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بتا ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا بۇ كىتا
  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
 كىسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن تـا    بولغان، يهنـى پهيغهمـبهر   ) 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  ،نئۈچىنچىــدى ؛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 

ھهدىسـنىڭ سـهھىهلىكىگه تهسـىر يهتكۈزىـدىغان      ،بهشـىنچىدىن  ؛بولمىغان
ھهدىس ) يهنى مهزكۇر بهش شهرت تېپىلغان(بولمىغان ) قۇسۇر(بىرەر ئىللهت 

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

بىـر ئـاز    “ششىق ياد ئـېلىش قـابىلىيىتى  پى”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

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

نـــاۋادا . دېيىلىـــدۇ» ســـهھىه ۋە ھهســـهن«مۇنـــداق ھهدىـــس بىـــرال ۋاقىتتـــا 
ــر قىســىم كىشــىلهر       ــس بى ــداق ھهدى ــا، مۇن ــر بولس ــهنهدى بى ھهدىســنىڭ س
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دەپ » ھهسـهن «ىـدىن  ، يهنه بىر قىسىم كىشـىلهر تهرىپ »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 
ر راۋىينىــڭ يــاكى بىــر زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى بىــرە

ئهگىشـىپ پهرقلىـق    غااليىـق بولماسـلىقى   تولـۇق  قانچه راۋىينىـڭ شـهرتكه  
بــۇ تـــۈردىكى ھهدىــس ئىنتـــايىن زەئىــپ بولمىســـا، بىــر قىســـىم     ( بولىــدۇ 

. ئالىمالرنىــڭ قارىشــىچه، مهلــۇم شــهرت ئاســتىدا ئهمهل قىلىشــقا بولىــدۇ      
هن تېمىغــا دېــگ »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«
ۇ ھهدىسنىڭ سـهنهدى  ب«: بىر ھهدىسشۇناس سلىدەـ ئه  سهنهدى سهھىه

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

ھهدىـــس تهتقىقـــات بىـــراق . كاپالهتلىـــك قىاللمىغـــانلىقىنى كۆرســـىتىدۇ
» دى ســهھىهبــۇ ھهدىســنىڭ ســهنه«: 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«س ھهدى
ەئىپلىكىگه سهۋەب بولىـدىغان  زـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە   سهنهدى زەئىپ

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

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

ئـارىلىقتىكى پۈتـۈن   بولغـان  ئارىلىقتىكى پۈتۈن سهنهد ۋەياكى تـابىئىنگىچه  
 .دېيىلىـدۇ » مـۇئهللهق «هت قىلىنغـان ھهدىـس   پ رىـۋاي 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     
هنــدەك ئېهتىمــاللىق لهۋزى بىــلهن كهلســه، دېگ“ ...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«ۈشــۈپ قالغــان ھهدىــس چ
   ).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    ( لىـدۇ دېيى» 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 الغانـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە ي  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

ىلىنغــان، ئهممــا دەرىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــهكلى تهڭلىشــىپ        ق
ــان، قايسىســىنىڭ         ــت بولغ ــرىگه زى ــر ـ بى ــۇنى بى ــېكىن مهزم ــدىغان، ل قالى
قايسىســـىدىن كۈچلـــۈك ئىكهنلىكىنـــى ئـــايرىغىلى بولمايـــدىغان ھهدىـــس  

بۇ تۈردىكى ھهدىسنى تهكشۈرۈپ، بىر رىۋايهتنىڭ يهنه (دېيىلىدۇ » مۇزتهرىب«
ــدىن كۈچ ــاكى ســاغالم ئىكهنلىكــى بىلىنســه ئهمهل قىلىنىــدۇ،   بىرى لــۈك 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 پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پهرۋەردىگـارى ا    ـ   يقۇددۇسى
تائاالدىن بىزگه رىۋايهت قىلىپ بهرگهن، لهۋزى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

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

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

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

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،   
  ).قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇمهۋزۇ 
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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، 
  ).ۇمهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىد

ـ سهنهدى مهرفـۇئ يـاكى مهۋقـۇف ھـالهتته تۇتاشـقان ھهدىـس         مۇتتهسىل
بــۇ تــۈردىكى ھهدىســمۇ ھهدىســلهرگه باھــا بېــرىش  ( دېيىلىــدۇ» مۇتتهســىل«

  ).قائىدىسى بويىچه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
ــىۋەتل      ــگه مۇناس ــس ئىلمى ــۇنالر ھهدى ــان مهزم ــان قىلىنغ ــدا باي ىك يۇقىرى

بىــــز پهقهت . ســــاھهلهرنىڭ ئاساســــىي قىســــمىنى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالىــــدۇ
ئوقۇرمهنلىرىمىزنىـــڭ بىلىشىۋېلىشـــىغا تېگىشـــلىك مـــۇھىم مهســـىله ۋە 

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

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

  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز
  ـ يىل 2009  
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بۆلۈمى گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر  

 نالر ۋە ئۇالرنىڭ پهزىلهتلىرىلهر ھهققىدە باياپهيغهمبهربهزى 

لَمَّا أُْخرَِج آَدُم ِمَن الَْجنَِّة، ُزوَِّد ِمـْن ِثَمـارِ   : َعْن أَبِي ُموَسى، َرفََعُه، قَالَ_  8312
ِتلَْك الَ الَْجنَِّة، َوَعلََّمُه َصْنَعةَ كُلِّ َشْيٍء، فَِثَماُركُْم َهِذِه ِمْن ِثَمارِ الَْجنَِّة، غَْيَر أَنَّ َهِذِه َتَغيَُّر َو

  .َتَغيَُّر
ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     8312 ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ــ ئهب ـ
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

اهللا تائــاال ئــادەمنى جهننهتــتىن چىقارغانــدا، ئۇنىڭغــا ) ئــۆز ۋاقتىــدا(«
همـمه  تۈلۈك قىلىپ بهردى، ئۇنىڭغا ھ – جهننهتنىڭ مېۋىلىرىنى ئوزۇق
ــۆگهتتى   ــنى ئ ــىنى ياساش ــڭ   . نهرس ــۋەڭلهر جهننهتنى ــۇ مې ــىلهرنىڭ ب س
ئۆزگىرىــپ ) يهنــى دۇنيانىــڭ مېــۋىلىرى(مېۋىلىرىدىنــدۇر، لــېكىن، بــۇ 

  . ①»ئۆزگهرمهيدۇ) يهنى جهننهتنىڭ مېۋىلىرى(تۇرىدۇ، ھالبۇكى، ئۇ 
 )2344 :بهززار(

األرض مجيعا  لو كان بكاء داود وبكاء مجيع أهل: عن بريدة يرفعه قالـ  8313
  .143:لألوسط. ما عدلهببكاء آدم يعدل 

ــ  8313 ــدۇرەبــ ــدۇكى،   ەيـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ      : )13748(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن
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يىغىسى  پۈتۈن زېمىن ئهھلىنىڭئهگهر داۋۇدنىڭ يىغىسى بىلهن «
تهڭ  غاۇنىــڭ يىغىســىئ) يهنىــال( سېلىشتۇرۇلســا،ئادەمنىــڭ يىغىســىغا 

   .①»لمهيدۇېلهك
 )143: »تهئهۋسئهل«(

املالئكة ƞـاء   غسلتهإن آدم  عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا ـ  8314
  .لألوسط .وسدر وكفنوه وأحلدوا له ودفنوه وقالوا هذا سنتكم يا بƗ آدم يف موتاكم

ــۇ 8314 ــ ئـ ــى ي هبــ ــبكئىبنـ ــۋايهت   هئـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دۇكى، پهيغهمبهر قىلىنى

ھهقىقهتهن پهرىشتىلهر ئادەمنى چىالن دەرىخىنىـڭ سـۈيى بىـلهن    «
: ئـۇالر . كېپهنلىدى، ئاندىن ئۇنى لهھهتكه قويدى ۋە دەپنه قىلدى ۋە يۇدى

) تهييارالشــتىكى مېيتالرنــى(بــۇ، ســىلهرنىڭ  ! ئــى ئــادەم بــالىلىرى  ”
   .②»دېدى “قائىدەڭلهردۇر

  )9259: »تهئهۋسئهل«(

كان نوح مكـث ىف  ، لرحم أم الصىب, ـ لو رحم اهللا من قوم نوح أحدا 8315
قومه ألف سنة إال Ʀسني عاما يدعوهم حىت كان آخر زمانه غرس شـجرة فعظمـت   

أعملها : فيقول وميرون عليه فيسألونه ،وجعل يعملها سفينة ،وذهبت كل مذهب مث قطعها
: وكيف Ɵرى ىف البحـر؟ قـال   ،تعمل سفينة ىف الƎ: ويقولون ،منه فيسخرون ،سفينة

 ،خشيت أم الصـىب عليـه   ،فلما فرغ وفار التنور وكثر املاء ىف السكك ،سوف تعلمون
فخرجت إىل اجلبل حىت بلغت ثلثه فلما بلغها املاء خرجت حىت  ،وكانت Ơبه حبا شديدا

فلما بلـغ املـاء   ، استوت به على اجلبل بلغت ثلثى اجلبل فلما بلغها املاء خرجت به حىت
 .رحم أم الصىب ،فلو رحم اهللا منهم أحدا ،رقبتها رفعته بيديها حىت ذهب هبما املاء

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن: )13749(ھهيسهمى  ①
تهبهرانى مۇشۇ مهزمۇندىكى يهنه بىر ھهدىسنى . يهت قىلغانبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋا: )13754(ھهيسهمى  ②

ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ھهر ئىككى سهنهدىدە ھهرخىـل باھـا بېـرىلگهن كىشـىلهر بـار، ـ       
 .دېگهن
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ــدۇكى،     – 8315 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ەرسىگه رەھـمهت قىلغـان بولسـا    ۋمىنىڭ بىرهئهگهر اهللا تائاال نۇھ ق«
نـۇھ  . ئىدى، ئهلـۋەتته بوۋاقنىـڭ ئانىسـىغا رەھـمهت قىلغـان بـوالر ئىـدى       

يىــل كهم مىــڭ يىــل دەۋەت  50ۋمــى ئارىســىدا هقئــۆز ) ئهلهيهىسســاالم(
. ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىدە بىر دەرەخ تىكتـى  ئۇ. قىلىپ تۇردى

ئاندىن نۇھ ئۇنى  .چىقاردى شاخـ تهرەپكه  ئۇ دەرەخ يوغىناپ ئۆسۈپ، تهرەپ
ــقا باشــلىدى  ،كېســىپ ــېمه ياساش ــۈپ   هق. ك ــدىن ئۆت ــى ئۇنىــڭ يېنى ۋم

كـېمه  : ئـۇ . ئۇنىڭـدىن نـېمه قىلىۋاتقـانلىقىنى سـورايتتى     ،كېتىۋېتىپ
قۇرۇقلۇقتـا كـېمه    :دېسـه، ئـۇالر ئـۇنى مهسـخىرە قىلىـپ     ـ ياسـاۋاتىمهن،   

كېلهچهكــته : نــۇھ. دەيتتــىـ زدا قانــداق ماڭىــدۇ؟   ىــياسامســهن؟ ئــۇ دېڭ
يهر يۈزىـدىن   ،نۇھ كېمىنى ياسـاپ بولغانـدا  . دەيتتىـ بىلىپ قالىسىلهر،  

 ،ســۇ ئېتىلىــپ چىقىــپ يــولالرنى ســۇ بېســىپ كهتتــى، بۇنىــڭ بىــلهن  
چـۈنكى، ئـۇ بوۋىقىغـا ئـامراق      .بوۋاقنىڭ ئانىسى بوۋىقىـدىن ئهنسـىرىدى  

شــىپ تاغنىــڭ ئــۈچتىن بىــر    ىئــۇ تاغقــا يام  ،شــۇنىڭ بىــلهن . ئىــدى
ــۇردى، ســۇ ئۇنىڭغــا يېتىشــىۋىدى قىســمىغىچ ــۇ تاغنىــڭ  ،ه چىقىــپ ت ئ

شـىۋىدى،  ىسۇ ئۇنىڭغا يېت .ئۈچتىن ئىككى قىسمىغىچه چىقىپ تۇردى
ســۇ ئۇنىــڭ بوينىغــا  .نى تــاغ چوققىســىغىچه ئېلىــپ چىقتــىىئــۇ بــوۋىق

ئــۇ ئىككىســىنى ئېقىتىــپ كهتكهنــگه قهدەر ئــۇ بــوۋاقنى  چىقىــپ، تــاكى
ــۇردى   ــۈرۈپ ت ــدا كۆت ــرىگه    ئهگهر اهللا. قولى ــڭ بى ــاال ئۇالرنى  مهرھهمهتتائ

قىلغـان   )مهرھهمهت(بوۋاقنىـڭ ئانىسـىغا    ،قىلغان بولسا ئىدى، ئهلۋەتته
  . ①»بوالر ئىدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

فقال يا َخْيَر الƎيه  عن أََنسِ بن َماِلٍك قال جاء َرُجلٌ إىل رسول اللَِّه ـ  8316
 .لسَّلَامعليه اذَاَك إِْبَراِهيُم  فقال رسول اللَِّه 

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇسا ئىبنـى يهئقـۇب زەمئىـي    : )13758(ھهيسهمى  ①

ئىبنى مهئىن ئۇنى ئىشهنچلىك كىشـى دەپ قارىسـا، مهدىنـى ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ       . لىك بىرى بارئىسىم
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان
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بىـر ئـادەم   : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 8316
  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ـــ  ــى  ــ ــڭ ياخشىسـ ــى مهخلۇقاتالرنىـ ــ! ئـ ــبهر  دېگ ــ ــدى، پهيغهمـ هنىـ
  :ئهلهيهىسساالم

 ،ئىبراھىم ئهلهيهىسسـاالمدۇر ) يهنى مهخلۇقالرنىڭ ياخشىسى(ئۇ ــ 
   .دىدې ـ

  )2369: مۇسلىم(

الْكَرƇُِ بن الْكَرƇُِ بـن  : قال عن ابن ُعَمَر رضي اهللا عنهما عن النيب  ـ 8317
  .بن َيْعقُوَب بن إِْسَحاَق بن إبراهيم عليهم السَّلَامالْكَرƇِِ ُيوُسُف الكرƇ بن 

ــ 8317 ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا رىـــۋايهت   ــ
  :هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىدۇكى، پ

ف ۇسـ ۇي: زاتچوڭ بوۋىسـىمۇ ئېسـىل    ،ئۆزىمۇ، ئاتىسىمۇ، بوۋىسىمۇ«
   .»دۇرۇب ئىبنى ئىسهاق ئىبنى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمقئىبنى يهئ

  )3390 :بۇخارى(

من ِقَبلِ أُمِّ َساُء الِْمْنطََق النِّعن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ قال بن َعبَّاسٍ أَوَّلَ ما اتََّخذَ  ـ 8318
َي إِْسَماِعيلَ اتََّخذَْت ِمْنطَقًا لَُتَعفَِّي أَثََرَها على َساَرةَ ثُمَّ جاء هبا إِْبَراِهيُم َوبِاْبنَِها إِْسَماِعيلَ َوِه

َولَْيَس بَِمكَّةَ َيْوَمِئٍذ ُتْرِضُعُه حىت وضعها ِعْنَد الَْبْيِت ِعْنَد َدْوَحٍة فَْوَق َزْمَزَم يف أَْعلَى الَْمْسجِِد 
أََحٌد َولَْيَس هبا َماٌء فََوَضَعُهَما ُهَناِلَك َوَوَضَع ِعْنَدُهَما جَِراًبا فيه َتْمٌر َوِسقَاًء فيه َماٌء ثُمَّ قفي 

َنا هبذا الَْواِدي الذي إِْبَراِهيُم ُمْنطَِلقًا فََتبَِعْتُه أُمُّ إِْسَماِعيلَ فقالت يا إِْبَراِهيُم أَْيَن َتذَْهُب َوَتْتُركُ
ليس فيه إِْنٌس وال َشْيٌء فقالت له ذلك ِمَراًرا َوَجَعلَ لَا َيلَْتِفُت إِلَْيَها فقالت له آهللا الـذي  
أََمَرَك هبذا قال نعم قالت إِذَنْ لَا ُيَضيُِّعَنا ثُمَّ َرَجَعْت فَاْنطَلََق إِْبَراِهيُم حىت إذا كان ِعْنَد الثَّنِيَِّة 

ربنـا إين  (ا َيَرْوَنُه اْسَتقَْبلَ بَِوْجهِِه الَْبْيَت ثُمَّ َدَعا بَِهُؤلَاِء الْكَِلَماِت َوَرفََع َيَدْيِه فقال َحْيثُ لَ
َوَجَعلَْت أُمُّ إِْسَماِعيلَ ُتْرِضُع  )َيْشكُُرونَ(حىت َبلَغَ ) أَْسكَْنُت من ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ

من ذلك الَْماِء حىت إذا َنِفَد ما يف السِّقَاِء َعِطَشْت َوَعِطَش اْبُنَها َوَجَعلَْت  إِْسَماِعيلَ َوَتْشَرُب
يف َتْنظُُر إليه َيَتلَوَّى أو قال َيَتلَبَّطُ فَاْنطَلَقَْت كََراِهَيةَ أَنْ َتْنظَُر إليه فََوَجَدْت الصَّفَا أَقَْرَب َجَبلٍ 
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أََحًدا فََهَبطَـْت  قَْبلَْت الَْواِدَي َتْنظُُر هل َتَرى أََحًدا فلم َتَر األرض َيِليَها فَقَاَمْت عليه ثُمَّ اْسَت
من الصَّفَا حىت إذا َبلََغْت الَْواِدَي َرفََعْت طََرَف ِدْرِعَها ثُمَّ َسَعْت َسْعَي الْإِْنَساِن الَْمْجُهـوِد  

ظََرْت هل َتَرى أََحًدا فلم َتَر أََحـًدا  حىت َجاَوَزْت الَْواِدَي ثُمَّ أََتْت الَْمْرَوةَ فَقَاَمْت عليها َوَن
فَذَِلَك َسْعُي النـاس َبْيَنُهَمـا فلمـا     فَفََعلَْت ذلك َسْبَع َمرَّاٍت قال بن َعبَّاسٍ قال النيب 

أَْشَرفَْت على الَْمْرَوِة َسِمَعْت َصْوًتا فقالت َصٍه ُترِيُد َنفَْسَها ثُمَّ َتَسمََّعْت فََسـِمَعْت أَْيًضـا   
قد أَْسَمْعَت إن كان ِعْنَدَك ِغَواثٌ فإذا ِهَي بِالَْملَِك ِعْنَد َمْوِضعِ َزْمَزَم فََبَحثَ بعقبة فقالت 

أو قال بَِجَناِحِه حىت ظََهَر الَْماُء فََجَعلَْت ُتَحوُِّضُه َوَتقُولُ بَِيِدَها َهكَذَا َوَجَعلَْت َتْغرُِف مـن  
َيـْرَحُم اهللا أُمَّ   ا َتْغرُِف قال بن َعبَّاسٍ قـال الـنيب   الَْماِء يف ِسقَاِئَها وهو َيفُوُر َبْعَد م

إِْسَماِعيلَ لو َتَركَْت َزْمَزَم أو قال لو Ɓ َتْغرِْف من الَْماِء لَكَاَنْت َزْمَزُم َعْيًنـا َمِعيًنـا قـال    
َنا َبْيَت اللَِّه َيْبنِي هذا فََشرَِبْت َوأَْرَضَعْت َولََدَها فقال هلا الَْملَُك لَا َتَخافُوا الضَّْيَعةَ فإن َها ُه

ولُ الُْغلَاُم َوأَُبوُه َوإِنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع أَْهلَُه وكان الَْبْيُت ُمْرَتِفًعا من األرض كَالرَّابَِيِة َتأِْتيِه السُّـيُ 
أو أَْهلُ َبْيٍت من فََتأُْخذُ عن َيِمينِِه َوِشَماِلِه فَكَاَنْت كَذَِلَك حىت َمرَّْت بِهِْم ُرفْقَةٌ من ُجْرُهَم 

ِئَر ُجْرُهَم ُمقْبِِلَني من طَرِيقِ كََداٍء فََنَزلُوا يف أَْسفَلِ َمكَّةَ فََرأَْوا طَاِئًرا َعاِئفًا فَقَالُوا إِنَّ هذا الطَّا
بِالَْمـاِء   لََيُدوُر على َماٍء لََعْهُدَنا هبذا الَْواِدي وما فيه َماٌء فَأَْرَسلُوا َجرِيا أو َجرِيَّْينِ فإذا ُهْم

َنْنـزِلَ  فََرَجُعوا فَأَْخَبُروُهْم بِالَْماِء فَأَقَْبلُوا قال َوأُمُّ إِْسَماِعيلَ ِعْنَد الَْماِء فَقَالُوا أََتأْذَنَِني لنا أَنْ 
فَأَلْفَى  ِعْنَدِك فقالت نعم َولَِكْن لَا َحقَّ لَكُْم يف الَْماِء قالوا نعم قال بن َعبَّاسٍ قال النيب 

أُمَّ إِْسَماِعيلَ َوِهَي ُتِحبُّ األنس فََنَزلُوا َوأَْرَسلُوا إىل أَْهِليهِْم فََنَزلُوا َمَعُهْم حىت إذا كان ذلك 
َوَتَعلََّم الَْعَربِيَّةَ منهم َوأَْنفََسُهْم َوأَْعَجَبُهْم حني َشبَّ فلمـا   هبا أَْهلُ أَْبَياٍت منهم َوَشبَّ الُْغلَاُم

َرأَةً منهم َوَماَتْت أُمُّ إِْسَماِعيلَ فََجاَء إِْبَراِهيُم بعد ما َتَزوََّج إِْسَماِعيلُ ُيطَاِلُع أَْدَرَك َزوَُّجوُه اْم
َترِكََتُه فلم َيجِْد إِْسَماِعيلَ فََسأَلَ اْمَرأََتُه عنه فقالت َخَرَج َيْبَتِغي لنا ثُمَّ َسأَلََها عن َعْيِشـهِْم  

َنْحُن يف ِضيقٍ َوِشدٍَّة فََشكَْت إليه قال فإذا جاء َزْوُجِك فَاقَْرِئي َوَهْيئَِتهِْم فقالت َنْحُن بَِشرٍّ 
عليه السَّلَاَم َوقُوِلي له ُيَغيِّْر َعَتَبةَ َبابِِه فلما جاء إِْسَماِعيلُ كَأَنَُّه آَنَس شيئا فقال هل َجاَءكُْم 

فَأَْخَبْرُتُه َوَسأَلَنِي كَْيـَف َعْيُشـَنا    من أََحٍد قالت نعم َجاَءَنا َشْيǸٌ كَذَا َوكَذَا فََسأَلََنا َعْنَك
فَأَْخَبْرُتُه أَنَّا يف َجْهٍد َوِشدٍَّة قال فََهلْ أَْوَصاِك بَِشْيٍء قالت نعم أََمَرنِي أَنْ أَقَْرأَ َعلَْيَك السَّلَاَم 
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ي بِأَْهِلِك فَطَلَّقََها َوَتـَزوََّج  َوَيقُولُ غَيِّْر َعَتَبةَ َبابَِك قال ذَاِك أيب وقد أََمَرنِي أَنْ أُفَارِقَِك الَْحِق
منهم أُْخَرى فَلَبِثَ َعْنُهْم إِْبَراِهيُم ما َشاَء اهللا ثُمَّ أََتاُهْم َبْعُد فلم َيجِْدُه فََدَخلَ على اْمَرأَِتـِه  

هِْم فقالـت  فََسأَلََها عنه فقالت َخَرَج َيْبَتِغي لنا قال كَْيَف أَْنُتْم َوَسأَلََها عن َعْيِشهِْم َوَهْيئَـتِ 
َنْحُن بَِخْيرٍ َوَسَعٍة َوأَثَْنْت على اللَِّه فقال ما طََعاُمكُْم قالت اللَّْحُم قال فما َشَراُبكُْم قالـت  

وƁ َيكُْن هلم َيْوَمِئٍذ َحبٌّ َولَْو كان  الَْماُء قال اللهم َبارِْك هلم يف اللَّْحمِ َوالَْماِء قال النيب 
َما لَا َيْخلُو َعلَْيهَِما أََحٌد بَِغْيرِ َمكَّةَ إال Ɓ ُيَواِفقَاُه قال فـإذا جـاء   هلم َدَعا هلم فيه قال فَُه

َزْوُجِك فَاقَْرِئي عليه السَّلَاَم َوُمرِيِه ُيثْبُِت َعَتَبةَ َبابِِه فلما جاء إِْسَماِعيلُ قال هل أََتاكُْم مـن  
َنْت عليه فََسأَلَنِي َعْنَك فَأَْخَبْرُتُه فََسأَلَنِي كَْيـَف  أََحٍد قالت نعم أََتاَنا َشْيǸٌ َحَسُن الَْهْيئَِة َوأَثْ

َعْيُشَنا فَأَْخَبْرُتُه أَنَّا بَِخْيرٍ قال فَأَْوَصاِك بَِشْيٍء قالت نعم هو َيقَْرأُ َعلَْيَك السَّلَاَم َوَيـأُْمُرَك أَنْ  
ي أَنْ أُْمِسكَِك ثُمَّ لَبِثَ َعْنُهْم ما َشاَء اهللا ثُمَّ ُتثْبَِت َعَتَبةَ َبابَِك قال ذَاِك أيب َوأَْنِت الَْعَتَبةُ أََمَرنِ

جاء َبْعَد ذلك َوإِْسَماِعيلُ َيْبرِي َنْبلًا له َتْحَت َدْوَحٍة قَرِيًبا من َزْمَزَم فلما َرآُه قام إليه فََصَنَعا 
اِعيلُ إِنَّ اللََّه أََمَرنِي بِأَْمرٍ قال فَاْصَنْع كما َيْصَنُع الَْواِلُد بِالَْولَِد َوالَْولَُد بِالَْواِلِد ثُمَّ قال يا إِْسَم

ما أََمَرَك َربَُّك قال َوُتِعيُننِي قال َوأُِعيُنَك قال فإن اللََّه أََمَرنِي أَنْ أَْبنَِي َها ُهَنا َبْيًتا َوأََشاَر إىل 
من الَْبْيِت فََجَعلَ إِْسَماِعيلُ َيأِْتي  أَكََمٍة ُمْرَتِفَعٍة على ما َحْولََها قال فَِعْنَد ذلك َرفََعا الْقََواِعَد

بِالِْحَجاَرِة َوإِْبَراِهيُم َيْبنِي حىت إذا اْرَتفََع الْبَِناُء جاء هبذا الَْحَجرِ فََوَضَعُه له فَقَاَم عليه وهـو  
قال  )نََّك أنت السَِّميُع الَْعِليُمَربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إِ(َيْبنِي َوإِْسَماِعيلُ ُيَناوِلُُه الِْحَجاَرةَ َوُهَما َيقُولَاِن 

َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إِنَّـَك أنـت السَّـِميُع    (فََجَعلَا َيْبنَِياِن حىت َيُدوَرا َحْولَ الَْبْيِت َوُهَما َيقُولَاِن 
  ).الَْعِليُم

سهئىد ئىبنـى جـۇبهير رىـۋايهت قىلىـدۇكى، ئىبنـى ئاببـاس        ـ 8318
 كىــيگهن ئــۇزۇن يوپكــائهڭ بــۇرۇن : دېــگهنرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق 
 ۇش ئۈچـۈن نـ 9سارەدىن يوشۇردۇر، ئۇ )ھاجهر( ئايال ئىسمائىلنىڭ ئانىسى
 كېـيىن ئىبـراھىم   .يوپكا كىيىۋالغانىـدى  ئىزىنى ئۆچۈرۈپ ماڭىدىغان

يتۇلالھنىـڭ يېنىـدىكى   هھاجهر ۋە ئوغلى ئىسـمائىلنى ب  ئهلهيهىسساالم
نىـڭ ئۈسـتى، مهسـجىدنىڭ يـۇقىرى     بۇلىقى زەمـزەم (يوغان دەرەخ تۈۋىگه 

ئۇ چاغالردا مهككىدە ھېچكىم يـوق بولـۇپ،   . ئهكىلىپ قويدى )تهرىپىگه
ئۇالرغـا بىـر   ئهلهيهىسسـاالم  ئىبـراھىم   .ئهتراپتىن سـۇمۇ تېپىلمـايتتى  
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. قويــۇپ قويــدىبېرىــپ، شــۇ يهردە بىــر تۇلــۇم ســۇ  بىــلهن خالتــا خورمــا
ــراھىم  ــاالم ئىبــ ــا(ئهلهيهىسســ ــپ ما) يۇرتىغــ ــدا قايتىــ ــان چاغــ  ،ڭغــ

  :بېرىپ ئهگىشىپ) ئۇنىڭ كهينىدىن(ئىسمائىلنىڭ ئانىسى 
بىزنى ئادەم ۋە باشقا نهرسىلهر يوق بۇ ۋادىغا تاشالپ  !ئى ئىبراھىمــ 

 تهكرارلىغـان ئۇ بـۇ سـۆزنى نهچـچه قېـتىم     . ـ دېدىقويۇپ نهگه بارىسهن؟  
ى ئـاخىر . ئۇنىڭغـا قـاراپمۇ قويمىـدى   ئهلهيهىسساالم بولسىمۇ، ئىبراھىم 

  :ئۇ
دەپ سـورىغان ئىـدى،   ـ   سېنى مۇشۇنداق قىلىشـقا بۇيرىـدىمۇ؟  هللا اــ 

  :ئهلهيهىسساالم ئىبراھىم
  :شۇنىڭ بىلهن، ھاجهر .دەپ جاۋاب بهردىـ  ھهئه،ــ 
. دەپ قايتىـپ كهتتـى  ـ ،  تاشـلىۋەتمهيدۇ بىزنـى  هللا ا ،ئۇنـداق بولسـا  ــ 

 ئايـــالى ۋە بالىســـىنىڭ كۆزىـــدىن يـــولىنى داۋامالشـــتۇرۇپ،ئىبـــراھىم 
قىــبلىگه يۈزلىنىــپ، قــولىنى    ،كهلگهنــدە داۋانغــابىــر  يىراقلىشــىپ

يهنـى  (ئهۋالدىمنىـڭ بىـر قىسـمىنى    ! پهرۋەردىگارىمىز﴿: تۇرۇپ كۆتۈرۈپ
يهنــى ســاڭا (نامــاز ئوقۇســۇن ) بــاالم ئىســمائىل بىــلهن ئايــالىم ھــاجهرنى

ــادەت قىلســۇن دەپ ســېنىڭ ھۆرمهتلىــك ئۆيۈڭنىــڭ قېشــىدىكى  ) ئىب
! ئورۇنالشتۇردۇم، پهرۋەردىگارىمىز) يهنى مهككىگه(غا ئېكىنسىز بىر ۋادى

بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ دىللىرىنـى ئۇالرغـا مايىـل قىلغىـن، ئـۇالرنى      
ــپ     ــق قىلىـ ــا رىزىـ ــۋىلهرنى ئۇالرغـ ــۈك مېـ ــۇن دەپ تۈرلـ ــۈكۈر قىلسـ شـ

   .دەپ دۇئا قىلدى ①﴾بهرگىن
ــى    ــدىكى ســۇنى ئىچت ــۆزى تۇلۇم ــى، ئ ــاجهر ئىســمائىلنى ئېمىتت  .ھ

ئـۇ   .اشـقا باشـلىدى  يلهن ئۇسسىـ بـاال ئىكك  ــ  ۇ تـۈگهپ، ئانـا  تۇلۇمدىكى س
تولغىنىـپ   ،شـلىق بېـرەلمهي  ابۇيانغـا ئۆرۈلـۈپ بهرد   ـ بالىسىنىڭ ئۇيان
) للىرى بىـلهن يهرنـى ئۇرىۋاتقانلىقىغـا   وق ـ ياكى پۇت(كېتىۋاتقانلىقىغا 
ئۇ سهفانى  .ئۇياق ـ بۇياققا مېڭىشقا باشلىدى لماي ىياقاراپ تۇرۇشقا چىد

بىرەرســىنى  تــى ـ دە،  قىن تــاغ دەپ قــاراپ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه چىقئهڭ يــې
ھېچكىمنــــى  .ۈپ قــــاالرمهن دېــــگهن ئۈمىــــدته ۋادىغــــا قارىــــدىكــــۆر

                                                 
 .ـ ئايهت 37سۈرە ئىبراھىم،  ①
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. تاغـــدىن چۈشـــۈپ ۋادىغـــا يېتىـــپ كهلـــدى ،مىگهنـــدىن كېـــيىنەلكۆر
ــۈر    ــى كۆت ــر تهرىپىن ــڭ بى ــداكۆينىكىنى ــدەك   گهن ھال ــاكهش ئادەم جاپ

ـ دە، بىرەرسىنى كـۆرەرمهن    ىمېڭىپ، ۋادىدىن ئۆتۈپ مهرۋە تېغىغا كهلد
ئــۇ شــۇ  .يهنه ھــېچكىم كــۆرۈنمهيتتى. دېــگهن ئۈمىــدته ئهتراپقــا قارىــدى

  .يهتته قېتىم قاتنىدى) سهفا بىلهن مهرۋە ئارىسىدا(تهرىقىدە 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا  

ــهللهمنىڭ ــهفا «: ۋەسـ ــىلهرنىڭ سـ ــلهن  كىشـ ــڭ ئابىـ ــىدا مهرۋەنىـ رىسـ
  .گهنلىكىنى رىۋايهت قىلغاندې» يۈگۈرۈشى مۇشۇنىڭدىن قالغان

. دىلىئۆزىگه جىم ـ بىر ئاۋازنى ئاڭالپ، ئۆز ،مهرۋەگه كهلگهندەھاجهر 
  :ئاندىن دىققهت بىلهن قۇالق سېلىپ، بۇ ئاۋازنى قايتا ئاڭالپ

ئـــاۋازىڭنى ئاڭالتتىـــڭ، ئهگهر قۇتقۇزااليـــدىغان بولســـاڭ، مېنـــى ـــــ 
ئۇشتۇمتۇت زەمـزەم يېنىـدا بىـر پهرىشـته پهيـدا      . دېدىـ ! غىنقۇتقۇزۇۋال

سـۇ   ، يهردىـن بىلهن يهرنى جىجىغان ئىدى )ياكى قانىتى(ئۇ پۇتى . بولدى
ھاجهر سۇنىڭ ئهتراپىنـى قـولى بىـلهن تـوراپ تـۇرۇپ،      . چىقتىئېتىلىپ 

سـۇ ئـۆرلهپ    ئـۇ ئالغانسـېرى،  . تۇلۇمغا ئۇچۇمـداپ سـۇ ئېلىشـقا باشـلىدى    
  .تۇراتتى

يهنه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ئىبنــ
ئىسمائىلنىڭ ئانىسىغا رەھمهت قىلسـۇن،  هللا ا«: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

) يــاكى ئۇچـۇمالپ ئالمىغــان ( ئهگهر ئـۇ سـۇنى ئــۆز ھالىغـا قويـۇپ بهرگهن    
» قــا ئايالنغــان بــوالتتى  بولســا، زەمــزەم ئهلــۋەتته ئېقىــپ تۇرغــان بۇالق    

  .ۋايهت قىلغانگهنلىكىنى رىدې
ــۇنداق قىلىــپ  ــۇنى ئىچ  ،ش ــاجهر س ــى ۋە ھ ــى ت . بالىســىنى ئېمىتت

  :پهرىشته ئۇنىڭغا
ۋۇ ئهنه ئـا  .ھـاالك بولۇشـتىن قورقمـاڭالر    ،سۇنىڭ تـۈگهپ كېتىـپ  ــ 
 ياسـايدۇ، ) ئىبـراھىم (بىـلهن ئاتىسـى   ئۇنى مۇشۇ باال  .يتۇلالھ بارهيهردە ب

نىـڭ  )نىـڭ ئـۆيى  هللا(الھ يتۇلهب. دېدىـ ئۆز ئهھلىنى ھاالك قىلمايدۇ،  هللا ا
ــول       ــوڭ ۋە س ــۇپ، ئ ــدا بول ــر جاي ــز بى ــۆپىلىككه ئوخشــاش ئېگى ــورنى ت ئ

دىن بىر توپ جۇرھۇم قهبىلىسى .كهتكهنىدىتهرەپلىرىنى كهلكۈن ياالپ 
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مهككىنىـڭ تـۆۋەن    ۋە كهدائدىن كېلىۋېتىـپ، بـۇ يهردىـن ئـۆتتى     كىشى
ــماندا بىـــر قۇشـــنىڭ  . تهرىـــپىگه چۈشـــتى ــۇالر ئاسـ ئهگىـــپ ئۇچـــۇپ ئـ

  :ـ دەقالدى گىنىنى كۆرۈپ يۈر
بۇ ۋادىدا سـۇ   ،بۇ قۇش چوقۇم سۇ بار يهرگه چۈشىدۇ، بىلىشىمىزچهــ 

چـارالپ بېقىشـقا    ىكىشـىن ئىككـى   ـبىـر   ـ دەپ ئويلىشـىپ،  يوق ئىدى،  
غۇدەك بولسا، بىر يهردىن سۇ ئېتىلىپ چىقىۋاتقـۇدەك،  ئۇالر قارى .ئهۋەتتى

 ېلىـپ، ئۇالر ك. قىلدى هلۇممكارۋاندىكىلهرگه ئهھۋالنى  بېرىپ،قايتىپ 
  :ئۇالر .ھاجهرنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆردىسۇنىڭ يېنىدا 

ەپ دـ ؟  هننىڭ يېنىڭغا ماكانلىشىشىمىزغا ئىجازەت قىالمسـ ېســ 
  : ھاجهر سورىۋىدى،

  :ئۇالر. دېدى ، ـبولىدۇ، لېكىن سىلهرنىڭ سۇدا ھهققىڭالر يوقــ 
  .دېيىشتى ـ ،بولسۇن شۇنداقــ 

يهنه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئاببــاس رەز 
ــهللهمنىڭ ــى ۋەسـ ــى  « :ئهلهيهـ ــازەت سورىشـ ــڭئۇالرنىـــڭ ئىجـ  ھاجهرنىـ

ــله تۇرۇشــنى     ــالغۇزلۇق تارتىــپ قالمــاي كىشــىلهر بىــلهن بىل بهكمــۇ ي
  . دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» ۋاقتىغا توغرا كهلگهنىدى خااليدىغان

. نى چاقىرىــپ كهلــدى ئــۇالر ئائىلىســىدىكىلهر  ،شــۇنداق قىلىــپ 
ئاخىرى بۇ يهردە بىر نهچچه ئۆيلۈك . ئۇالرمۇ بۇ يهرگه چۈشۈپ ماكانالشتى
 ببــاال چــوڭ بولــۇپ، ئــۇالردىن ئهرە. جۇرھــۇم كىشــىلىرى ئولتۇراقالشــتى

ئــۇنى كۈيئوغــۇل قىلىــۋېلىش ئۈچــۈن  جۇرھۇملــۇقالر. تىلىنــى ئۆگهنــدى
ى ئـۆز قهۋمىـدىن   ئىسمائىل باالغهتكه يهتكهندە، ئۇن .قىزىقىپ قېلىشتى

ئىســمائىلنىڭ ئانىســى ۋاپــات . بولغــان بىــر قىزغــا ئۆيلهنــدۈرۈپ قويــدى
ــدى ــراھىم. بول ــاالم ئىب ــدىن    ئهلهيهىسس ــپ بولغان ــمائىل ئۆيلىنى ئىس

 ۋە كهلـدى  )چـاقىلىرىنى كـۆرگىلى   ــ  ئۆزى قويۇپ كهتكهن بـاال (كېيىن 
  :ئىسمائىلنىڭ ئايالى. ئايالىدىن سورىدى ،ئىسمائىلنى تاپالماي

ــ  ــى،        ـ ــپ كهتت ــزدەپ چىقى ــق ئى ــزگه رىزى ــدىـ بى ــراھىم . دې ئىب
ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى ۋە باشقا ئهھۋاللىرىنى سورىغان ئىدى، ئهلهيهىسساالم 

  :ئىسمائىلنىڭ ئايالى
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ـــ  ــاتتىق غــۇربهتچى ـ ئهھــۋالىمىز  لىكته ئۆتۈۋاتىــدۇ،تۇرمۇشــىمىز ق
ئىبـــراھىم . دەپ ئىبراھىمغـــا شـــىكايهت قىلـــدى  ـ ناچـــار،       مـــۇبهك

  :ئۇنىڭغاساالم ئهلهيهىس
ئۇنىڭغــا ســالىمىمنى يهتكــۈزۈپ  ــــ يولدىشــىڭ قايتىــپ كهلگهنــدە،

ــ! ئىشـــىكىنىڭ بوسۇغىســـىنى يۆتكىۋەتســـۇن ئـــۇ. غىنقـــوي . دېـــدى ــ
  :ئىسمائىل قايتىپ كېلىپ خۇددى بىر نهرسىنى سهزگهندەك

  :ئايالى. دەپ سورىدىـ بىرسى كهلدىمۇ؟ ــ 
سـېنىڭ ئهھـۋالىڭنى    .ـ مۇنداق بىـر قېـرى كهلـدى   ھهئه، مۇنداق  ــ 

ــم  ــپ بهردى ــورىغانىدى، ئېيتى ــورىغانىدى،  .س ــۋالىمىزنى س ــۇش ئهھ  تۇرم
ــتىم،       ــى ئېيت ــۇربهتچىلىكته ئىكهنلىكىن ــدىـ تۇرمۇشــىمىزنىڭ غ . دې

  :ئىسمائىل
دەپ تهۋســـىيه قىلـــدىمۇ؟ ـ     ئـــۇ كىشـــى ســـاڭا بىـــرەر ئىشـــنىـــــ 

  :ئايالى ،دىغانىسورى
ـــ  ــدىن ئىشــى   ھهئه، ـ ــى، ئان ــاالم ئېيتت ــاڭا س ــۇ س ك بوسۇغىســىنى ئ

  :ئىسمائىل. دېدى هۋسىيه قىلدى، ـتيۆتكىۋېتىشىڭنى 
 .سـېنى قويـۇپ بېرىشـىمنى تـاپىالپتۇ    ئـۇ   .بولىدۇ ئۇ مېنىڭ ئاتامــ 

ۋە  ىــۋەتتىتـاالق قىل  ئايــالىنى ،دەپ ــ ! هتكىــنقايتىـپ ك  سـهن ئۆيــۈڭگه 
ارىدىن مهلۇم مۇددەت ئۆتتى، ئ. جۇرھۇم قهۋمىدىن باشقا بىرىگه ئۆيلهندى

ئۇنىـڭ   ۋە ئىسـمائىلنى تاپالمـاي  ھىم ئهلهيهىسساالم يهنه كېلىپ، ئىبرا
  :ئايالى. سورىدى دىنئايالى

ـ بىــزگه يېمهكلىــك تېپىــپ كــېلىش ئۈچــۈن چىقىــپ كهتتــى،    ــــ 
ــدى ــراھىم. دېــ ــاالم ئىبــ ــقا    ئهلهيهىسســ ــۇش ۋە باشــ ــڭ تۇرمــ ئۇالرنىــ

  :ئهھۋاللىرىنى سوراپ
  :ئايال. دېدىـ قانداق تۇرۇۋاتىسىلهر؟ ــ 
. دىۇسـانا ئوقـ  ھهمـدۇ  ا قـ هللادەپ ا ياشـاۋاتىمىز، ـ  شـى، كهڭتاشـا   ياخــ 

  :ئهلهيهىسساالم ئىبراھىم
  :دەپ سورىۋىدى، ئايالـ نېمه يهۋاتىسىلهر؟ ــ 
  .دېدىـ گۆش، ــ 
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  :دەپ سورىۋىدى، ئايالـ نېمه ئىچىۋاتىسىلهر؟ ــ 
  :ئهلهيهىسساالم ئىبراھىم. دېدىـ سۇ، ــ 
دەپ دۇئـا   ــ ! بهرىـكهت بهرگىـن   ئۇالرنىڭ گـۆش ۋە سـۈيىگه  ! هللائى اــ 
  . قىلدى

شـــۇ چـــاغالردا « :ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ پهيغهمـــبهر
ئهگهر ئۇالرنىـڭ ئاشـلىقى بولغـان بولسـا،     . ئۇالرنىڭ ئاشلىقى يـوق ئىـدى  

مهككىدىن باشقا جايدا گۆش . ئاشلىقىغىمۇ دۇئا قىلىپ قويغان بوالتتى
گهنلىكـى  دې» خىل كهلمهيـدۇ  بىلهن سۇنىال ئىستېمال قىلسا، ئىنسانغا

  .رىۋايهت قىلىنىغان
  :ئهلهيهىسساالم ئىبراھىم

، ئۇنىڭغــا ســالىمىمنى يهتكــۈزۈپ گهنــدەيولدىشــىڭ قايتىــپ كهلــــ 
ئىشىكىنىڭ بوسۇغۇسـىنى مهھـكهم    ىپ قويغىنكى، ئۇئېيت غىن ۋەقوي
  :ئىسمائىل قايتىپ كېلىپ. دېدىـ سۇن، ىلساق

  :ئايالى .دەپ سورىدىـ بىرەرسى كهلدىمۇ؟ ــ 
دەپ، ئــۇ كىشــىنى  ســاالپهتلىك بىــر مويســىپىت كهلــدى، ـ  ھهئه، ــــ 

  :ئاندىن. ماختاپ بهردى
. ســــېنى ســــورىغان ئىــــدى، ئهھــــۋالىڭنى ئېيتىــــپ بهردىــــم  ــــــ

تقـانلىقىمىزنى ئېيتـتىم، ـ    ياخشى تۇرۇۋا ،تۇرمۇشىمىزنى سورىغان ئىدى
  :ئىسمائىل. دېدى

دەپ ـ ؟    ىمۇهۋســـىيه قىلـــدئـــۇ كىشـــى ســـاڭا بىـــرەر ئىشـــنى تـــــ 
  :ئايالى ،دىغانىسورى

بوسـۇغىنى   ڭھهئه، ئۇ كىشى ساڭا ساالم ئېيتتـى ۋە ئىشـىكىڭنى  ــ 
  :ئىسمائىل .هۋسىيه قىلدى، ـ دېدىقلىشىڭنى تسامهھكهم 

 .بوسـۇغا دېگىنـى سـهن بولىسـهن     .بولىـدۇ  ئۇ كىشى مېنىڭ ئاتـام ــ 
  .دېدىـ بۇيرۇپتۇ،  ئۆي تۇتۇشقا هن بىلهنئاتام مېنى س
ــدىن ــيىن،   ئارىـ ــدىن كېـ ــل ئۆتكهنـ ــۇم مهزگىـ ــراھىم  يهنه مهلـ ئىبـ

ئىسـمائىل زەمـزەمگه يـېقىن     .ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىـڭ يېنىغـا كهلـدى   
ئاتىسـىنى كـۆرۈپ   ئـۇ   ى،جايدىكى يوغان دەرەخ تۈۋىدە يـا ئـوقى ياسـاۋاتاتت   
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 ئىبراھىم .قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى ئاتا ـ باال ئىككىسى . ئورنىدىن تۇردى
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئىسمائىل. دېدىـ مېنى بىر ئىشقا بۇيرىدى، هللا ى ئىسمائىل، ائــ 
  :ئىبراھىم. دېدى ـ! سېنى بۇيرىغان ئىشنى قىلهللا اــ 
  :ئىسمائىلـ دەپ سورىغانىدى، ماڭا ياردەم قىالمسهن؟ ــ 
  :ئهلهيهىسساالم ئىبراھىم .، ـ دېدىياردەم قىلىمهنــ 
دەپ ئېگىـز   ـ   ،يهرگه ئـۆي سېلىشـقا بۇيرىـدى    ئهنه ئـاۋۇ مېنـى  هللا اـــ  

 ئهنه شــۇندىن ئېتىبــارەن، . دۆڭلۈكنىــڭ ئهتراپىنــى ئىشــارەت قىلــدى   
ئىسـمائىل تـاش    .ېلىشـقا باشـلىدى  يتۇلالھنىڭ ئۇلىنى سهئىككىسى ب

 ،تــام ئېگىزلىگهنــدە  .اتتى، ئىبــراھىم تــامنى قوپــۇر  ســهئهكېلىــپ بهر
ــرئىســمائىل  ــۇپ بهردى    بى ــا قوي ــپ، ئىبراھىمغ ــنى ئېلىــپ كېلى . تاش

. تامنى شۇ تاشنىڭ ئۈستىگه چىقىپ قوپۇردىلهيهىسساالم ئهئىبراھىم 
ئـى  ﴿: بىر تهرەپـتىن  ئىككىسى. تاش سۇنۇپ بهردىداۋاملىق ئىسمائىل 

ــن   ــۇل قىلغىـ ــى قوبـ ــز، ئهمهللىرىمىزنـ ــۇ  . رەببىمىـ ــهن ھهقىقهتهنمـ سـ
ــهن    ــپ تۇرغۇچىدۇرس ــۇچى ۋە بىلى ــاڭالپ تۇرغ ــى ئ ــا  ①﴾ھهممىن دەپ دۇئ

نى ئايلىنىـپ يـۈرۈپ   ھيتۇلالهب مۇ،قۇرۇلۇش پۈتكهندىن كېيىن. قىالتتى
  . غانىدىبۇ دۇئانى ئوقۇ

  )3364 :بۇخارى(

َخَرَج بِإِْسَماِعيلَ َوأُمِّ إِْسَماِعيلَ، َوَمَعُهْم َشـنَّةٌ ِفيَهـا َمـاٌء،    : ويف رواية ـ 8319
قَِدَم َمكَّةَ فََوَضَعَها َتْحَت فََيِدرُّ لََبُنَها على َصبِيَِّها حىت َتْشَرُب من الشَّنَِّة فََجَعلَْت أُمُّ إِْسَماِعيلَ 

َراِئِه يا َدْوَحٍة ثُمَّ َرَجَع إِْبَراِهيُم إىل أَْهِلِه فَاتََّبَعْتُه أُمُّ إِْسَماِعيلَ حىت لَمَّا َبلَُغوا كََداًء َناَدْتُه من َو
َتْشَرُب مـن  فََجَعلَْت إِْبَراِهيُم إىل من َتْتُركَُنا قال إىل اللَِّه قالت َرِضيُت بِاللَِّه قال فََرَجَعْت 

َوَيِدرُّ لََبُنَها على َصبِيَِّها حىت لَمَّا فَنَِي الَْماُء قالت لو ذََهْبُت فََنظَْرُت لََعلِّي أُِحسُّ أََحًدا الشَّنَِّة 
ْت قال فَذََهَبْت فََصِعَدْت الصَّفَا فََنظََرْت َوَنظََرْت هل ُتِحسُّ أََحًدا فلم ُتِحسَّ أََحًدا فلما َبلََغ

الَْواِدَي َسَعْت َوأََتْت الَْمْرَوةَ فَفََعلَْت ذلك أَْشَواطًا ثُمَّ قالت لو ذََهْبُت فََنظَْرُت ما فََعلَ َتْعنِي 
                                                 

 .ـ ئايهت 172سۈرە بهقهرە،  ①
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الصَّبِيَّ فَذََهَبْت فََنظََرْت فإذا هو على َحاِلِه كَأَنَُّه َيْنَشغُ ِللَْمْوِت فلم ُتِقرََّها َنفُْسَها فقالت لو 
لََعلِّي أُِحسُّ أََحًدا فَذََهَبْت فََصِعَدْت الصَّفَا فََنظََرْت َوَنظََرْت فلم ُتِحسَّ أََحًدا  ذََهْبُت فََنظَْرُت

حىت أََتمَّْت َسْبًعا ثُمَّ قالت لو ذََهْبُت فََنظَْرُت ما فََعلَ فإذا ِهَي بَِصْوٍت فقالت أَِغثْ إن كان 
كَذَا َوغََمَز َعِقَبُه على األرض قال فَاْنَبثََق الَْمـاُء  ِعْنَدَك َخْيٌر فإذا جِْبرِيلُ قال فقال بَِعِقبِِه َه

  .لو َتَركَْتُه كان الَْماُء ظَاِهًرا فََدَهَشْت أُمُّ إِْسَماِعيلَ فََجَعلَْت Ơفر قال فقال أبو الْقَاِسمِ 
ئىبـــــراھىم : يهنه بىـــــر رىـــــۋايهتته مۇنـــــداق كهلـــــگهن  – 8319

ئىلنى ئېلىـپ يولغـا چىقتـى،    بىلهن ئوغلى ئىسماھاجهر ئهلهيهىسساالم 
سـه،  ئىچ نىسـۇ  كىشـۇ تۇلۇمـدى  ئۇالر بىر تۇلۇم سۇ ئېلىۋالغانىدى، ھاجهر 

ئىبراھىم مهككىگه يېتىـپ كېلىـپ، ھـاجهرنى    . كۆكسى سۈتكه توالتتى
ــر تـــۈپ دەرەخ تۈۋىـــ  ــان بىـ ــدۇرۇپە قديوغـ ــايتتى  الـ ــۆيىگه قـ ــۇپ، ئـ . قويـ

ــدەكهلگه قــاكهدائ. ئىســمائىلنىڭ ئانىســى ئۇنىڭغــا ئهگهشــتى  ئۇنىــڭ  ،ن
  :كهينىدىن

دەپ ۋارقىرىـدى،  ؟ ـ  بىزنى كىمگه قويـۇپ قويىسـهن   !ئى ئىبراھىمــ 
  : ئىبراھىم

  :ھاجهر. دېدى ، ـاقهللاــ 
ھــاجهر قايتىــپ كهلــدى ۋە . دېــدىـ ا تاپشۇرســاڭ مهن رازى،   قــهللاــــ 

ــۇ تۈگىگهنـــدە. ىـــپ، بالىســـىنى ئېمىتتـــىتۇلۇمـــدىكى ســـۇنى ئىچ  ،سـ
 ــ  يېـنىش ، سـهفاغا چىقىـپ  هن ئۈمىدته بىرەرسىنى كۆرۈپ قاالرمهن دېگ

يېنىپ چۈشـۈپ،  ۋادىغا  .ىغان بولسىمۇ، ھېچكىم كۆرۈنمىدىيېنىش قار
ئارىــدا بېرىــپ، . ئــۇ نهچــچه قېــتىم مۇشــۇنداق قىلــدى .مهرۋەگه چىقتــى

بالىسىغا قاراپ باققانىدى، بالىسى خۇددى ئۆلۈپ كېتىدىغاندەك ئېغىر ـ  
 ،كۆرگهن ھاجهر جايىـدا تۇرالمـاي   بۇ ئهھۋالنى .ئېغىر نهپهس ئېلىۋاتاتتى

يهنه يۈگــۈرگهن پېتــى ســهفاغا چىقتــى ۋە بىرەرســىنى كــۆرەرمهن دېــگهن 
ــدى، لــېكىن يهنه ھېچكىمنــى       ــا تهكــرار ـ تهكــرار قارى ئۈمىــدته، ئهتراپق

يهنه بىـر قېـتىم قـاراپ     .بۇ ئىش يهتته قېـتىم تهكرارالنـدى   .كۆرەلمىدى
  :ھاجهر .ئاۋاز ئاڭالندى بېقىشقا تهمشىلىپ تۇرغاندا، تۇيۇقسىز بىر

ـــ  ــ ! ىــۋالغىنقۇتقۇزبىزنــى ئهگهر ياخشــى كىشــى بولســاڭ، ـ . دېــدىـ
تـاپىنى بىـلهن    جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم .ئۇ جىبرىئىل ئىكهن ،قارىسا
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دەرھــال ســۇنىڭ ھــاجهر . يهرنــى كولىغــان ئىــدى، ســۇ ئېتىلىــپ چىقتــى
ئهگهر ئۇ «: مئهبۇلقاسىم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله .ئهتراپىنى توسىدى

ــۇپ بهرگهن  ــۆز ھالىغــا قوي ــاكى ئۇچــۇمالپ ئالمىغــا ( ســۇنى ئ بولســا، ) ني
   .دېدى» بۇالق بولۇپ كېتهتتى اقىدىغانزەمزەم ئهلۋەتته يهر ئۈستىدە ئ

  )3365 :بۇخارى(

إن ىف اجلنة قصرا ال صدع فيه وال وهن أعده اهللا ƪليله : ـ أبو هريرة رفعه 8320
  .وسطللبزار ولأل. إبراهيم نزال

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        8320
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

ھهقىقهتهن جهننهتته ھېچقانداق يوچۇق ياكى چاك بولمىغان بىـر  «
قهســــىر بولــــۇپ، اهللا ئــــۇنى دوســــتى ئىبراھىمغــــا مهنزىــــل قىلىــــپ 

   .①»تهييارلىغان
  )8114: »تهئهۋسهلئ« ؛بهززار(

ومر ىف احلـج  . بلني 2350: رواه البزار. الذبيح إسحاق: ـ العباس رفعه 8321
  .أنه إمساعيل

ــ 8321 ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   ــ
ــبهر  ــهللهم پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــانلىق « :س ــى قىلىقۇرب نغىن
   .②دېگهن »ئىسهاقتۇر

  )2350: بهززار(

  .بايان قىلىنغانىدىبابىدا ئۇنىڭ ئىسمائىل ئىكهنلىكى  »ھهج«
  

                                                 
ــهمى  ① ــى ۋ  : )13763(ھهيس ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــىنىڭ    ب ــۇپ، ھهر ئىككىلىس ــان بول ــۋايهت قىلغ ە بهززار رى

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ سـهنهدىدىكى  : )13771(ھهيسهمى  ②

 .تتۇرىغا قويغان، ـ دېگهنمۇبارەك ئىبنى فهزاله ئىسىملىك كىشىنىڭ ھهدىسى زەئىپ ئىكهنلىكىنى ئو
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عن أيب ُهَرْيَرةَ رضي اهللا عنه قال أُْرِسلَ َملَُك الَْمْوِت إىل ُموَسى َعلَْيهَِما  ـ 8322
هللا عليه السَّلَام فلما َجاَءُه َصكَُّه فََرَجَع إىل َربِِّه فقال أَْرَسلَْتنِي إىل َعْبٍد لَا ُيرِيُد الَْمْوَت فََردَّ ا

 َعْيَنُه وقال اْرجِْع فَقُلْ له َيَضُع َيَدُه على َمْتنِ ثَْورٍ فَلَُه بِكُلِّ ما غَطَّْت بِِه َيُدُه بِكُلِّ َشْعَرٍة َسَنةٌ
قال أَْي َربِّ ثُمَّ َماذَا قال ثُمَّ الَْمْوُت قال فَالْآنَ فََسأَلَ اللََّه أَنْ ُيْدنَِيُه من األرض الُْمقَدََّسـِة  

فَلَْو كنت ثَمَّ لَأََرْيُتكُْم قَْبَرُه إىل َجانِبِ الطَّرِيقِ ِعْنـَد   َيةً بَِحَجرٍ قال قال رسول اللَِّه َرْم
  .الْكَِثيبِ الْأَْحَمرِ

ــ 8322 ــۋايهت قىلىـــدۇكى   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ، ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ « ــا ئهلهيهىسســ ــدە  مۇســ ــى ئهۋەتىلگهنــ ــۈم پهرىشتىســ  ،االمغا ئۆلــ
مېنــى ” :ا قايتىــپقــهللاپهرىشــته ا. پهرىشــتىنىڭ كــۆزىنى قۇيــۇۋەتتى  

پهرىشـتىنىڭ  هللا ا. دېـدى  “ئۆلۈمنى خالىمايدىغان بهندەڭگه ئهۋەتىپسـهن 
ــۈرۈپ  ــلىگه كهلتـ ــۆزىنى ئهسـ ــىغا قايتىـــپ بېرىـــپ  ” :كـ ــڭ قېشـ ئۇنىـ

ھهر لىنىـڭ  كا .قـولىنى قويسـۇن   دۈمبىسىگهئۇ كالىنىڭ  ئېيتقىنكى،
مۇسـا  . دېـدى  “ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا بىـر يىـل ئۆمـۈر بېـرىمهن       ىبىر تال تـۈك 

: هللا. دېگهنىــدى “ئۇنىڭــدىن كېيىنچــۇ؟ !ئــى رەبــبىم”: ئهلهيهىسســاالم
 !هللائـى ا ” :مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم  . دېـدى  “ئۇنىڭدىن كېـيىن ئۆلـۈم بـار   ”

ــا  ــداق بولسـ ــا  ،ئۇنـ ــازىرال ئـ ــى ھـ ــېنىڭدىن   .لغىنجېنىمنـ ــېكىن سـ لـ
بىر تـاش ئېـتىم   ) تۇلمۇقهددەسكههيب(م مۇقهددەس زېمىنغا سورايدىغىنى

مۇسـانىڭ  . دېـدى  “مارى كېلىدىغان يېقىن جايغـا دەپـنه قىلىنسـا   دمىق
قهبرىسى يولنىڭ چېتىدىكى قىزىل قۇملۇقنىـڭ يېنىـدا بولـۇپ، ئهگهر    

  . »كۆرسىتىپ قوياتتىم سىلهرگه ،مهن شۇ يهردە بولغان بولسام
  )1339 :بۇخارى(

كان ملك املوت يأتى الناس عيانا قال فـأتى موسـى   : أمحد والبزاروزاد ـ  8323
  . فلطمه

مۇ رىۋايهت قىلغـان  ئهھمهد بىلهن بهززاربۇ ھهدىسنى ئىمام  – 8323
ــگهن   ــارىلهر كهل ــۇ ئىب ــۇپ، ئۇنىڭــدا مۇن ــۈم پهرىشتىســى «: بول ــى (ئۆل يهن
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ىمـۇ  مۇسـانىڭ يېنىغ  .كىشىلهرنىڭ يېنىغا ئاشكارا كېلهتتى) ئهزرائىل
   .①»كېلىۋىدى، مۇسا ئۇنى كاچاتلىدى قشۇندا

  )10521: ئهھمهد(

كان طول موسى اثىن عشر ذراعا وعصاه اثىن عشـر  : ـ ابن مسعود رفعه 8324
  . ذراعا ووثبته اثىن عشر ذراعا فضرب ابن عنقه فما أصاب إال كعبه

ـ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   8324
  :مۇنداق دېگهنلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلالپهيغهمبهر 

 گىزلىكى ئون ئىككى گهز، ھاسىسى ئـون ئىككـى گهز  ېمۇسانىڭ ئ«
ئۇنىــڭ  بــاالبىــر  .بىــر سهكرىســه ئــون ئىككــى گهز ســهكرەيتتى  بولــۇپ،

   .②»كۈزەلىدىگتهئاران وشۇقىغا ئ ماقچى بولۇۋىدى،گهدىنىگه ئۇر
  ) 8903 :»كهبىرئهل«(

ضي اهللا عنه قال َبْيَنَما َيُهوِديٌّ َيْعرُِض ِسلَْعَتُه أُْعِطَي هبـا  عن أيب ُهَرْيَرةَ ر ـ  8325
شيئا كَرَِهُه فقال لَا َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى على الَْبَشرِ فََسِمَعُه َرُجلٌ من الْأَْنَصارِ فَقَاَم فَلَطََم 

بني أَظُْهرَِنا فَذََهَب إليـه    َوْجَهُه وقال َتقُولُ َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى على الَْبَشرِ َوالنَّبِيُّ
فقال أََبا الْقَاِسمِ إِنَّ يل ِذمَّةً َوَعْهًدا فما َبالُ فُلَاٍن لَطََم َوْجهِي فقال ِلَم لَطَْمَت َوْجَهُه فَذَكََرُه 

يف الصُّورِ  حىت رؤى يف َوْجهِِه ثُمَّ قال لَا ُتفَضِّلُوا بني أَْنبَِياِء اللَِّه فإنه ُيْنف Ǹَُفََغِضَب النيب 
فََيْصَعُق من يف السماوات َوَمْن يف األرض إال من َشاَء اهللا ثُمَّ ُيْنفǸَُ فيه أُْخَرى فَأَكُونُ أَوَّلَ 

أَْم ُبِعثَ قَْبِلي وال يوم الطُّورِ من ُبِعثَ فإذا ُموَسى آِخذٌ بِالَْعْرشِ فال أَْدرِي أَُحوِسَب بَِصْعقَِتِه 
  .َضلُ من ُيوُنَس بن َمتَّىأَقُولُ إِنَّ أََحًدا أَفْ

ــ 8325 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ دىن مۇنـــداق رىـ
بازاردا مال سېتىۋاتاتتى، بىرى كېلىپ مېلىغـا   يبىر يهھۇدى: قىلىنىدۇ

  :يهھۇدىي. ئهرزان باھا قويدى

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه : )13783(ھهيســهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدىكى مهسـئۇدى دېـگهن كىشـى     : )13781(ھهيسهمى  ②

 .ئېلىشتۇرۇپ قويىدىغان بولۇپ قالغان، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا
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نىـڭ  مۇسانى پۈتـۈن ئىنسـانالردىن تـالالپ پهيغهمـبهر قىلغـان زات     ــ 
ئهنســارىالردىن  ،دېۋىـدى  بولمايـدۇ، ـ   ) بــۇ باھاغـا (كى، بىـلهن قهسـهم   نـامى 

  :الدى ـ دەكاچىتىغا بىرنى سقېلىپ، بىرى ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـارىمىزدا تۇرسـا، سـهن       ــ 

 ييهھــۇدى. دېــدى ـــ! مۇســانى تىلغــا ئېلىــپ قهســهم ئىچىۋاتامســهن؟    
  :كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا

ىـي تۇرسـام، پـاالنى    ئالغـان زىمم  امـانلىق مهن ئ! ئى ئهبـۇل قاسـىم  ــ 
ــدۇ؟       ــا ئۇرىـ ــۈن كاچىتىمغـ ــېمه ئۈچـ ــدىنـ ــبهر  .ـ دەپ دەۋا قىلـ پهيغهمـ

  :ئهنسارىدىنئهلهيهىسساالم ئۇ 
ــڭ   ـــ بۇنى ــۇردۇڭ؟  ـ ــۈن ئ ــېمه ئۈچ ــا ن ــورى ـ   كاچىتىغ دى، غانىدەپ س

ئېيتىـپ  شـالرنى  ىدا سـادىر بولغـان ئى  سـ ئۇ ئىككىسـىنىڭ ئارى ئهنسارى 
شـۇنداق غهزەپلهنـدىكى،   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنى ئاڭلىغان  .بهردى

  :ئاندىن مۇنداق دېدى .غهزىپى چىرايىغا چىقتى
ــ  ــى بىــررپهيغهمبهرلهـ ــ ن ــدىن ئهۋزەل دېمهڭــالر، چــۈنكى ســۇر   ـ بىرى

شـىدىن  وھ بارلىق ئىنسانخالىغان كىشىلهردىن باشقا هللا ا ،چېلىنغاندا
شـىغا  ون يهنه بىـر قېـتىم سـۇر چېلىنىـدۇ، ئهڭ ئـاۋۋال ھ     ئاندى .تىدۇېك

ــدىغان  ــىكېلىـ ــولىمهن كىشـ ــپ  .مهن بـ ــۇمغا كېلىـ ــانىڭ  ،ھوشـ مۇسـ
مۇســا . ئهرشــنىڭ بىــر تهرىپىنــى چىــڭ تۇتــۇپ تۇرغــانلىقىنى كــۆرىمهن 

تىپ، مهنـدىن بـۇرۇن ھوشـىغا كهلگهنمـۇ     ېشىدىن كوكىشىلهر بىلهن ھ
شـــىدىن وھ ،پيـــاكى تـــۇر كـــۈنى بىهـــۇش قىلىنغىنـــى ھېســـاب بولـــۇ 

ــامهلۇم   ــا ن ــۇ، بۇنىســى ماڭ ــۇس   .كهتمىگهنم مهن ھېچبىــر كىشــىنى يۇن
   .ئىبنى مهتتادىن ياخشى دېمهيمهن

  )3415 :بۇخارى(

ِلَعْبٍد أنْ قال ما َيْنَبِغي  عنِ ابنِ َعبَّاسٍ رضي اهللا تعاىل عنهما عنِ النَّبِيِّ  ـ 8326
  .َسَبُه إىل أبِيِهَيقُولَ إنِّي َخْيٌر ِمْن ُيوُنَس بنِ َمتَّى وَن

ــ 8326 ــا   ـــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــۋايهت ئىبنــ دىن رىــ
بىـــر «: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم    قىلىنىـــدۇكى،
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 ياخشــىدېيىشــى “ ئهۋزەلمهن يۇنــۇس ئىبنــى مهتتــادىن  ”: كىشــىنىڭ
  . ئىسمى بىلهن تىلغا ئالغان نىڭئۇنى ئاتىسى ،دەپ» ئهمهس

  )3395 :بۇخارى(

يقول ما َيْنَبِغي ِلَنبِيٍّ أَنْ  عن عبد اللَِّه بن َجْعفَرٍ قال كان رسول اللَِّه ـ  8327 
  .بن َمتَّىَخْيٌر من ُيوُنَس َيقُولَ إين 

ــۋايهت     8327 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــفهر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى جهئ ــ ئاب ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

ھهقىــقهتهن مهن يۇنــۇس ئىبنــى مهتتــادىن    ” :لهرنىــڭپهيغهمبهر«
   .①گهندې »ئهمهس ياخشىدېيىشى “ ئهۋزەل

  )4670: ئهبۇ داۋۇد(

أَنَُّه قال َيْعنِي اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى لَا َيْنَبِغي ِلَعْبٍد  عن أيب ُهَرْيَرةَ عن النيب ـ  8328
  . بن َمتَّى عليه السَّلَاممن ُيوُنَس  َخْيٌريل وقال بن الُْمثَنَّى ِلَعْبِدي أَنْ َيقُولَ أنا 

ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    8328 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  :مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــدۇ « ــداق دەي ــاال مۇن ــداق: اهللا تائ ــدەمنىڭ ھهرقان ــۆزىنى بهن ــۇس  ئ يۇن
  . »ئهمهس توغرا دەپ قارىشى ئىبنى مهتتادىن ياخشى

  )2376 :ۇسلىمم(

على َداُوَد عليـه  ُخفَِّف قال  عن أيب ُهَرْيَرةَ رضي اهللا عنه عن النيب ـ  8329
إال من  السَّلَام الْقُْرآنُ فَكَانَ َيأُْمُر بَِدَوابِِّه فَُتْسَرُج فََيقَْرأُ الْقُْرآنَ قبل أَنْ ُتْسَرَج َدَوابُُّه وال َيأْكُلُ

  .َعَملِ َيِدِه
ــ 8329 . رە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت قىلىـــدۇكى ئهبـــۇ ھـــۇرەي ــ

  :گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3904(ئهلبانى  ①
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كىتابىنى ئوقـۇش شـۇنداق يهڭگىللىتىـپ     ئهلهيهىسساالمغا داۋۇد«
ـ نىـڭ ئىـگهر    غئۇال ،ىنى توقۇشـقا بـۇيرۇپ قويـۇپ   غبېرىلگهنكـى، ئـۇ ئـۇلى   

ئـۇ  . وقـۇپ بـوالتتى  توقۇملىرى توقۇلۇپ بولۇشتىن ئىلگىرى كىتـابىنى ئ 
   .»گه تايىنىپ ياشايتتىپهقهت ئۆز ئهمگىكى

  )3417 :بۇخارى(

كانت اْمَرأََتاِن َمَعُهَما اْبَناُهَما جاء الـذِّئُْب فَـذََهَب بِـاْبنِ     :وعنه رفعه ـ 8330
فََتَحاكََمَتا إىل  إِْحَداُهَما فقالت َصاِحَبُتَها إƴا ذََهَب بِاْبنِِك َوقَالَْت الْأُْخَرى إƴا ذََهَب بِاْبنِِك

َداُوَد فَقََضى بِِه ِللْكُْبَرى فََخَرَجَتا على ُسلَْيَمانَ بن َداُوَد فَأَْخَبَرَتاُه فقال ائُْتـونِي بِالسِّـكِّنيِ   
  .فَقََضى بِِه ِللصُّْغَرىهو اْبُنَها أَُشقُُّه َبْيَنُهَما فقالت الصُّْغَرى لَا َتفَْعلْ َيْرَحُمَك اهللا 

ــ 8330 ــۇ  ــ ــۋايهت قىلىـــدۇكى ئهبـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ  ،ھـ
  :گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې

ئىككى ئايالنىڭ ئىككى بالىسى بولۇپ، بىرىنىـڭ بالىسـىنى بـۆرە    «
 “بـۆرە بـاالڭنى ئېلىـپ كهتتـى    ”: ئېلىپ كهتكهن ئىـدى، يهنه بىـر ئايـال   

ــال   ــۇ ئايـ ــه، ئـ ــ   ”: دېسـ ــاالڭنى ئېلىـ ــېنىڭ بـ ــۆرە سـ ــىبـ دەپ  “پ كهتتـ
ــىپ، داۋۇد ــاالم جېدەللىشـــ ــاردى ئهلهيهىسســـ ــدىغا بـــ داۋۇد . نىڭ ئالـــ

ئـۇالر بـۇ   . چوڭىغـا بـۇيرۇپ بهردى  ياشـتا  بالىنى ئۇالرنىـڭ  ئهلهيهىسساالم 
نىڭ ئوغلى سۇاليمانغا بۇ ئهھـۋالنى  ئهلهيهىسساالم يهردىن چىقىپ، داۋۇد

ېلىــپ پىچــاق ئهك ماڭــا”: ئهلهيهىسســاالم ســۇاليمان. مهلــۇم قىلىۋىــدى
نى ۇبـ . دېـدى  “بـۇ بـالىنى ئوتتۇرىـدىن ئىككـى قىلىـپ بېـرەي      . بېـرىڭالر 

. كى، ئۇنـداق قىلمىغىـن  قىلسـۇن  ىمرەھ اڭاسهللا ا”: ئايال ياشئاڭلىغان 
 يېشـى يـاش  سـۇاليمان بـالىنى   بۇنى ئاڭلىغان . دېدى“ بولسۇن باال ئۇنىڭ

   .»ئايالغا بۇيرۇپ بهردى
  )3427 :بۇخارى(

ُعْرَياًنا أَيُّوُب َيْغَتِسلُ قال َبْيَنَما  رضي اهللا عنه عن النيب عن أيب ُهَرْيَرةَ  ـ 8331
َخرَّ عليه رِْجلُ َجَراٍد من ذََهبٍ فََجَعلَ َيْحِثي يف ثَْوبِِه فََناَداُه َربُُّه يا أَيُّوُب أَلَْم أَكُْن أَغَْنْيُتـَك  

  .َكَعمَّا َتَرى قال َبلَى يا َربِّ َولَِكْن لَا ِغَنى يل عن َبَركَِت
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ــ 8331 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈستىگه بىـر تـوپ    ،يالىڭاچ يۇيۇنىۋاتقاندا) ئهلهيهىسساالم(ئهييۇب «
ئـۇالرنى كىيىمىنىـڭ ئىچىـگه     ئهييۇب ئالتۇن چېكهتكه چۈشكهن ئىدى،

ــلىدى ئۇس ــقا باش ــا په .ۇش ــارى ئۇنىڭغ ــۇب” :رۋەردىگ ــۇ   !ئهي ئهيي ــېنى ب س
دەپ نىـدا قىلغـان ئىـدى،    “ ئالتۇن چېكهتكىدىن بىهاجهت قىلمىـدىممۇ 

شـــۇنداق قىلـــدىڭ، بىـــراق مهن ســـېنىڭ    ! ئـــى رەبـــبىم ”: ئهييـــۇب
   .»دېدى“ گه موھتاجمهنتىڭىبهرىك

   )3391 :بۇخارى(

يقول ما من َبنِي آَدَم   ُهَرْيَرةَ رضي اهللا عنه مسعت َرُسولَ اللَِّه أيبعن  ـ 8332
  .غري َمْرَيَم َواْبنَِهاَمسِّ الشَّْيطَاِن َمْولُوٌد إال َيَمسُُّه الشَّْيطَانُ حني ُيولَُد فََيْسَتهِلُّ َصارًِخا من 

ــ 8332 ــۋايهت قىلىـــدۇكى   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ  ،ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۇپ قـ ۇنشـهيتان ئـۇنى    ،هرقانداق ئادەم بالىسـى تۇغۇلغـان ۋاقتىـدا   ھ«
ــدۇ ــهيتاننىڭ   .قويى ــاال ش ــۇ ب ــدۇ  قۇنئ ــالپ كېتى ــاتتىق يىغ ــىدىن ق . ۇش

ئىيســا ئهلهيهىسســاالمنى  مهريهم بىــلهن ئۇنىــڭ ئــوغلىشــهيتان پهقهت 
   .»نوقۇمىغان

  )3431 :بۇخارى(

  ).ا بَِك َوذُرِّيََّتَها من الشَّْيطَاِن الرَّجِيمَِوإِنِّي أُِعيذَُه(ثُمَّ يقول أبو ُهَرْيَرةَ  ـ 8333
مهن ھهقىـقهتهن  ﴿: ئاندىن ئهبۇ ھـۇرەيرە بـۇ ئـايهتنى ئوقـۇدى     ـ 8333

ئۇنىــڭ ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ ئهۋالدلىــرى ئۈچــۈن ســاڭا ســېغىنىپ، قوغالنــدى 
   .①﴾شهيتاندىن پاناھ تىلهيمهن

  )3431 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 37سۈرە ئال ئىمران  ①
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َيطُْعـُن  كُـلُّ َبنِـي آَدَم    ل قال النيب عن أيب ُهَرْيَرةَ رضي اهللا عنه قا ـ 8334
  .يف َجْنَبْيِه بِإِْصَبِعِه حني ُيولَُد غري ِعيَسى بن َمْرَيَم ذََهَب َيطُْعُن فَطََعَن يف الِْحَجابِالشَّْيطَانُ 

ــ 8334 ــۋايهت قىلىـــدۇكى   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ، ئهبـ
  :دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

ئىككــى  )ئــۇ بالىنىــڭ(ئــادەم بــالىلىرى تۇغۇلغــان چاغــدا شــهيتان «
مهريهمنىـڭ ئـوغلى ئىيسـا    لـېكىن  . بېقىنىغا بارمىقىنى سانجىۋېتىدۇ

نى ســانجىيمهن دەپ بېرىــپ، بــاال قىئۇنىــڭ بېقىنىغــا بــارمى ،تۇغۇلغانــدا
  . »ىدىھهمرىيىگه سانجىپ سالغان

  )3286 :بۇخارى(

َوإِذْ قال اهللا يا (قال تلقى ِعيَسى ُحجََّتُه ولقاه اهللا يف قَْوِلِه  عن أيب ُهَرْيَرةَ ـ 8335
أبو ُهَرْيَرةَ عن قال ) ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ من ُدوِن اللَِّه

  . الْآَيةَ كُلََّها )ما ليس يل بَِحقٍّ ُسْبَحاَنَك ما َيكُونُ يل أَنْ أَقُولَ(اهللا فَلَقَّاُه  النيب 
ۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ    ـ  8335

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ئـى مهريهم  ﴿: تائاال قىيـامهت كـۈنى ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالمدىن    هللا ا«

ككـى  يۇپ مهن بىلهن ئانـامنى ئى ونى قهللاسهن كىشلهرگه ا! سايئوغلى ئى
 :ئانـــدىن ئۇنىڭغـــا ، يدۇدەپ ســـورا﴾ ئىـــالھ قىلىـــۋېلىڭالر دېـــدىڭمۇ؟  

شــهنىڭگه اليىــق ئهمهس نهرســىلهردىن ســېنى پــاك دەپ     !) رەبــبىم(﴿
قاد قىلىمهنكى، ماڭـا ئېيتىشـقا تېگىشـلىك بولمىغـان سـۆزلهرنى      ىتېئ

ــۇنى ســهن     ــان بولســام، ئ ــۇ ســۆزنى ئېيتق ــايمهن، ئهگهر مهن ب مهن ئېيتم
). ى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگهنلىكىم ساڭا مهلۇملۇقيهن(چوقۇم بىلىسهن 

دېگهن جـاۋابنى تهلقىـن    ①﴾نتى ئوبدان بىلىسهىسهن غهيىبلهرنى ناھاي
   .② »قىلىپ بېرىدۇ

  )3062 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 116سۈرە مائىدە،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2450(ئهلبانى  ②
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أنا أَْولَى الناس بِِعيَسى بن َمْرَيَم يف  عن أيب ُهَرْيَرةَ قال قال رسول اللَِّه  ـ 8336
  .َشتَّى َوِديُنُهْم َواِحٌدأُمََّهاُتُهْم الْأَْنبَِياُء إِْخَوةٌ ِلَعلَّاٍت الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َو

ــ  8336 ــۋايهت قىلىـــدۇكى  ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ، ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاخىرەتته  « ــا ۋە ئ ــاغا دۇني ــوغلى ئىيس ــېقىن كىشــى هڭ ئ مهريهم ئ  ي
ئـانىلىرى   بولۇپ، گهرچه غهمبهرلهر ئانا باشقا قېرىنداشالرمهندۇرمهن، پهي

   .»، دىنى بىردۇربولسىمۇ باشقا – باشقا
  )3443 :بۇخارى(

إىن ألرجو إن طال : ـ عن أىب هريرة عن النىب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 8337
ئـه  ىب عمر أن ألقى عيسى بن مرƇ عليه السالم فإن عجل ىب موت فمن لقيه منكم فليقر

  . مىن السالم
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        8337

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالم    ،ئهگهر مېنىڭ ئۆمرۈم ئـۇزۇن بولـۇپ قالسـا   «

ئهگهر ماڭـا ئۆلـۈم بالـدۇر كېلىـپ      .ئۈمىد قىلىـمهن كۆرۈشۈشنى بىلهن 
ئۇنىڭغــا مېنىــڭ كىشــى  كۆرۈشــكهنســىلهردىن ئۇنىــڭ بىــلهن قالســا، 

   .①»سالىمىمنى يهتكۈزسۇن
  )7910: ئهھمهد(

َولَِكْن قال ِلِعيَسى أَْحَمُر  عن َساِلمٍ عن أبيه قال لَا واهللا ما قال النيب  ـ 8338
اَدى بني َرُجلَْينِ َيْنِطُف َرأُْسـُه  َبْيَنَما أنا َناِئٌم أَطُوُف بِالْكَْعَبِة فإذا َرُجلٌ آَدُم َسْبطُ الشََّعرِ ُيَه

َماًء أو ُيَهَراُق َرأُْسُه َماًء فقلت من هذا قالوا بن َمْرَيَم فَذََهْبُت أَلَْتِفُت فإذا َرُجـلٌ أَْحَمـُر   
الدَّجَّالُ  َجِسيٌم َجْعُد الرَّأْسِ أَْعَوُر َعْينِِه الُْيْمَنى كَأَنَّ َعْيَنُه ِعَنَبةٌ طَاِفَيةٌ قلت من هذا قالوا هذا
  .َوأَقَْرُب الناس بِِه َشَبًها بن قَطَنٍ قال الزُّْهرِيُّ َرُجلٌ من ُخَزاَعةَ َهلََك يف الَْجاِهِليَِّة

                                                 
م ئهھمهد مهرفـۇئ ۋە مهۋقـۇف رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ھهر ئىككـى       بۇ ھهدىسنى ئىما: )13787(ھهيسهمى  ①

 .سهنهدنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــ 8338 ــۇ    ــ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــى ئابـ ــالىم ئاتىسـ سـ
 نىـڭ نـامى  هللا: ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىدۇكى، ئابدۇلالھ مۇنـداق دېـگهن  

ھهزرىتــى بهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن قهســهمكى، پهيغهمــ
ــى     ــدى، بهلك ــۇچ دېمى ــۆڭىنى قىزغ ــانىڭ ئ ــدى  ئىيس ــداق دې مهن «: مۇن
بۇغـداي   ۈز،چـاچلىرى تـ   ،چۈشۈمدە كهئبىنى تاۋاپ قىلىۋاتقـان چېغىمـدا  

ئىككـى كىشـىنىڭ    بىرەيلهننىـڭ  ئۆڭ، چېچىـدىن سـۇ تېمىـپ تۇرغـان    
بـۇ  ” :سورىسـام، ماڭـا  ەپ د “كىـم بـۇ؟  ”: كېلىۋاتقىنىنى كۆرۈپئارىسىدا 

ئاندىن ماڭدىم، بۇرۇلۇپ  .دەپ جاۋاب بېرىلدى “ئىيسا مهريهمنىڭ ئوغلى
قارىسام، توساتتىن قىزغۇچ ئۆڭ، قاۋۇل، بۈدۈر چاچ، ئوڭ كۆزى كور، كـۆزى  

بـۇ  ”: خۇددى پولتىيىپ چىققان ئۈزۈمگه ئوخشاش بىر كىشىنى كـۆرۈپ 
ئاراڭالردىن  .بېرىلدىدەپ جاۋاب  “بۇ دەججال: ەپ سورىسام، ماڭاد “كىم؟

ئىبنـى  : مۇنـداق دېـگهن  زۇھرىـي   .»ئۇنىڭغا بهك ئوخشايدۇئىبنى قهتهن 
ياشــاپ جــاھىلىيهت دەۋرىــدە  ن بىــرى بولــۇپ،خــۇزائه قهبىلىســىدىقهتهن 

   .ئۆلگهنىدى
  )3441 :بۇخارى(

رأيت ِعيَسى وُموَسـى   عن ابن ُعَمَر رضي اهللا عنهما قال قال النيب  ـ 8339
َجْعٌد َعرِيُض الصَّْدرِ َوأَمَّا ُموَسى فَآَدُم َجِسيٌم َسْبطٌ كَأَنَُّه مـن  ِعيَسى فَأَْحَمُر فَأَمَّا  َوإِْبَراِهيَم

  .رَِجالِ الزُّطِّ
ــ 8339 ــۋايهت قىلىــدۇكى،    ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا رى

  :گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې
ئـــۆڭى  نىڭئىيســـا. اھىمالرنـــى كـــۆردۈممهن ئىيســـا، مۇســـا، ئىبر«

مۇسا بولسا بۇغداي ئۆڭ، قاۋۇل،  .قىزغۇچ، چېچى قارا، دولىسى كهڭ ئىدى
ــۇددى    ــۈز، خ ــاچلىرى ت ــافرىقىلىق دارازا(چ ــى ) ئ ــتىلىكلهردەك كىش  زۇت

   .»ئىدى
  )3438 :بۇخارى(
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ى اهللا عليـه  صل َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ـ رضى اهللا عنه ـ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّهِ   ـ 8340
ـ فَإِذَا َرُجلٌ ـ َحِسْبُتُه قَالَ ـ ُمْضطَرٌِب    لَْيلَةَ أُْسرَِي بِِه لَِقيُت ُموَسى ـ قَالَ فََنَعَتهُ  وسلم 

اهللا  ِمْن رَِجالِ َشُنوَءةَ ـ قَالَ ـ َولَِقيُت ِعيَسى ـ فََنَعَتُه النَّبِيُّ صـلى     َرجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَُّه
ـ عليه وسلم فَقَالَ ـ رَ  َيْعنِـي الَْحمَّـاَم ـ َوَرأَْيـُت      ْبَعةٌ أَْحَمُر كَأَنََّما َخَرَج ِمْن ِدَمياسٍ 

   .  إِْبَراِهيَم، َوأََنا أَْشَبُه َولَِدِه بِِه
ــ 8340 ــۋايهت قىلىـــدۇكى   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ  ،ئهبـ

ئىسـرا كېچىسـى ئاسـمانغا    «: پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
ــدى ۋە ھهزرىتــى» چىقىلغىنىمــدا مۇســانى كــۆردۈم  ئېلىــپ مۇســانى  دې

زۇنراق، چېچـى تارالغـان، خـۇددى    ۇئـۇ بـويى ئـ   «: مۇنداق سـۈپهتلهپ بهردى 
 وتتــۇرائىيســانى كــۆردۈم، ئــۇ ئ. كىشــىگه ئوخشــايتتى) دارازا(شــهنۇئهلىك 

قىزغۇچراق، خۇددى ھېلىال مۇنچىـدىن چىققانـدەك يـۈزلىرى    تېنى بوي، 
ئىبراھىمنىمـۇ كـۆردۈم، مهن   . ان پـاكىز كىشـى ئىـدى   پارقىراپ تۇرىدىغ

  . »مهننىئهڭ ئوخشايدىغى نئهۋالدى ئىچىدى) ئۇنىڭ(ئىبراھىمغا 
  )3437 :بۇخارى(

ُيَصلِّي أَقَْرُب الناس بِِه السَّلَام قَاِئٌم وإذا ِعيَسى بن َمْرَيَم عليه : ـ وىف رواية 8341
  .َشَبًها ُعْرَوةُ بن َمْسُعوٍد الثَّقَِفيُّ

ئىيسـا ئىبنـى مهريهم ئهلهيهىسسـاالم    «: بىر رىـۋايهتته يهنه  – 8341
ئـۇرۋە ئىبنـى مهسـئۇد سـهقهفىي ئۇنىڭغـا       .ئۆرە تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋېتىپتـۇ 
  . دېگهن» ھهممىڭالردىن بهك ئوخشايدۇ

  )172: مۇسلىم(

: بِِه فَقَـالَ  َوذَكََر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةَ أُْسرَِي :اْبن َعبَّاسٍ عن ـ 8342
  . ُموَسى آَدُم طَُوالٌ كَأَنَُّه ِمْن رَِجالِ َشُنوَءةَ

ــ 8342 ــۋايهت قىلىــدۇكى   ـ  ،ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا رى
 ۇلــۇقپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىســرا كېچىســى توغر 

  )3396 :بۇخارى(
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مۇســــا بۇغــــداي ئــــۆڭ، خــــۇددى «: گهنمۇنــــداق دېــــيهنه توختىلىــــپ 
   .»ك ئېگىز بوي بىرى ئىدىشهنۇئهلىكلهردە

لَقَْد قََبَض اللَُّه َداُوَد ِمْن َبْينِ أَْصَحابِِه فََما فُِتُنوا َوال  :َعْن أَبِي الدَّْرَداِء رفعهـ  8343
  .الَْمِسيحِ َعلَى ُسنَِّتِه َوَهْديِِه ِمئََتْي َسَنٍةَمكَثَ أَْصَحاُب َبدَّلُوا َولَقَْد 

ــۇ   8343 ــۇ دەردا رەزىيهلالھ ــ ئهب ــدۇكى،    ـ ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ئهنه
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئارىسىدىن قهبـزى روھ قىلـدى،    ئهگهشكۈچىلىرىاهللا تائاال داۋۇدنى «
ــنه   ــۇالر پىت ــاكى    –ئ ــدى ي ــات قىلمى ــۇرنى(پاس ــدى) زەب . ئۆزگهرتىۋەتمى

ككى يۈز ئى يولىنىئىيسانىڭ سۈننىتى ۋە  ئهگهشكۈچىلىرىئىيسانىڭ 
   .①»داۋام قىلدۇردىيىل 

 )»كهبىرئهل«(

قَالَ َرُسولُ اِهللا صـلى اهللا  : َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، قَالَـ  8344
ِسـُبُه  الَ َيْنَبِغي َألَحٍد أَنْ َيقُولَ أََنا َخْيٌر ِمْن َيْحَيى ْبنِ َزكَرِيَّا َما همَّ بَِخِطيئٍَة أَْح: عليه وسلم

 .قَالَ َوالَ َعِملََها
دىن مـا ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    8344

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق    رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
  :دېگهن
ــىنىڭ  « ــر كىش ــداق بى ــادىن   ” :ھهرقان ــى زەكهرىي ــا ئىبن مهن يهھي
ىر گۇناھنى قىلمىـدى ۋە  ، چۈنكى ئۇ ھېچبدېيشى توغرا ئهمهس“ ياخشى

   .②)»قىلىشقىمۇ نىيهت قىلمىدى
  )2360: بهززار(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىك، لـېكىن بهزى    : )13797(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن راۋىيلىرى ھهققىدە پهرقلىق كۆز قاراشالر مهۋجۇت، ـ
 .رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن بهززاربۇ ھهدىسنى : )13803(ھهيسهمى  ②
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كل بىن آدم يلقى اهللا يوم القيامة بذنب قد أذنبه يعذبه : ـ أبو هريرة رفعه 8345
عليه إن شاء أو يرمحه إال ƚƷ بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا مـن الصـاحلني   

  . ذكره مثل هذه القذاة: األرض فأخذها فقال وأهوى صلى اهللا عليه وسلم إىل قذاة من
ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ ئهبـۇ  8345
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

ھهر بىــر ئــادەم بالىســى قىيــامهت كــۈنى اهللا تائاالغــا ئــۆزى قىلغــان «
ئۇنى جازااليدۇ، خالىسـا ئۇنىڭغـا   گۇناھ بىلهن مۇالقات بولىدۇ، اهللا خالىسا 

پهقهتـــال يهھيـــا ئىبنـــى زەكهرىيـــا ئۇنـــداق ئهمهس،  . رەھـــمهت قىلىـــدۇ
كېـيىن  . »ئىدى سالىه نهبىلهردىن، پهرھىزكار ۋە ئېسىلھهقىقهتهن ئۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهرگه ئېڭىشىپ، كىچىككىنه چاۋارنى قولىغا 
  . ①دېدى» ولۇشى مۇمكىنبهلكى مۇشۇنچىلىك خاتالىقى ب«: ئالدى ـ دە

   )6556: »تهئهۋسئهل«(

: قـال , نعم: أنبيا كان آدم؟ قال, يارسول اهللا: أن رجال قال: ـ أبو أمامة 8346
: كم كان بني نوح وبني إبراهيم؟ قال: قال. عشرة قرون: كم كان بينه وبني نوح؟ قال

  . ثالƣائة وثالثة عشر: من كانت الرسل؟ قال: قال. عشرة قرون
 :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ـ ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن 8346
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنبىر ئادەم 

ــۇلۇلالھ   ــى رەسـ ـــ ئـ ــدى  ! ــ ــادەم پهيغهمبهرمىـ ــى ئـ ـ دەپ      ؟ھهزرىتـ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرسورىغانىدى، 

  :ئۇ كىشى. دېدى، ـ ھهئهــ 
) زامـان (ىـڭ ئوتتۇرىسـىدا قانچىلىـك    نۇھنھهزرىتى ئۇنىڭ بىلهن ــ 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ـ دەپ سورىغانىدى، ئۆتكهن؟
  :ئۇ كىشى. دېدى ، ـئون ئهسىرــ 

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھهججـاج ئىبنـى سـۇاليمان        : )13804(ھهيسهمى  ①

ىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى ئىبنى ھىببان قاتارلىقالر ئۇنىڭ ئىشهنچل. رەئىنى ئىسىملىك بىرى بار
ــارلىقالر ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان، قالغــان      ــۇ زۇرئه قات سۈرســه، ئهب

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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) زامــان(نــۇھ بىــلهن ئىبراھىمنىــڭ ئوتتۇرىســىدا قانچىلىــك     ــــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرـ دەپ سورىغانىدى، ئۆتكهن؟ 

  :كىشى ئۇ. دېدى ، ـئون ئهسىرــ 
دەپ ســـورىغانىدى،  جهمئىـــي قـــانچه كىشـــى؟ ـ    هرلهر مـــبهغيپهـــــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
   .①دېدى كىشى، ـ 313ــ 

 ) 7545: »هبىرئهلك«(

   .األنبياء أحياء ىف قبورهم يصلون: أنس رفعهعن ـ  8347
ــــ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      8347

  :لهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل
   .②»دۇيۇوقئ نامازهرلهر قهبرىلىرىدە ھايات بولۇپ، ئۇالر مبهيغپه«

  )بهززار ؛3425: مهۋسىلى(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ـ رضى اهللا عنه ـ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَـالَ    ـ 8348
   .ِهَي َتْهَتزُّ ِمْن َخلِْفِه َخْضَراَء َء فَإِذَاإِنََّما ُسمَِّي الَْخِضُر أَنَُّه َجلََس َعلَى فَْرَوٍة َبْيَضا

ــ 8348 ــۋايهت قىل  ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ  ىـــدۇكى،ئهبـ
  :گهنمۇنداق دې سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

اق دئۇ بىـرەر   ،خىزىرنىڭ خىزىر دەپ ئاتىلىشىنىڭ سهۋەبى شۇكى«
   .»ا ئايلىنىپ كېتهتتىئۇ يهر يېشىللىقق ۇپ قوپسا،يهردە ئولتۇر

  )3402 :بۇخارى(

ذكر خالد بن سنان عنـد الـنيب   : َعن ابنِ عباس َرِضي اهللا عنهما، قال ـ 8349
  .ذاك نيب ضيعه قومه: صلى اهللا عليه وسلم فقال

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ئهھـمهد ئىبنـى خالىـد         : )13807(ھهيسهمى  ①

 .لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. شقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇرھهلهبىيدىن با
بۇ ھهدىسنى ئهبـۇ يهئـال ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهبـۇ يهئالنىـڭ راۋىيلىـرى         : )13812(ھهيسهمى  ②

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ــ 8349 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــداق رى دىن مۇن
ــدۇ ــهلله   :قىلىنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدا پهيغهم منىڭ ھۇزۇرى

 ،ئۇ«: ئهلهيهىسساالمخالىد ئىبنى سىنان تىلغا ئېلىنىۋىدى، پهيغهمبهر 
   .①دېدى» پهيغهمبهردۇر قهدرىنى بىلمىگهنقهۋمى 

  )2361 :بهززار(

َجاَءْت بنُت َخاِلِد بن ِسَنانَ إىل النيب صلى اللَُّه عليه وسلم : ـ وللكبري بلني 8350
  .قَْوُمُهَضيََّعُه ُت َنبِيٍّ فََبَسطَ هلا ثَْوَبُه وقال بِْن

ــ 8350 ــۋايهتته  ــ ــر رىـ ــگهن  يهنه بىـ ــداق كهلـ ــى  : مۇنـ ــد ئىبنـ خالىـ
سىناننىڭ قىزى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا    

يىمىنــى ســېلىپ ىئۇنىڭغــا كئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر  ىــدى،كهلگهن
 »)بولىـدۇ ( ىپهيغهمبهرنىڭ قىزقهدرىنى بىلمىگهن قهۋمى بۇ، «: بېرىپ

   .②دىدې
  )12250 :»كهبىرئهل«(

لَا ُتَخيُِّروا  عن أيب َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ رضي اهللا عنه قال َبْيَنَما رسول اللَِّه ـ  8351
  .بني الْأَْنبَِياِء

ــ 8351 ــ   ــ ــۋايهت قىلىـ ــۇدرى رىـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــبهر  دۇكى،ئهبـ پهيغهمـ
ىنى بهزىسىدىن پهيغهمبهرلهرنىڭ بهزىس«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ③گهندې »!ئۈستۈن كۆرمهڭالر
  )4668: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
“ مۇرسـهل ”لغان بولۇپ، بهززار بۇ ھهدىسـنى  بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قى: )13818(ھهيسهمى  ①

تهبهرانىنىڭ سهنهدىدىكى قهيس ئىبنـى رەبىيـئ دېـگهن كىشـىنى بهزىـلهر ئىشـهنچلىك، يهنه       . دەپ باھالىغان
دېـگهن  » مهن بىـلهن ئىيسـانىڭ ئوتتۇرىـدا پهيغهمـبهر يـوق     «: بهزىلهر زەئىپ دەپ قارىغان، لېكىن بۇ ھهدىس

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن    : م ئهينى مۇنداق دەيدۇئىما. سهھىه ھهدىسكه زىت كېلىدۇ
ئىيسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارىلىقىدا ئۆز ئالدىغا ئاالھىدە شهرىئهت بىلهن ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهر كهلمىـگهن  
. بولسىمۇ، بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ شهرىئىتىنى تهشۋىق قىلىـدىغان سـالىه بهنـدىلهر كېلىشـى مـۇمكىن     

 . خالىد ئىبنى سىنان ئهنه شۇالردىن بىرىدۇر
 .بۇ ھهدىسكىمۇ يۇقىرىقى ھهدىسكه ئوخشاش باھا بېرىلگهن، ـ دېگهن): 13818(ھهيسهمى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3902(ئهلبانى  ③
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  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ پهزىلهتلىرى

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجلََس َناٌس ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   8352
َحتَّى إِذَا َدَنا ِمْنُهْم َسِمَعُهْم َيَتذَاكَُرونَ فََسِمَع َحـِديثَُهْم فَقَـالَ    َوَسلََّم َيْنَتِظُروَنُه قَالَ فََخَرَج

ـ  اذَا َبْعُضُهْم َعَجًبا إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اتََّخذَ ِمْن َخلِْقِه َخِليلًا اتََّخذَ إِْبَراِهيَم َخِليلًا َوقَالَ آَخُر َم
َتكِْليًما َوقَالَ آَخُر فَِعيَسى كَِلَمةُ اللَِّه َوُروُحُه َوقَالَ آَخُر آَدُم  بِأَْعَجَب ِمْن كَلَامِ ُموَسى كَلََّمُه

لَِّه اْصطَفَاُه اللَُّه فََخَرَج َعلَْيهِْم فََسلََّم َوقَالَ قَْد َسِمْعُت كَلَاَمكُْم َوَعَجَبكُْم إِنَّ إِْبَراِهيَم َخِليلُ ال
ُهَو كَذَِلَك َوِعيَسى ُروُح اللَِّه َوكَِلَمُتُه َوُهَو كَذَِلَك َوآَدُم َوُهَو كَذَِلَك َوُموَسى َنجِيُّ اللَِّه َو

اَمـِة  اْصطَفَاُه اللَُّه َوُهَو كَذَِلَك أَلَا َوأََنا َحبِيُب اللَِّه َولَا فَْخَر َوأََنا َحاِملُ ِلَواِء الَْحْمِد َيْوَم الِْقَي
فَّعٍ َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا فَْخَر َوأََنا أَوَّلُ َمْن ُيَحرُِّك ِحلََق الَْجنَِّة َولَا فَْخَر َوأََنا أَوَّلُ َشاِفعٍ َوأَوَّلُ ُمَش

رِيَن َولَـا  فََيفَْتُح اللَُّه ِلي فَُيْدِخلُنِيَها َوَمِعي فُقََراُء الُْمْؤِمنَِني َولَا فَْخَر َوأََنا أَكَْرُم الْأَوَِّلَني َوالْآِخ
  .فَْخَر

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    مازىيهلالھۇ ئهنهۇرەىبنى ئابباس ئـ   8352
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ر نهچـچه سـاھابه  بىـ : رىۋايهت قىلىنىدۇ

پهيغهمـــــبهر  ىغاچ پاراڭلىشـــــىپ ئولتـــــۇراتتى،ۋەســـــهللهمنى ســـــاقل
  :بىرەيلهن. ئهلهيهىسساالم چىقىپ، ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگه قۇالق سالدى

ىبراھىمنــى دوســت   ئىچىــدىن ئ  لىرىمهخلۇقــات  نىــڭ تائاالهللا اــــ  
  :يهنه بىرى گهنىدى،دې ۇشى بهكمۇ ئهجهبلىنهرلىك، ـتۇت

ـــ  ــاال هللا مۇســانىڭ اـ ئهجهبلىنهرلىــك  مۇبىــلهن سۆزلىشىشــىدىنتائ
يهنه . دېــدى ، ـ  ســۆز قىلــدى) بىۋاســىته(مۇســاغا هللا ا چــۈنكى! قۇ؟ئهمهســ
  :بىرى

) تهرىپىـدىن كهلـگهن  هللا ا(نىـڭ كهلىمىسـى ۋە   هللائىيسا اــ ھهزرىتى 
  :يهنه بىرى .دېدىـ روھتۇر، 
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ـ ،  تاللىـدى ئـادەمنى   مهخلۇقـاتلىرى ئىچىـدىن ھهزرىتـى    تائـاال هللا اــ 
ئۇالرغـا سـاالم    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر شۇ ئارىدا، . دېدى

  :بهردى ۋە مۇنداق دېدى
ـــ  ــىســىلهرنىڭ ســۆھبىتىڭالنى ۋە ئهجهبلـ . ئاڭلىــدىم هنگىنىڭالرن

نىـــڭ دوســـتى، بهرھهق ئـــۇ هللاهن اھهقىـــقهتئهلهيهىسســـاالم ئىبـــراھىم 
ھهزرىتـى  . نىڭ سىردىشى، بهرھهق ئۇ شۇنداقهللامۇسا اھهزرىتى . شۇنداق

ــا ا ــۇنداق   هللائىيســ ــۇ شــ ــى، بهرھهق ئــ ــى ۋە روھــ ــڭ كهلىمىســ هللا ا. نىــ
. ، بهرھهق ئۇ شۇنداقتاللىدىئادەمنى  مهخلۇقاتلىرى ئىچىدىن ھهزرىتى

مهت مهن قىيــا. مهندوســتى) يــېقىن(نىــڭ هللامهن ا شــۇنى بىلىڭالركــى،
 بولـۇپ قىيـامهت كـۈنى تـۇنجى    ، كۈنى ھهمدۇ سانا بـايرىقىنى كۆتـۈرىمهن  

. قوبـۇل قىلىنىـدۇ  ھهممىـدىن بـۇرۇن   شاپائهت قىلىـمهن ۋە شـاپائىتىم   
هللا ا ،ۇنىڭ بىـلهن شـ  .جهننهتنىڭ دەرۋازىلىرىنى ئهڭ ئاۋۋال مهن قاقىمهن

) ئانـــــدىن(ئېچىـــــپ بېرىـــــدۇ، ) جهننهتنىـــــڭ دەرۋازىســـــىنى(ماڭـــــا 
. جهنـنهتكه كىرىـدۇ  مهن بىـلهن  مىسكىنلىرى  –ېقىر مىنلهرنىڭ پۇئم

  . ①دۇرمهنمهن ئىلگىرىكىلهرنىڭ ۋە كېيىنكىلهرنىڭ ئهڭ ھۆرمهتلىكى
  )3616: تىرمىزى(

عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال إذا كان َيْوُم الِْقَياَمِة  أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍـ عن   8353
  .َشفَاَعِتهِْم غَْيُر فَْخرٍ ِطيَبُهْم َوَصاِحَبكنت إَِماَم النَّبِيَِّني َوَخ

ــى كهئـــب   8353 ــۇبهي ئىبنـ ــ ئـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

مهن قىيـــامهت كـــۈنى پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئىمـــامى ۋە خـــاتىبى،     «
ــولىمهن    ــى بــ ــڭ شاپائهتچىســ ــۇنداقال ئۇالرنىــ ــدىن  شــ ــا بۇنىڭــ ، ئهممــ

   .②»پهخىرلىنىپ كهتمهيمهن
  )3613 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 742(نى ئهلبا ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2858(ئهلبانى  ②



 هزىلهتلىرىپ ئهلهيهىسساالمنىڭپهيغهمبهر 

39 

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الْأَْنَصارِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ   8354
لَى قَْوِمِه َخاصَّةً َوُبِعثْـُت  َوَسلََّم أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم ُيْعطَُهنَّ أََحٌد قَْبِلي كَانَ كُلُّ َنبِيٍّ ُيْبَعثُ إِ

َبـةً  إِلَى كُلِّ أَْحَمَر َوأَْسَوَد َوأُِحلَّْت ِلَي الَْغَناِئُم َولَْم ُتَحلَّ ِلأََحٍد قَْبِلي َوُجِعلَْت ِلَي الْأَْرُض طَيِّ
بِالرُّْعبِ َبْيَن َيـَدْي   طَُهوًرا َوَمْسجًِدا فَأَيَُّما َرُجلٍ أَْدَركَْتُه الصَّلَاةُ َصلَّى َحْيثُ كَانَ َوُنِصْرُت

  .َمِسَريِة َشْهرٍ َوأُْعِطيُت الشَّفَاَعةَ
 مــادىنرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇجــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئهنســارى ـــ  8354

مۇنـداق   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
  :دېگهن
ڭا مهندىن ئىلگىرى بىر كىمگه بېرىلمىگهن بهش خۇسۇسىيهت ما«

ۋمىـگه خـاس ئهۋەتىلهتتـى، مهن    هھهر بىر پهيغهمبهر ئۆز ق. ئاتا قىلىندى
ــ غهنىمهتـلهر ھـاالل     ماڭـا ئولجـا  . ئهۋەتىلـدىم ) ئومۇم قىلىپ(ھهممىگه 

مهنــدىن ئىلگىــرى بىــر كىمــگه ھــاالل قىلىنمىغــان  ئولجــا قىلىنــدى، 
ھهرقانـداق بىـر   . ماڭا زېمىن پـاك ۋە مهسـجىد قىلىـپ بېرىلـدى    . ئىدى

بىــر ئــايلىق . مــاز ۋاقتــى بولغــان يهردىــال نامــاز ئوقۇســا بولىــدۇكىشــى نا
) كاپىرالرنىــڭ دىللىرىغــا قورقــۇنچ ســېلىنىش ئــارقىلىق(مۇســاپىدىن 
   .»شاپائهت ھوقۇقى بېرىلدىقىلىندى ۋە  نۇسرەت ئاتا

  )521: مۇسلىم(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّـ   8355
َعْت ُبِعثُْت بَِجَواِمعِ الْكَِلمِ َوُنِصْرُت بِالرُّْعبِ فََبْيَنا أََنا َناِئٌم أُِتيُت بَِمفَاِتيحِ َخَزاِئنِ الْأَْرضِ فَُوِض

 .لََّم َوأَْنُتْم َتْنَتِثلُوَنَهاِفي َيِدي قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َوقَْد ذََهَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ــ 8355 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۆزلهر  « ــۇق س ــول مهزمۇنل ــلهن مهن م ــدىمبى ــمهننىڭ . ئهۋەتىل دۈش

چۈشــۈمدە ماڭــا . قهلــبىگه قورقــۇنچ چۈشــۈش بىــلهن نۇســرەت بېرىلــدىم
. »ىزېمىننىڭ خهزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرى بېرىلىپ، قولۇمغا قويۇلـد 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : ئهبۇ ھـۇرەيرە مۇنـداق دەيـدۇ   
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ــۆتتئالهمـــدىن  ــا ئهمـــدى ســـىلهر  .ىئـ زېمىننىـــڭ خهزىنىلىرىنـــى مانـ
  . قېزىۋاتىسىلهر

  )2977 :بۇخارى(

بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن الْأَْنبَِياِء َنبِيٌّ إِلَّا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ النَّـ   8356
نْ أُْعِطَي َما ِمثْلُه آَمَن َعلَْيِه الَْبَشُر َوإِنََّما كَانَ الَِّذي أُوِتيُت َوْحًيا أَْوَحاُه اللَُّه إِلَـيَّ فَـأَْرُجو أَ  

 .ِةأَكُونَ أَكْثََرُهْم َتابًِعا َيْوَم الِْقَياَم
ــ 8356 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مۆجىزە ئاتا  قايىل قىلغۇدەككىشىلهرنى  گهقانداق پهيغهمبهرھهر«

ماڭــا ۋەھىــي هللا مــۆجىزە ا) ئهڭ چــوڭ(ماڭــا ئاتــا قىلىنغــان . قىلىنغــان
ىيامهت كۈنى ئهگهشكۈچىسى ئهڭ كۆپ بولغـان  مهن ق. قىلغان قۇرئاندۇر
   .»نى ئۈمىد قىلىمهنۇمپهيغهمبهر بولۇش

  )4981: بۇخارى(

َوُجِعلَ ِظلِّ ُرْمِحي ُجِعلَ رِْزِقي َتْحَت  َوُيذْكَُر عن بن ُعَمَر عن النيب ـ   8357
  .الذِّلَّةُ َوالصََّغاُر على من َخالََف أَْمرِي

 ،ئهنهۇمادىن زىكـرى قىلىنىشـىچه   ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ 8357
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

مېنىڭ رىزقىم نهيزەمنىڭ سايىسى ئاسىتىدا قىلىندى، دىنىمغا «
   .»زەبۇنلۇقتا قالىدۇ – خار قارشى چىققانالر

  )ۋايهت قىلغانىبۇخارى مۇئهللهق ر(

ُه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَّـ   8358
بَِنٍة ِمـْن  إِنَّ َمثَِلي َوَمثَلَ الْأَْنبَِياِء ِمْن قَْبِلي كََمثَلِ َرُجلٍ َبَنى َبْيًتا فَأَْحَسَنُه َوأَْجَملَُه إِلَّا َمْوِضَع لَ

ْعَجُبونَ لَُه َوَيقُولُونَ َهلَّا ُوِضَعْت َهِذِه اللَّبَِنةُ قَالَ فَأََنا اللَّبَِنةُ َزاوَِيٍة فََجَعلَ النَّاُس َيطُوفُونَ بِِه َوَي
 َوأََنا َخاِتُم النَّبِيَِّني
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ــ 8358 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ« ــقا پهيغهمبهرلهرنىـ ــادەم : مۇنـــداقڭ مىســـالى مهن ۋە باشـ بىـــر ئـ
نىنى ئـور  نىڭجىكىـدە بىـر كېسـهك   ربىـر بۇ ، چىرايلىق بىر ئۆي ياسـاپ 

مۇشۇ بىر : ئهجهبلىنىپ ئايالنغانالر ىپئۆي ئىچىگه كىر .بوش قالدۇرىدۇ
شـۇ  هنه مهن ئ .ــ دېيىشـىدۇ   !؟پارچه كېسهك قويۇلۇپ كهتـكهن بولسـىچۇ  

مهن . ۇرمهنتبىــــر تــــال كېســــهك قالغــــان يهرگه قويۇلىــــدىغانبــــوش 
   .»پهيغهمبهرلهرنىڭ تۈگهنچىسىدۇرمهن

  )3535 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آِتي َباَب ـ   8359
َحمٌَّد فََيقُولُ بَِك أُِمْرُت لَا أَفَْتُح الَْجنَِّة َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْسَتفِْتُح فََيقُولُ الَْخازِنُ َمْن أَْنَت فَأَقُولُ ُم

  .ِلأََحٍد قَْبلََك
دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ــــ ئهنهس 8359
   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

) ئۇنىــڭ(كېلىــپ،  دەرۋازىســىغامهن قىيــامهت كــۈنى جهننهتنىــڭ «
 .ـ دەپ ســورايدۇســهن كىــم؟    :اۋۇلقــار .ئېچىلىشــىنى تهلهپ قىلىــمهن

ســهندىن بــۇرۇن بىــر كىمــگه دەرۋازىنــى : دەيــمهن، ئــۇ ، ـ  مــۇھهممهد :مهن
  . »دەيدۇـ م، ىدىئاچماسلىققا بۇيرۇلغان

  )197: مۇسلىم(

ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسلُوا اللََّه ِلـَي   يأَُبـ عن   8360
اِحٌد َوِسيلَةَ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما الَْوِسيلَةُ قَالَ أَْعلَى َدَرَجٍة ِفي الَْجنَِّة لَا َيَنالَُها إِلَّا َرُجلٌ َوالْ

  أَْرُجو أَنْ أَكُونَ أََنا ُهَو 
ــۇ  8360 ــ ئهبـ ــۇرەيرە ــ ــۇھـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
  :يهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

  :ساھابىالر .، ـ دېدىمهن ئۈچۈن ۋەسىله تىلهڭالرــ 
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سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى،  ۋەسـىله دېـگهن نـېمه   ــ 
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــۋەدۇر  ـ ــالىي مهرتى ــگهن، جهننهتتىكــى ئهڭ ئ ــا . ۋەســىله دې ئۇنىڭغ
 نى ئۈمىـــدۇمپهقهتـــال بىـــر كىشـــى ئېرىشـــهلهيدۇ، ئۇنىـــڭ مهن بولۇشـــ 

  . ①، ـ دەپ جاۋاب بهردىقىلىمهن
  )3612: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْعَشاَء ثُـمَّ  ـ   8361
أَْجلََسُه ثُمَّ َخـطَّ  اْنَصَرَف فَأََخذَ بَِيِد َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َحتَّى َخَرَج بِِه إِلَى َبطَْحاِء َمكَّةَ فَ

ـ     ا َعلَْيِه َخطًّا ثُمَّ قَالَ لَا َتْبَرَحنَّ َخطََّك فَإِنَُّه َسَيْنَتهِي إِلَْيَك رَِجالٌ فَلَـا ُتكَلِّْمُهـْم فَـإِنَُّهْم لَ
ا أََنا َجاِلٌس ِفـي  ُيكَلُِّموَنَك قَالَ ثُمَّ َمَضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْيثُ أََراَد فََبْيَن

َخطِّي إِذْ أََتانِي رَِجالٌ كَأَنَُّهْم الزُّطُّ أَْشَعاُرُهْم َوأَْجَساُمُهْم لَا أََرى َعْوَرةً َولَـا أََرى ِقْشـًرا   
لََّم َحتَّى َوَيْنَتُهونَ إِلَيَّ َولَا ُيَجاوُِزونَ الَْخطَّ ثُمَّ َيْصُدُرونَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لَ إِذَا كَانَ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ لَِكْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َجاَءنِي َوأََنا َجاِلٌس فَقَا
لَِّه َصلَّى لَقَْد أََرانِي ُمْنذُ اللَّْيلَةَ ثُمَّ َدَخلَ َعلَيَّ ِفي َخطِّي فََتَوسََّد فَِخِذي فََرقََد َوكَانَ َرُسولُ ال
َتَوسِّـٌد  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َرقََد َنفǸََ فََبْيَنا أََنا قَاِعٌد َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم مُ 

ْوا إِلَيَّ فََجلَـَس  فَِخِذي إِذَا أََنا بِرَِجالٍ َعلَْيهِْم ِثَياٌب بِيٌض اللَُّه أَْعلَُم َما بِهِْم ِمْن الَْجَمالِ فَاْنَتَه
 قَـالُوا  طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم ِعْنَد َرأْسِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوطَاِئفَةٌ ِمْنُهْم ِعْنَد رِْجلَْيِه ثُمَّ

َتَناَماِن َوقَلُْبُه َيقْظَانُ اْضرُِبوا لَُه  َبْيَنُهْم َما َرأَْيَنا َعْبًدا قَطُّ أُوِتَي ِمثْلَ َما أُوِتَي َهذَا النَّبِيُّ إِنَّ َعْيَنْيِه
كَلَ ِمْن َمثَلًا َمثَلُ َسيٍِّد َبَنى قَْصًرا ثُمَّ َجَعلَ َمأُْدَبةً فََدَعا النَّاَس إِلَى طََعاِمِه َوَشَرابِِه فََمْن أََجاَبُه أَ

لَ َعذََّبُه ثُمَّ اْرَتفَُعوا َواْسَتْيقَظَ َرُسولُ اللَِّه طََعاِمِه َوَشرَِب ِمْن َشَرابِِه َوَمْن لَْم ُيجِْبُه َعاقََبُه أَْو قَا
ُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك فَقَالَ َسِمْعَت َما قَالَ َهُؤلَاِء َوَهلْ َتْدرِي َمْن َهُؤلَاِء قُلُْت اللَّ

ثَلُ الَِّذي َضَرُبوا قُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ ُهْم الَْملَاِئكَةُ فََتْدرِي َما الَْم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2857(ئهلبانى  ①
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ـ  لَ الَْمثَلُ الَِّذي َضَرُبوا الرَّْحَمُن َتَباَرَك َوَتَعالَى َبَنى الَْجنَّةَ َوَدَعا إِلَْيَها ِعَباَدُه فََمْن أََجاَبُه َدَخ
  .الَْجنَّةَ َوَمْن لَْم ُيجِْبُه َعاقََبُه أَْو َعذََّبُه

ــ  8361 ــئۇد  ـ ــى مهس ــۇ ئىبن ــۇ ئهنه ــۋايهت  رەزىيهلالھ ــداق رى دىن مۇن
خـۇپتهن نـامىزىنى    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

ئانـــدىن . بـــاردىئېلىـــپ  بهتهـــا دېـــگهن جايغـــامېنـــى  ،ئوقـــۇپ بولـــۇپ
چهمبهرســـىمان ســـىزىق ســـىزىپ، مېنـــى ئىچىـــگه ئولتۇرغۇزغانـــدىن  

  :كېيىن
ـــ  ــىزىقتىن ـ ــپس ــمه چىقى ــۈم     .كهت ــر تۈرك ــا بى ــېنىڭ يېنىڭغ س

ساڭا گهپ قىلمايـدۇ،   ئۇالرچۈنكى كىشىلهر كېلىدۇ، ئۇالرغا گهپ قىلما، 
ــ  ــۆتمهي، .كهتتــى يهرگهئانــدىن ئــۆزى بارمــاقچى بولغــان  . دېــدىـ  كــۆپ ئ

ــادەم كهلــدى   ئــۇالر  .ســىياقىدىن زەڭگىــلهرگه ئوخشــايدىغان بىــر تــوپ ئ
ــدى  ــا كهل ــۇ، ســىزىقتىن ھالقىــپ ئ ـ    مېنىــڭ يېنىمغ مهن . ۆتمىــدىي

ــى، نه ئهۋرەتلىرىنــى كۆرەلمىــدىم      . ئۇالرنىــڭ نه كىــيىم ـ كېچهكلىرىن
مهن . كېيىن ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهرەپكه قاراپ يۈرۈپ كهتتى

ــۇردۇم ــۇ پېتـــى ئۇلتـ ــاخىرقى قىســـمىدا، . شـ پهيغهمـــبهر كېچىنىـــڭ ئـ
يېتىــپ كېلىــپ، ســىزىقنىڭ ئىچىــگه   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  . يوتامغا بېشىنى قويۇپ ئۇخالپ قالدىۋە  كىردى
ئاق كىيىملىك بىر  توساتتىن. پۇشۇلداپ ئۇخاليتتى ئهلهيهى ۋەسهللهم

مهن ئۇنداق كېلىشكهن ئادەملهرنى ھېچ كۆرۈپ  ،توپ كىشى پهيدا بولدى
ــۇالر .باقمىغانىــدىم بهزىلىــرى پهيغهمــبهر بىــزگه يېقىــنالپ كېلىــپ،   ئ

نىڭ بــاش تهرىپىــدە، بهزىلىــرى ئايــاغ    ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهلاللالھ
  :ئاندىن ئۆز ئارا پىچىرلىشىپ. تهرىپىدە ئولتۇردى

ـــ  ــز ـ ــر    بى ــقا بى ــبهرگه بېرىلگهنلهرنىــڭ باش ــۇ پهيغهم ــازىرغىچه ب ھ
بــۇ ئــۇخالپ قالغــان    .پهيغهمــبهرگه بېرىلگىنىنــى كــۆرۈپ باقمىــدۇق   

ـ ،  ۈرەيلىمىسـال كهلتـ  بىـر   ھهققىـدە  ئۇنىـڭ . قهلبى ئويغاقتۇر بولسىمۇ،
  :دېيىشتى ۋە مۇنداق مىسال كهلتۈرۈشتى

ـــ  ــرـ ــدار بى ــىر ســ  خوجى ــارالپ،   الىدۇقهس ــتىخان تهيي ــدىن داس ، ئان
) تهكلىپىنـى (كىمكـى ئۇنىـڭ    .زىياپهتكه تهكلىپ قىلىـدۇ كىشىلهرنى 
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كىمكـى  . وجىدارنىڭ داسـتىخىنىغا داخىـل بوالاليـدۇ   خقوبۇل قىلسا، ئۇ 
  .وجىدار ئۇنى جازااليدۇخ ،قىلمىسا قوبۇل) ئۇنىڭ تهكلىپىنى(

 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  ئۇالر كهتكهندىن كېيىن،
  : ئويغاندى ۋە

ـــ  ــدىم، ئۇالرنىــــڭ  ـــ ــكهنلىكىنى ئاڭلىــ ــېمه دېيىشــ ئۇالرنىــــڭ نــ
  :مهن .ەپ سورىدىدـ كىملىكىنى بىلهمسهن؟ 

ـــ  ــڭ  اهللاۋە اهللا ــ ــدۇ،     نىـ ــرى بىلىـ ــدىمـ پهيغهمبىـ ــبهر. دېـ  پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

كهلتــۈرگهن مىســالنىڭ مهنىســىنى  ئــۇالر .ئــۇالر پهرىشــتىلهردۇرــــ 
  :يهنه مهن .ـ دەپ سورىدى؟ بىلدىڭمۇ

ـــ  ــدۇ،      اهللا ۋە اهللاـ ــدىم،دېـ نىــڭ پهيغهمبىــرى بىلى ــبهر گهنى  پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

ئانـدىن   ،اهللا تائاال جهننهتنـى بىنـا قىلـدى    :ــ ئۇنىڭ مهنىسى مۇنداق
جهنـنهتكه   ،كىمكـى ئـۇنى قوبـۇل قىلسـا    . رىنى ئۇنىڭغا چاقىردىبهندىلى
 اليدۇ،باهللا ئۇنى جازااليدۇ ياكى ئازا ،كىمكى ئۇنى قوبۇل قىلمىسا .كىرىدۇ

   .①دېدىـ 
  )3021 :تىرمىزى(

 إِنََّما َمثَلَُك َوَمثَلُ أُمَِّتَك كََمثَلِ َمِلٍك اتََّخذَ َداًرا ثُمَّ َبَنى :َجابِر ـ وƲوه عن  8362
ِفيَها َبْيًتا ثُمَّ َجَعلَ ِفيَها َماِئَدةً ثُمَّ َبَعثَ َرُسولًا َيْدُعو النَّاَس إِلَى طََعاِمِه فَِمْنُهْم َمـْن أََجـاَب   

مَّـُد  الرَُّسولَ َوِمْنُهْم َمْن َتَركَُه فَاللَُّه ُهَو الَْمِلُك َوالدَّاُر الْإِْسلَاُم َوالَْبْيُت الَْجنَّةُ َوأَْنَت َيـا ُمحَ 
 َرُسولٌ فََمْن أََجاَبَك َدَخلَ الْإِْسلَاَم َوَمْن َدَخلَ الْإِْسلَاَم َدَخلَ الَْجنَّةَ َوَمْن َدَخلَ الَْجنَّةَ أَكَلَ َما

  ِفيَها 
ــارى ۋە مۇســلىم  – 8362 ــام بۇخ ــابىر  ئىم ــۇ ج ــۇ ئهنه دىن رەزىيهلالھ

سـېنىڭ  ) ئى مۇھهممهد: (رىۋايهت قىلىدۇكى، ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلگهن
ــداق ئۇممىتىڭنىــڭ مىســالى  ۋە ــى ماكــان   : مۇن بىــر پادىشــاھ بىــر يهرن

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2296(ئهلبانى  ①
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ــايدۇ قىلىـــپ ــۇ ياسـ ــۇ يهرگه تۇرالغـ ــارالپ،   .، ئـ ــتىخان تهييـ ــدىن داسـ ئانـ
 .زىيـــاپهتكه تهكلىـــپ قىلىـــش ئۈچـــۈن ئهلچـــى ئهۋەتىـــدۇكىشـــىلهرنى 

تهكلىپىنـــى قوبـــۇل   كىشـــىلهردىن ئۇنىـــڭ  )تهكلىـــپ قىلىنغـــان (
ــدىقىل ــۇل قىلمىـ ــدۇ، قوبـ ــدۇغانلىرىمۇ بولىـ ــدىغانلىرىمۇ بولىـ ــۇ (. ايـ بـ

!) ئـى مـۇھهممهد  (ئهلچى ـــ   ؛ئىسالم ؛ زېمىن ــهللا ــپادىشاھ ) مىسالدىكى
ئىســالمغا  ،كىــم ســېنىڭ تهكلىپىڭنــى قوبــۇل قىلســا .ســهن بولىســهن

كىــم جهنــنهتكه  .جهنــنهتكه كىرىــدۇ ،كىــم ئىســالمغا كىرســه .كىرىــدۇ
   .①دۇدىن بهھرىمهن بولىنازۇـ نېمهتلهر جهننهتتىكى ،كىرسه

  )3020 :تىرمىزى(

َعْبد اللَِّه ْبَن ِهَشامٍ قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو آِخذٌ  ـ عن  8363
ِمـْن  بَِيِد ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَقَالَ لَُه ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَِّه لَأَْنَت أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِلَّا 

ـ  ْن َنفِْسي فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َحتَّى أَكُونَ أََحبَّ إِلَْيَك ِم
لَُّه َعلَْيـِه  َنفِْسَك فَقَالَ لَُه ُعَمُر فَإِنَُّه الْآنَ َواللَِّه لَأَْنَت أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َنفِْسي فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ال

  .َوَسلََّم الْآنَ َيا ُعَمُر
ــ 8363 ــدۇلالھ ئىبنــى ھىشــام رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ ــداق ئاب نىــڭ مۇن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ  ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. بىلهن بىلله ئىدۇق

  :مهرئۆ. قولىنى تۇتۇپ تۇراتتى
ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ  ــۆز نهپســىمدىن باشــقا ھهرقانــداق  ســهن ! ـ ماڭــا ئ
  :ئهلهيهىسساالم دېگهن ئىدى، پهيغهمبهرـ ، سهننهرسىدىن سۆيۈملۈك

بىلهن قهسهمكى، تـاكى   نىڭ نامىياق، جېنىم ئىلكىدە بولغان زاتــ 
ئىمانىـڭ  (جېنىڭـدىنمۇ بهكـرەك سـۆيۈملۈك بـولمىغىچه     ئۆز مهن ساڭا 

  :دەرھال ئۆمهر. دېدى ، ـدۇبولماي) كامىل
ھازىر ماڭـا   سهن، قىلىمهنكى قهسهمشهكسىز بىلهن  نىڭ نامىهللا ــ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىـ ئۆز نهپسىمدىنمۇ بهكرەك سۆيۈملۈك، 

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 537(ئهلبانى  ①
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  . دېدىـ  بولدى،) ئىمانىڭ كامىل(ئهمدى مانا ! ــ ئى ئۆمهر
  )6632 :بۇخارى(

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَـذَكََر أََحاِديـثَ   ُهَرْيَرةَ َعْن َر يأَُبـ عن   8364
ِمْنَها َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد ِفي َيـِدِه لََيـأِْتَينَّ َعلَـى    

  .لَْيِه َمْن أَْهِلِه َوَماِلِه َمَعُهْمأََحِدكُْم َيْوٌم َولَا َيَرانِي ثُمَّ لَأَنْ َيَرانِي أََحبُّ إِ
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ھـۇرەيرە  ـ ئهبـۇ  8364
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

مۇنداق  بىلهن نىڭ نامىمۇھهممهدنىڭ نهپسى ئىلكىدە بولغان زات«
مېنـى بىـر    ىـدۇكى، كېل لهرمـۇ شـۇنداق كۈن سـىلهرگه   :قهسهم قىلىمهن

 مـۇ دىنىڭالرلېــ م  ۋە پـۇل  هڭالرئـائىل  قېتىم كۆرۈۋېلىشـىڭالر سـىلهرگه  
  . »كرەك بولىدۇسۆيۈملۈ

  )2364: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـا  ـ   8365
ْد ُوكِّلَ بِِه قَرِيُنُه ِمْن الْجِنِّ قَالُوا َوإِيَّاَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َوإِيَّاَي إِلَّا أَنَّ ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِلَّا َوقَ

  اللََّه أََعاَننِي َعلَْيِه فَأَْسلََم فَلَا َيأُْمُرنِي إِلَّا بَِخْيرٍ 
ــئۇد    8365 ــى مهس ــ ئىبن ــۇ ـ ــۇ ئهنه ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھ ــداق رى مۇن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهر پهيغهمب :قىلىنىدۇ

مـۇئهككهل  بىـردىن جىـن ھهمـراھ بولـۇش ئۈچـۈن      بىرىڭالرغا  ھهرــ 
  :ساھابىالر. ، ـ دېدىقىلىنغان

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرـ دەپ سورىغانىدى، شۇنداقمۇ؟  ــ ساڭىمۇ
ئـۇ مۇسـۇلمان    گهچـكه لېكىن اهللا ماڭا يـاردەم بهر . ماڭىمۇ شۇنداقــ 
  . دېدىـ ۇ مېنى پهقهت ياخشىلىققا بۇيرۇيدۇ، ئ شۇڭا. بولدى

  )2814: ممۇسلى(

Ɲصـلتني  فضلت على األنبياء  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ـ   8366
 .كان شيطاين كافرا فأعانƗ اهللا عليه حىت أسلم ونسيت اƪصلة األخرى
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دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبـۇ ھـۇرەيرە   ـ  8366
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبهر پهيغهم
 چىلىقىمئـارتۇق  تهپهيغهمبهرلهردىن ئىككى خىسلهتباشقا  ىڭنېم«

ماڭا مۇئهككهل قىلىنغان شهيتان كاپىر ئىدى، ئۇ مۇسـۇلمان  بىرى، : بار
يهنه بىــر خىســلهتنى  :راۋىــي .»يــاردەم بېرىــپ تــۇردىماڭــا بولغــۇچه اهللا 
   .①ېگهند، ـ ئۇنتۇپ قالدىم

  )2384: بهززار(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمـْن أََحـٍد   ـ   8367
  .ُيَسلُِّم َعلَيَّ إِلَّا َردَّ اللَُّه َعلَيَّ ُروِحي َحتَّى أَُردَّ َعلَْيِه السَّلَاَم

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھـۇرەيرە   ـ ئهبـۇ  8367
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ئۇنىڭغا ساالم قايتۇرۇشۇم  ېنىڭكىمكى ماڭا ساالم يولاليدىكهن، م«
   .②»ئۈچۈن اهللا مېنىڭ روھىمنى قايتۇرىدۇ

  )2041: ئهبۇ داۋۇد(

ِذي َدَخلَ ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ لَمَّا كَانَ الَْيْوُم الَّـ   8368
الَْيْوُم الَِّذي َماَت ِفيِه أَظْلََم ِمْنَها كُلُّ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ أََضاَء ِمْنَها كُلُّ َشْيٍء فَلَمَّا كَانَ
َم الْأَْيِدي َوإِنَّا لَِفي َدفْنِِه َحتَّى أَْنكَْرَنا َشْيٍء َولَمَّا َنفَْضَنا َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .قُلُوَبَنا
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8368
مهدىنىگه كىـرگهن   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

مه ھهمـ  ،ئۇ ۋاپات بولغان كـۈنى  .ھهممه نهرسه يورۇپ كهتكهن ئىدى ،كۈنى
ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى پهيغهمــــبهر  .نهرســــه قاراڭغۇلىشــــىپ كهتتــــى

                                                 
بنــى ســىرمه بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىبــراھىم ئى ): 14009(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1795(ئهلبانى  ②
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ــز ئۆزگىرىشــكه     ــۇرۇپ، دىللىرىمى ــنه قىلمــاي ت ۋەســهللهمنى تېخــى دەپ
   .①باشلىدى

  )3697: تىرمىزى(

ْولَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتلَا قَـ   8369
لْآَيةَ َوقَالَ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي إِْبَراِهيَم َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ِمْن النَّاسِ فََمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي ا

َعزِيُز الَْحِكيُم فََرفََع ِعيَسى َعلَْيِه السَّلَام إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الْ
بُّـَك  َيَدْيِه َوقَالَ اللَُّهمَّ أُمَِّتي أُمَِّتي َوَبكَى فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيا جِْبرِيلُ اذَْهْب إِلَى ُمَحمٍَّد َوَر

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  أَْعلَُم فََسلُْه َما ُيْبِكيَك فَأََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام فََسأَلَُه فَأَْخَبَرُه َر
َوَسلََّم بَِما قَالَ َوُهَو أَْعلَُم فَقَالَ اللَُّه َيا جِْبرِيلُ اذَْهْب إِلَى ُمَحمٍَّد فَقُلْ إِنَّا َسُنْرِضـيَك ِفـي   

  .أُمَِّتَك َولَا َنُسوُءَك
دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ى ئهمـر ئىبنـى ئـاس    نـ ـ ئابـدۇلالھ ئىب  8369
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر : ۋايهت قىلىنىــدۇمۇنــداق رىــ

نۇرغـۇن  ) يهنـى بـۇتالر  (ئـۇالر  ! پهرۋەردىگـارىم هللا ا﴿: ئىبراھىم ھهققىدىكى
ــۇ مېنىــڭ     ــا ئهگهشــكهن ئىــكهن، ئ ــازدۇردى، كىمكــى ماڭ كىشــىلهرنى ئ

: ھهققىـدىكى  ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالم   دېگهن ئايهت بىلهن ②﴾دىنىمدىدۇر
ــى ﴿ ــۇالر ســېنىڭ بهندىلىرىڭــدۇر   ئهگهر ئۇال !هللائ ــازاب قىلســاڭ، ئ ــا ئ رغ
ســـاڭا ھـــېچ ئهھهدى (، )ئـــۇالرنى خـــالىغىنىڭچه تهســـهررۇپ قىلىســـهن(

يهنـــى ئۇالرنىـــڭ ئىچىـــدىكى تهۋبه (، ئهگهر ئۇالرغـــا )تهئهررۇز قىاللمايـــدۇ
غالىــب، ھــېكمهت ) ئىشــىڭدا(مهغپىــرەت قىلســاڭ، ســهن ) قىلغانالرغــا

ئـايهتنى ئوقۇغانـدىن كېـيىن،     دېـگهن  ③﴾بىلهن ئىـش قىلغۇچىدۇرسـهن  
. دەپ يىغـالپ كهتتـى   »ئۇممىتىم، ئۇممىتىم !ئى اهللا« :قولىنى كۆتۈرۈپ

  :بۇنىڭ بىلهن اهللا تائاال

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2861(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 36سۈرە ئىبراھىم،  ②
 .ـ ئايهت 118سۈرە مائىدە،  ③
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اهللا ھــالبۇكى،  .مۇھهممهدنىــڭ يېنىغــا بــارغىن !ئــى جىبرىئىــلــــ 
ــدان بىلىــدۇ، ئۇنىڭــدىن نېمىشــقا يىغالۋات   نــى قىنىئۇنىــڭ ھــالىنى ئوب

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  ئهلهيهىسسـاالم  ىـل  جىبرىئ. ـ دېـدى سـورىغىن؟    
نېمه ئۈچۈن يىغالۋاتقانلىقىنى يېنىغا كهلدى ۋە  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

ــورىدى ــبهر  .سـ ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــا  سـ جىبرىئىلغـ
  :تائاال اهللا. يۇقىرىقى سۆزىنى ئېيتتى

بىـز  ”: مۇھهممهدنىـڭ يېنىغـا بېرىـپ، ئۇنىڭغـا     !ئـى جىبرىئىـل  ــ 
ــــ قـــايغۇدا  رازى قىلىمىـــز، ســـېنى غهم ھهققىـــدەممىتىـــڭ ۈى ئســـېن

  . دېدى ـ! دېگىن“ قالدۇرمايمىز
  )202 :مۇسلىم(

عن عمار بن ياسر قال قلت يا رسول اهللا هل قارفت شيئا ưا قـارف   ـ  8370
 Ɨخر فشغلتɇوأما ا Ɨعي Ɨا فغلبتƵأهل اجلاهلية قال ال وقد كنت على موعدين أما أحد

هل أتيت من النساء حراما يف  أŒم سألوا رسول اهللا : قوم ولفظ األوسطعنه سامر ال
  .اجلاهلية

: رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  مۇنـداق  دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ممـار  هـ ئ 8370
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمساھابىلهر پهيغهمبهر 
سـهن جـاھىلىيهت دەۋرىـدە ھـارام ئىـش قىلىـپ       ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر، دىغانىدەپ سورى ـ؟ باققانمۇ
ــ  ــته(مهن ـ ــۇ ھهق ــۇخالپ   ) ب ــدە ئ ئىككــى قېــتىم ۋەدىلهشــكهن، بىرى

بىـلهن مهشـغۇل    قاپتىمهن، يهنه بىرىدە قۇرەيشنىڭ كېچىلىك سـورۇنى 
   .①دېدىـ ، بولۇپ قاپتىمهن

  ) 7615: »تهئهۋسئهل« ؛921 :»ئهلسهغىر«(

                                                 
يـدىغانالر بـار، ـ    بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مهن تونۇما      ): 13865(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن
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ملا أذنب آدم  ه قال قال رسول اهللا عن عمر بن اƪطاب رضي اهللا عن ـ  8371
  مد أال غفرت يل فأوحىƮ قƜ الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إىل العرش فقال أسألك

اهللا إليه وما Ʈمد ومن Ʈمد فقال تبارك امسك ملا خلقتƗ رفعت رأسي إىل عرشك فـإذا  
دك قـدرا ưـن   فيه مكتوب ال إله إال اهللا Ʈمد رسول اهللا فعلمت أنه ليس أحد أعظم عن

جعلت امسه مع امسك فأوحى اهللا عز وجل إليه يا آدم إنه آخر النبيني من ذريتك وإن أمته 
  .آخر األمم من ذريتك ولواله يا آدم ما خلقتك

ــ  8371 ــۆمهر ــ ــۇ ئـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  : مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

چهكلهنـگهن  يهنـى  ( ەم گۇنـاھ سـادىر قىلىـپ سـالغاندا    ئادھهزرىتى «
ــېلىپ ــۋىنى يهپ سـ ــدا ،مېـ ــتىن چىقىرىلغانـ ــىنى ئهرش  ،)جهننهتـ بېشـ

ھـۆرمىتى   ــ  دىن مۇھهممهدنىـڭ ھهققـى  سـهن  !ئى اهللا”: تهرەپكه كۆتۈرۈپ
 باهللا ئۇنىڭغـا خىتـا  . دېـدى “ !كهچۈرىـۋەتكىن بىلهن سورايمهنكى، مېنى 

سـهن  ”: ئـادەم  ، ھهزرىتـى دىگهنىـ ېد“ ؟مۇھهممهد دېـگهن كىـم  ”: قىلىپ
ــهن   ــۇغ زاتسـ ــامى ئۇلـ ــكه     .نـ ــىمنى ئهرش تهرەپـ ــدا، بېشـ ــى ياراتقانـ مېنـ

الئىــالھه ئىلاللــالھ مــۇھهممهدۇن رەســۇلۇلالھ، ـ    : ئۇنىڭــدا ،كۆتۈرىۋىــدىم
ئىسـمى سـېنىڭ   شـۇنىڭ بىـلهن، دەرگاھىڭـدا    . دېگهن يېزىقنى كـۆردۈم 

ــۇ    ــر زاتتىنم ــان بى ــله يېزىلغ ــلهن بىل ــۇغ ئىســمىڭ بى ــ ئۇل  نىڭشهخس
ئـۇ   !ئـى ئـادەم  ”: قىلىـپ  باهللا ئۇنىڭغا خىتـا . دېدى“ قىنى بىلدىمۇيوقل

سېنىڭ ئهۋالدىڭـدىن بولغـان ئـاخىرقى پهيغهمـبهردۇر، ئۇنىـڭ ئـۈممىتى       
ئـۇ بولمىغـان بولسـا،     .سېنىڭ ئهۋالدىڭدىن بولغـان ئـاخىرقى ئۈممهتتـۇر   

   .①»دېدى“ سېنى ياراتمىغان بوالتتىم
  )6502: تهۋسئهئهل«: 992 :»سهغىرئهل«(

قَالَ أََتانِي جِْبرِيلُ فَقَـالَ إِنَّ   َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه ـ   8372
  .َمِعيذُِكْرُت ذُِكْرَت َربِّي َوَربََّك َيقُولُ لََك كَْيَف َرفَْعُت ِذكَْرَك قَالَ اللَُّه أَْعلَُم قَالَ إِذَا 

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مهن تونۇمايـدىغانالر بـار، ـ          ): 13917(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن
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دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ھــۇ ئهنهــۇرەزىيهلالـــ ئهبــۇ ســهئىد  8372
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــا كېلىــــپ جىبرىئىــــل« مېنىــــڭ ” :، مۇنــــداق دېــــدىيېنىمغــ
ڭنى قايسى نامىسېنىڭ : ساڭا ۋە سېنىڭ پهرۋەردىگارىڭ) پهرۋەردىگارىم(

 ىـدىم، دېگهن “اهللا ئۆزى بىلگۈچىدۇر”: مهن .“ـ دېدى  مهرتىۋىگه كۆتۈردۈم؟
 ىـر سـهنمۇ زىك  مهن زىكىـر قىلىنسـام،  : هللا”: جىبرىئىل مۇنـداق دېـدى  

   .①»“دېدى ، ـ)يهنى شۇ مهرتىۋىگه كۆتۈردۈم( قىلىنىسهن
  )1380 :مهۋسىلى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنى لۇھهيئه ئىسـىملىك  ): 13922(ھهيسهمى  ①

  .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سۈپهتلىرى، 
چاچلىرى، پهيغهمبهرلىك مۆھۈرى، سۆزلىرى، تهرلىشى، 

  ئهخالقلىرى شىجائىتى ۋە

إِْبَراِهيم ْبُن ُمَحمٍَّد ِمْن َولَِد َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ كَانَ َعِليٌّ َرِضَي  ـ عن  8373
الْقَِصـريِ  اللَُّه َعْنُه إِذَا َوَصَف النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْم َيكُْن بِالطَّوِيلِ الُْممَِّغِط َولَا بِ

َتَردِِّد َوكَانَ َرْبَعةً ِمْن الْقَْومِ َولَْم َيكُْن بِالَْجْعِد الْقَطَِط َولَا بِالسَّبِِط كَانَ َجْعًدا َرجِلًا َولَـْم  الُْم
 َيكُْن بِالُْمطَهَّمِ َولَا بِالُْمكَلْثَمِ َوكَانَ ِفي الَْوْجِه َتْدوِيٌر أَْبَيُض ُمْشَرٌب أَْدَعُج الَْعْيَنْينِ أَْهـَدبُ 

ْشفَارِ َجِليلُ الُْمَشاشِ َوالْكََتِد أَْجَرُد ذُو َمْسُرَبٍة َشثُْن الْكَفَّْينِ َوالْقََدَمْينِ إِذَا َمَشـى َتقَلَّـَع   الْأَ
ـ  يَِّني كَأَنََّما َيْمِشي ِفي َصَببٍ َوإِذَا الَْتفََت الَْتفََت َمًعا َبْيَن كَِتفَْيِه َخاَتُم النُُّبوَِّة َوُهَو َخاَتُم النَّبِ

َوُد النَّاسِ كَفَّا َوأَْشَرُحُهْم َصْدًرا َوأَْصَدُق النَّاسِ لَْهَجةً َوأَلَْيُنُهْم َعرِيكَةً َوأَكَْرُمُهْم ِعْشـَرةً  أَْج
  .ُهَمْن َرآُه َبِديَهةً َهاَبُه َوَمْن َخالَطَُه َمْعرِفَةً أََحبَُّه َيقُولُ َناِعُتُه لَْم أََر قَْبلَُه َولَا َبْعَدُه ِمثْلَ

نىـڭ ئهۋالدىـدىن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئهلى ئىبنى ئهبـۇ تالىـب  ـ  8373
تىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ھهزرىتـى  ئىبراھىم ئىبنى مۇھهممهد بولغان

ئهلــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى ســۈپهتلهپ مۇنــداق  
گىزمـۇ ئهمهس،  ېپهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بهك ئ   : دېگهن

چېچـى بهك بۈدۈرمـۇ ئهمهس، بهك   . ئهمهس، ئوتتۇرا بوي ئىدىبهك پاكارمۇ 
ــۇ ــدى تۈزم ــۇمىالق،  . ئهمهس ئى ــلۈكمۇ ئهمهس، ي ــۈزى بهك گۆش ــى ي رەڭگ

، قېشـــى قويـــۇقكۆزىنىـــڭ قـــارىچۇقى تـــۇم قـــارا، نـــۇرانه،  ،قىزغـــۇچراق
ــــ قوللىرىنىـــڭ  تۈكلـــۈك، پـــۇتبهدىنـــى بهســـتلىك،  پېشانىســى كهڭ، 

ئېگىز بىـر يهردىـن چۈشـۈۋاتقاندەك     يولدا خۇددى. ئىدى چوڭئالقانلىرى 
ــپ   ــدىغا ئېگىلىـ ــاتتىئالـ ــۇرۇالتتى . ماڭـ ــراقال بـ ــا بىـ ــى . بۇرۇلسـ ئىككـ

، يسـېخى . رىسىنىڭ ئوتتۇرىسـىدا پهيغهمبهرلىـك مۆھـۈرى بـار ئىـدى     ۈم
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ئهپۇچان، كهڭ قورساق، تىلى پاساھهتلىك، ئهڭ راسـتچىل، ئهڭ مـۇاليىم   
نى تـۇنجى  هى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي. ئىدى پېئىلۋە خۇش

ئهممــا ئــازدۇر ـ كۆپتــۇر ئــاالقه   . قېــتىم كــۆرگهن ئــادەمنى ســۈر باســاتتى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنى دوسـت    قىلغاندىن كېيىن،

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدەك ئــادەمنى . تۇتــۇپ قــاالتتى
   .①، كېيىنمۇ كۆرۈپ باقمىدىمبۇرۇنمۇ

  )3638: ىتىرمىز(

أََنس ْبَن َماِلٍك َيِصُف النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَانَ َرْبَعةً ِمْن  ـ عن  8374 
طَـٍط  الْقَْومِ لَْيَس بِالطَّوِيلِ َولَا بِالْقَِصريِ أَْزَهَر اللَّْوِن لَْيَس بِأَْبَيَض أَْمَهَق َولَا آَدَم لَْيَس بَِجْعٍد قَ

جِلٍ أُْنزِلَ َعلَْيِه َوُهَو اْبُن أَْرَبِعَني فَلَبِثَ بَِمكَّةَ َعْشَر ِسنَِني ُيْنَزلُ َعلَْيِه َوبِالَْمِديَنـِة  َولَا َسْبٍط َر
  َعْشَر ِسنَِني َوقُبَِض َولَْيَس ِفي َرأِْسِه َوِلْحَيِتِه ِعْشُرونَ َشَعَرةً َبْيَضاَء 

داق رىـۋايهت  دىن مۇنـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8374
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ بــويى ھهددىــدىن ئــارتۇق     : قىلىنىــدۇ

 مۇرەڭگــى ئاپئــاق .ئېگىزمــۇ ئهمهس، پاكــارمۇ ئهمهس، ئوتتــۇرا بــوي ئىــدى
چېچــى بۈدۈرمــۇ ئهمهس،  .ئىــدى نۇرلــۇقئهمهس، بۇغــداي ئۆڭمــۇ ئهمهس، 

ئۇنىڭغــا ۋەھىــي هللا يېشــىدا ا 40. ، دولقۇنســىمان ئىــدىتۈپتۈزمــۇ ئهمهس
نىڭ ئىرادىسـى  هللا. لدى، مهككىدە ئون يىل، مهدىنىدە ئون يىل تۇردىقى

ۋە  چـاچ  ،ۋاپات بولغان چاغدا. ئالهمدىن ئۆتتى ،ياشتىن ئاشقاندا 60بىلهن 
   .چىقمايتتىتالمۇ  20ئاق دىكى ساقىلى

  )3547 :بۇخارى(

لَْيِه َوَسلََّم َضـِليَع  َجابِر ْبَن َسُمَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعـ عن   8375
ُت الْفَمِ أَْشكَلَ الَْعْينِ َمْنُهوَس الَْعِقَبْينِ قَالَ قُلُْت ِلِسَماٍك َما َضِليُع الْفَمِ قَالَ َعِظيُم الْفَمِ قَالَ قُلْ

  .لُ لَْحمِ الَْعِقبَِما أَْشكَلُ الَْعْينِ قَالَ طَوِيلُ َشقِّ الَْعْينِ قَالَ قُلُْت َما َمْنُهوُس الَْعِقبِ قَالَ قَِلي

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 748(ئهلبانى  ①
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: مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇجــابىر ئىبنــى ســهمۇرە ـ    8375
نىڭ ئېغىـزى چـوڭ، كۆزىنىـڭ    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر 

  . ئىدى سونچىقى ۋىجىكۋە  قۇيرۇقى ئۇزۇن
  )2339 :مۇسلىم(

لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ كَانَ ِفي َساقَْي َرُسوـ   8376
ُحُموَشةٌ َوكَانَ لَا َيْضَحُك إِلَّا َتَبسًُّما َوكُْنُت إِذَا َنظَْرُت إِلَْيِه قُلُْت أَكَْحلُ الَْعْيَنـْينِ َولَـْيَس   

  .بِأَكَْحلَ
: مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە 8376
ئۇ . ئىدى هئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ پاچىقى ئىنچىك سهلاللالھۇپهيغهمبهر 

خـۇددى سـۈرمه    ،ئۇنىڭغا قارىغىنىمـدا  .پهقهت تهبهسسۇم قىلىپال تۇراتتى
   .①ىغانىدىئۇ سۈرمه تارتم ،ھالبۇكى .تارتقاندەك كۆرۈنهتتى

  )3645: تىرمىزى(

اللُّْؤلُُؤ إذا َمَشى  كَأَنَّ َعَرقَُهأَْزَهَر اللَّْوِن  عن أََنسٍ قال كان رسول اللَِّه ـ   8377
وال َشِمْمُت ِمْسكَةً وال  َتكَفَّأَ وال َمِسْسُت ِديَباَجةً وال َحرِيَرةً أَلَْيَن من كَفِّ رسول اللَِّه 

  َعْنَبَرةً أَطَْيَب من َراِئَحِة رسول اللَِّه 
ــ ئهنهس  8377 ــۇ ــ ــۇ ئهنهـ ــگهن  رەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ

دىن ىنىــرەڭگــى نۇرلــۇق بولــۇپ، بهد نىڭهللهمســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســ
ماڭغانـدا ئالـدىغا ئېگىلىپـرەك     .چىققان تهر خۇددى مهرۋايىتـتهك ئىـدى  

مهن پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ  .ماڭـــــاتتى
 مۇھىدىـدىن ئۇنىـڭ   ،يۇمشـاق يىپهكنـى تۇتـۇپ باقمىـدىم     مۇئالقىنىدىن

ــاكى  خۇشــپۇراقلىق ــۇراپ باشــقا  ئهنبهرنــى يــاكى ئىپــارنى ۋەي ــۇراقنى پ پ
  . ىمباقمىد

  )2330: مۇسلىم(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 749(ئهلبانى  ①
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أََنس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن َشَعرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   ـ عن  8378
َولَا الَْجْعِد َبْيَن  َوَسلََّم فَقَالَ كَانَ َشَعُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرجِلًا لَْيَس بِالسَّبِِط

  .أُذَُنْيِه َوَعاِتِقِه
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8378
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ چېچى بۈدۈرمۇ ئهمهس، تۈزمـۇ  : ۇقىلىنىد
  . مۈرىسىگه چۈشۈپ تۇراتتى ،)دولقۇنسىمان بولۇپ( ئهمهس

  )5905 :بۇخارى(

  ا أََنٌس أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْضرُِب َشَعُرُه َمْنِكَبْيِهَحدَّثََنـ  8379
: يهنه مۇنـداق دېـگهن   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8379

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ چېچـى ئىككـى مۈرىسـىگه    
   .چۈشۈپ تۇراتتى

  )5903 :بۇخارى(

  .إىل أنصاف أذنيه: ـ ويف روابة 8380
 كېلهتتــى، ـ    لىقىنىــڭ يېــرىمىغىچه  ۇق: ـــ بىــر رىــۋايهتته   8380

  . لگهنىدېي
  )2330 :مۇسلىم(

  .إِلَى َشْحَمِة أُذَُنْيِه: ـ ويف روابة 8381
 كېلهتتـى، ـ  لىقىنىـڭ يۇمشـىقىغىچه   ۇق: ـ يهنه بىر رىـۋايهتته  8381
   .①دېيىلگهن

  )4185 :ئهبۇ داۋۇد(

َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َشْعُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَْوَق الَْوفَْرِة  َعْنـ   8382
   .َوُدونَ الُْجمَِّة

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3525(ئهلبانى  ①
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ــ  8382 ــگهن ــ ــداق دېـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه ەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
   .①كېلهتتىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ چېچى قۇلىقىغىچه 

  )4187: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أُمِّ َهانٍِئ قَالَْت قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ َولَُه أَْرَبُع ـ   8383
  .غََداِئَر

پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دېـگهن    ـ ئۇممـۇ ھـانى    8383
تۆت ئـۆرۈم چېچـى بـار     ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهككىگه كهلگهندە

   .②ئىدى
عن ابن َعبَّاسٍ قال كان أَْهلُ الِْكَتابِ َيْسـِدلُونَ أَْشـَعاَرُهْم وكـان    ـ   8384

ُيِحبُّ ُمَوافَقَةَ أَْهلِ الِْكَتـابِ ِفيَمـا     Ɓالُْمْشرِكُونَ َيفُْرقُونَ رؤوسهم وكان رسول اللَِّه 
  .َناِصَيَتُه ثُمَّ فََرَق َبْعُد رسول اللَِّه فََسَدلَ ُيْؤَمْر بِِه 

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8384 ــداق دىن مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــۋايهت مۇن رى
. ئۆستۈرۈپ، ئۇزۇن قويۇپ بېرەتتىچاچلىرىنى  بئهھلى كىتا: قىلىنىدۇ
ــرىكالر ــاچلىرىنى   مۇش ــا، چ ــدىن(بولس ــايرىۋاالتتى ) ئوتتۇرى ــگه ئ  .ئىككى

) مهلۇم شـهكىل ( پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم اهللا تهرىپىدىن
شـۇڭا  . قـا مۇۋاپىـق بولۇشـنى يـاقتۇراتتى    بئهھلى كىتا هنمىگىچهبهلگىل

قويـۇپ بهردى، كېـيىن   ) ئهھلـى كىتـابالردەك  (ماڭالي چېچىنى دەسلهپ 
   .ئىككىگه ئايرىيدىغان بولدى

  )2336: مۇسلىم(

َعْن أََنسٍ أَنَُّه ُسِئلَ َعْن َشْيبِ النَّبِىِّ ـصلى اهللا عليه وسلمـ فَقَالَ َمـا   ـ   8385
  .اللَُّه بَِبْيَضاَء َشاَنُه

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3527(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1456(ئهلبانى  ②

  )1781 :تىرمىزى(
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سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهر  دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس  8385
 اهللا :دىئـۇ مۇنـداق دېـ    نىدى،نىڭ ئاق چېچى توغرۇلۇق سورالغاۋەسهللهم

  . چۈشۈرمىدى ئاقئۇنىڭ چېچىغا 
   )2341: مۇسلىم(

لُ الشَّْعَرةَ الَْبْيَضاَء من َرأِْسِه الرَُّج َيْنِتَفعن أََنسِ بن َماِلٍك قال ُيكَْرُه أَنْ ـ   8386
إƴا كان الَْبَياُض يف َعْنفَقَِتِه ويف الصُّـْدغَْينِ ويف   َوِلْحَيِتِه قال وƁ َيْخَتِضْب رسول اللَِّه 

  .الرَّأْسِ َنْبذٌ
ــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇهنهس ئىبنــى مالىــك ـ ئ   8386 ــداق دەي : مۇن
پهيغهمـبهر   .يامـان بولىـدۇ   سـه، ەتيۇلۇۋ ۋە ساقىلىدىكى ئاقنى اچكىشى چ

ئۇنىـڭ لېۋىنىـڭ   . ىمىغـان يوب) چېچىنـى ( سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ئاستىدا، چېكىسىدە ۋە بېشىدا ئازغىنه ئاق بار ئىدى

  )2341: مۇسلىم(

َعلَْيـِه  َعْن اْبنِ ِسريِيَن قَالَ قُلُْت ِلَعبِيَدةَ ِعْنَدَنا ِمْن َشَعرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه  ـ   8387
 َوَسلََّم أََصْبَناُه ِمْن ِقَبلِ أََنسٍ أَْو ِمْن ِقَبلِ أَْهلِ أََنسٍ فَقَالَ لَأَنْ َتكُونَ ِعْنِدي َشَعَرةٌ ِمْنُه أََحـبُّ 

  .إِلَيَّ ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها
  :مهن ئهبىدەگه: ئىبنى سىرىن مۇنداق دەيدۇ ـ 8387

ئـۇ  . هى ۋەسهللهمنىڭ چېچى بـار پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيبىزدە ــ 
  :ئهبىدە، ـ دېگهنىدىم، قالغان دىنئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبىزگه 

ــ  ــ مهنــ ــىلهرنىڭ    دە ئىلكىمـ ــارلىق نهرسـ ــادىكى بـ ــا ۋە دۇنيـ دۇنيـ
بىر تـال  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بولغىنىدىن كۆرە 

   .دېدى چېچى بولۇپ قېلىشىنى بهكمۇ ئارزۇ قىلىمهن، ـ
  )170 :بۇخارى(

قد َشِمطَ ُمقَدَُّم َرأِْسِه َوِلْحَيِتِه  َجابَِر بن َسُمَرةَ يقول كان رسول اللَِّه ـ   8388
وكان إذا أدهن Ɓ َيَتَبيَّْن وإذا َشِعثَ َرأُْسُه َتَبيََّن وكان كَِثَري َشْعرِ اللِّْحَيِة فقال َرُجلٌ َوْجُهُه 
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ِمثْلَ الشَّْمسِ َوالْقََمرِ وكان ُمْسَتِديًرا َوَرأَْيُت الَْخاَتَم ِعْنَد كَِتِفِه ِمثْلُ السَّْيِف قال لَا َبلْ كان 
  .الَْحَماَمِة ُيْشبُِه َجَسَدُه َبْيَضِةِمثْلَ 

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ جابىر ئىبنى سهمۇرە  8388
نىڭ چېچىنىــڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر : قىلىنىــدۇ

ــدى   ئا ــلىغان ئىـ ــقا باشـ ــاقىلى ئاقىرىشـ ــى ۋە سـ ــدى تهرىپـ ــا . لـ مايلىسـ
ــ چوۋۇلســاكــۆرۈنمهيتتى، چــاچلىرى   قويــۇقســاقىلى  ۈپ قــاالتتى،كۆرۈن

  :بىر كىشى. ئىدى
نىڭ يـــــۈزى ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمپهيغهمـــــبهر ـــــــ 
  :جابىر ـ دەپ سورىغانىدى،؟ مىدىقىلىچتهك

جـابىر يهنه مۇنـداق   . دېدى ـئايدەك يۇمىالق ئىدى،  قۇياش ۋە ياق، ــ 
ــگهن ــدىكى     مهن : دې ــۇمى چوڭلۇقى ــتهر تۇخ ــىدىكى كهپ ــڭ دۈمبىس ئۇنى

پهيغهمبهرلىــك مۆھــۈرىنى كۆرگهنىــدىم، مۆھۈرنىــڭ رەڭگــى تېنىنىــڭ  
  . رەڭگى بىلهن ئوخشاش ئىدى

  )2344 :مۇسلىم(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَكَلُْت َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسْرجَِس قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ ـ  8389
َم قَـالَ  َمَعُه ُخْبًزا َولَْحًما أَْو قَالَ ثَرِيًدا قَالَ فَقُلُْت لَُه أَْسَتْغفََر لََك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

لُْمْؤِمَناِت قَالَ ثُـمَّ ُدْرُت َخلْفَـُه   َنَعْم َولََك ثُمَّ َتلَا َهِذِه الْآَيةَ َواْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني َوا
ـ  الِ فََنظَْرُت إِلَى َخاَتمِ النُُّبوَِّة َبْيَن كَِتفَْيِه ِعْنَد َناِغضِ كَِتِفِه الُْيْسَرى ُجْمًعا َعلَْيِه ِخيلَانٌ كَأَْمثَ

  .الثَّآِليلِ
: مۇنداق دېگهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئابدۇلالھ ئىبنى سهرجىس  8389
نى كـۆردۈم، ئۇنىـڭ بىـلهن    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبهر مهن پهيغهم

  :مهن. يېدىم )ياكى شورپىغا چىالنغان نان(گۆش ۋە نان بىلله 
  :ـ دېگهنىدىم، ئۇمۇ! ساڭا مهغپىرەت قىلسۇنهللا ا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

مهن : راۋىي مۇنداق دەيدۇ. ـ دېدى! ساڭىمۇ مهغپىرەت قىلسۇنهللا ــ ا
  :ئابدۇلالھتىن
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سـهن ئۈچـۈن مهغپىـرەت     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهمبهر پهيغــ 
  :ئۇـ دەپ سورىغانىدىم،  تىلىدىمۇ؟

ـــ  ــدى،     ـ ــۇ تىلى ــدىـ ھهئه، ســهن ئۈچۈنم ــۇدى  ۋە دې ــايهتنى ئوق ــۇ ئ : ب
ـــــ ئايــــال مــــۇئمىنلهر ئۈچــــۈن مهغپىــــرەت  گۇناھىــــڭ ئۈچــــۈن، ئهر﴿

ــ مهن پهيغهمــــــبهر : يهنه مۇنــــــداق دېــــــدىئانــــــدىن . ①﴾نتىلىگىــــ
ئىككـى   االمنى ئايلىنىپ ئۆتۈپ، ئارقا تهرىپىدە توختىـدىم ۋە ئهلهيهىسس

ئۇ سول . تۇرغان پهيغهمبهرلىك مۆھۈرنى كۆردۈممۈرىسنىڭ ئوتتۇرىسىدا 
تاغىقىغـــا يېقىنـــراق بولـــۇپ، مۇشـــتتهك چوڭلۇقتـــا ئىـــدى، بهدىنىـــدە 

   .سۆگهلگه ئوخشاش مهڭلهر بار ئىدى
  )2346 :مۇسلىم(

قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضـِليَع  َجابِر ْبن َسُمَرةَ ـ عن   8390 
  .الْفَمِ أَْشكَلَ الَْعْينِ َمْنُهوَس الَْعِقَبْينِ

: مۇنـداق دېـگهن  ئهنهۇ يهنه رەزىيهلالھۇ ـ جابىر ئىبنى سهمۇرە  8390
نىڭ ئېغىـزى چـوڭ، كۆزىنىـڭ    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر 
  . ۋىجىكرەك ئىدى سونچىقى، زۇنقۇيرۇقى ئۇ

  )2339 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َما َرأَْيُت َشْيئًا أَْحَسَن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   8391
ُسولِ اللَّـِه  َوَسلََّم كَأَنَّ الشَّْمَس َتْجرِي ِفي َوْجهِِه َوَما َرأَْيُت أََحًدا أَْسَرَع ِفي ِمْشَيِتِه ِمْن َر
  .ٍثَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَأَنََّما الْأَْرُض ُتطَْوى لَُه إِنَّا لَُنْجهُِد أَْنفَُسَنا َوإِنَُّه لََغْيُر ُمكَْترِ

پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە   8391
ــهللهم  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــادەمنىسـ ــراق ئـ ــۆرۈپ  دىن چىرايلىقـ كـ

پهيغهمـبهر  . قۇياش گويا ئۇنىـڭ يۈزىـدە ئاققانـدەك بىلىنهتتـى     .باقمىدىم
ئـۇ ماڭسـا، يهر    .ز ماڭىـدىغان ئـادەمنى كۆرمىـدىم   ېـ دىن تئهلهيهىسساالم

                                                 
 .ـ ئايهت 19سۈرە مۇھهممهد،  ①
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قىينىلىپ مېڭىۋاتساق، بىز  .قاتلىنىۋاتقاندەك تۇيۇالتتىئۇنىڭ ئۈچۈن 
   .①پىسهنت قىلىپمۇ قويمايتتى) يولنىڭ قىيىنچىلىقىغا(ئۇ 

  )3728 :ىرمىزىت(

  .َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َمَشى كَأَنَُّه َيَتَوكَّأُـ  8392
ــ 8392 ــۇ ئهنهس  ــ ــۇ ئهنهـ ــگهن  رەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ

دەك ئادەمــ ىن چۈشــۈۋاتقاندۆڭــد خــۇددى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
   .②ماڭاتتىرەك ئېگىلىپ ئالدىغا

  )4863 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َمَشـى  ـ   8393
 .َمَشى أَْصَحاُبُه أََماَمُه َوَتَركُوا ظَْهَرُه ِللَْملَاِئكَِة

: مۇنـداق دېـگهن   مـا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇھ ئىبنى ئابدۇلالـ جابىر  8393
يول يۈرگهندە، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    ساھابىلهر 

ــا تهرىپىنــــى پهرىشــــتىلهرگه بوشــــىتىپ بېرىــــپ،   پهيغهمــــبهر (ئارقــ
   .③ئالدىغا ئۆتۈپ ماڭاتتى) ئهلهيهىساالمنىڭ

  )246 :ئىبنى ماجه(

الَْعادُّ  َعدَُّهثًا لو كان Ʒدث َحِدي عن َعاِئَشةَ رضي اهللا عنها أَنَّ النيب ـ   8394
  .لَأَْحَصاُه

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنها   ـ 8394
ئهلهيهـى ۋەسـهللهم سـۆزلىرىنى دانه ـ     پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : قىلىنىدۇ

ــاتتىكى،  ــادەم دانه قىلىـــپ ئېيتـ ) ئۇنىـــڭ ســـۆزلىرىنى(ئهگهر بىـــرەر ئـ
   .االيتتىسان ، بىمااللدېسه سانىۋاالي

  )3567 :بۇخارى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 750(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن: )4070(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 200(ئهلبانى  ③
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َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت أَلَا ُيْعجُِبَك أَُبو فُلَاٍن َجاَء فََجلََس إِلَـى َجانِـبِ   ـ   8395
ُحْجَرِتي ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْسِمُعنِي ذَِلَك َوكُْنُت أَُسبُِّح فَقَـاَم  

َي ُسْبَحِتي َولَْو أَْدَركُْتُه لََرَدْدُت َعلَْيِه إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـْم  قَْبلَ أَنْ أَقِْض
  .َيكُْن َيْسُرُد الَْحِديثَ كََسْرِدكُْم

نىــڭ يهنه مۇنــداق دېگهنلىكــى   ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنها  ـــ 8395
ــدۇ ــۋايهت قىلىنى ــۇ پاالنى: رى ــا قارىمامســهنئهب ــا  ! غ ھۇجرامنىــڭ يېنىغ

ماڭـــا ئاڭلىتىـــپ تـــۇرۇپ، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   ،كېلىـــپ
ــاز  دى،ۋەســـهللهمدىن توختىمـــاي ھهدىـــس بايـــان قىلـــ  مهن نهفـــله نامـ

. نـامىزىمنى ئوقـۇپ بولۇشـتىن ئىلگىـرى كېتىـپ قالـدى      . ئوقۇۋاتاتتىم
 چـۈنكى پهيغهمـبهر  . رەددىيه بهرگهن بوالتتىم غائۈلگۈرگهن بولسام، ئۇنىڭ

 ئارقا ـ ئارقىدىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۆزنى سىلهرگه ئوخشاش 
   .قىلمايتتى

  )3568 :بۇخارى(

َربَّةَ الُْحْجَرِة كان أبو ُهَرْيَرةَ Ʒدث َوَيقُولُ اْسَمِعي يا : يف رواية أخرىوـ   8396
  ....ا قالت ِلُعْرَوةََوَعاِئَشةُ ُتَصلِّي فلما قََضْت َصلَاَتَهَربَّةَ الُْحْجَرِة اْسَمِعي يا 

رەزىيهلالھـۇ  ئهبۇ ھۇرەيرە : مۇنداق كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8396
  :ھهدىس سۆزلهپ بېرىپ ئهنهۇ

ئهي ! ، ســۆزۈمنى ئــاڭلىغىن)يهنــى ئائىشــه(ھــۇجرا ئىگىســى  هيئــــ 
ئـۇ چاغـدا نامـاز    ئائىشـه   .ـ دەيتتـى ! ھۇجرا ئىگىسى، سۆزۈمنى ئاڭلىغىن

: گه مۇنـداق دېـدى  ەئۇرۋ ،ى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىننامىزىن. ئوقۇۋاتاتتى
  ). داۋامى يۇقىرىقى ھهدىس بىلهن ئوخشاش... (

  )2493 :مۇسلىم(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُيِعيـُد   ـ   8397
  .الْكَِلَمةَ ثَلَاثًا ِلُتْعقَلَ َعْنُه
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ــ ئهن 8397 : مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇهس ئىبنــى مالىــك ـ
ئۈچـۈن   ىچۈشىنىشلىك بولۇشـ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .①بىر سۆزنى ئۈچ قېتىم قايتىاليتتى
  )3640 :تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم َعْن َعاِئَشةَ َرِحَمَها اللَُّه قَالَْت كَانَ كَلَاُم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَـ   8398
  .كَلَاًما فَْصلًا َيفَْهُمُه كُلُّ َمْن َسِمَعُه

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنها   8398
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ سـۆزى ئوچـۇق    : قىلىنىدۇ

   .②ئاڭلىغانلىكى ئادەم چۈشىنهلهيتتى ،بولۇپ
  )4839 :ئهبۇ داۋۇد(

ْن ُيوُسَف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسلَامٍ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع ـ  8399
  .َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َجلََس َيَتَحدَّثُ ُيكِْثُر أَنْ َيْرفََع طَْرفَُه إِلَى السََّماِء

ئىبنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى سـاالم دادىسـىدىن رىـۋايهت       ۇسۇفي ـ 8399
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم : لىـــپ مۇنـــداق دەيـــدۇقى
   .③پ قوياتتىئاسمانغا قارا پات ـ پات ،ئولتۇرغاندا لىمهكچى بولۇپسۆز

  )4837 :ئهبۇ داۋۇد(

َرُجل ِمْن َبنِي ُحَرْيشٍ قَالَ كُْنُت َمَع أَبِي ِحَني َرَجَم َرُسـولُ اللَّـِه    ـ عن  8400
َسلََّم َماِعَز ْبَن َماِلٍك فَلَمَّا أََخذَْتُه الِْحَجاَرةُ أُْرِعْبُت فََضمَّنِي إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسالَ َعلَيَّ ِمْن َعَرقِ إِْبِطِه ِمثْلُ رِيحِ الِْمْسِك
همـبهر  پهيغ: ش ئايمىقىدىن بىر كىشى مۇنداق دېـگهن ۇرەيـ ھ 8400

 ،مـائىز ئىبنـى مـالىكنى رەجـم قىلغانـدا     سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2879(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4051(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1030(ئهلبانى  ③
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ــدىم  مهن  ــله ئىـ ــلهن بىلـ ــا  .دادام بىـ ــقا   –چالمـ ــهكلهر ئېتىلىشـ كېسـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  ندا قورقۇپ كهتكهنلىكىم ئۈچۈن، باشالنغا

مېنىـڭ ئۈسـتىمگه   ئۇنىڭ قولتۇقىدىن  .ۋەسهللهم مېنى باغرىغا باستى
   .چۈشتىتهر ئېقىپ دەك خۇش پۇراقلىق ارئىپ

  )63 :دارىمى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ كَاَنْت َتْبُسطُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم نِطًَعـا   ـ   8401
ِه َوَسلََّم أََخذَْت ِمْن َعَرِقـِه  فََيِقيلُ ِعْنَدَها َعلَى ذَِلَك النِّطَعِ قَالَ فَإِذَا َناَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ى َوَشَعرِِه فََجَمَعْتُه ِفي قَاُروَرٍة ثُمَّ َجَمَعْتُه ِفي ُسكٍّ قَالَ فَلَمَّا َحَضَر أََنَس ْبَن َماِلٍك الَْوفَاةُ أَْوَص
 .إِلَيَّ أَنْ ُيْجَعلَ ِفي َحُنوِطِه ِمْن ذَِلَك السُّكِّ قَالَ فَُجِعلَ ِفي َحُنوِطِه

ئۇنىـڭ  (دۇكى، نىـ رىۋايهت قىلى دىنئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8401
ئۇممۇ سۇلهيم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه تېـرە   ) ئانىسى

ئـۆيىگه  ئۇنىـڭ  ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر   .لىنچا سـېلىپ بېرەتتـى  ېس
. چۈشــلۈك ئــارام ئــاالتتى  يېتىــپ، ئاشــۇ تېرىنىــڭ ئۈســتىدە    كهلســه،

ئۇممـــۇ ســـۇلهيم  ســـاالم ئۇيقۇســـىدىن ئويغانغانـــدا،پهيغهمـــبهر ئهلهيهىس
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سېلىنچا ئۈستىگه تۆكۈلۈپ قالغان چـاچ  
ۋە تهرلىرىنــى يىغىــپ، بىــر شېشــىگه ســاالتتى ۋە ئۆزىنىــڭ مۇشــكى ـ      

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆلـۈپ  . ئهنبىرىگه ئارىالشتۇراتتى
ــۆز  ــدا، ئ غــا ئىشــلىتىلىدىغان خۇشــبۇي ماددىغــا  مېيىتى كېــتىش ئالدى

ئهشۇ مۇشـكى ـ ئهنبهرنىـڭ ئارىالشتۇرۇلۇشـىنى ۋەسـىيهت      ) ئانىسىنىڭ(
ئۇنىڭ ۋەسىيىتى ئورۇندالدى، يهنى ئۇ مۇشكى ـ ئهنبهر سـۈرۈلۈپ    .قىلدى

   .كېپهنلهندى
  )6281 :بۇخارى(

ْيمٍ فََيَناُم علـى  َيْدُخلُ َبْيَت أُمِّ ُسلَ عن أََنسِ بن َماِلٍك قال كان النيب ـ   8402
َناَم  ِفَراِشَها َولَْيَسْت فيه قال فََجاَء ذَاَت َيْومٍ فََناَم على ِفَراِشَها فَأُِتَيْت فَِقيلَ هلا هذا النيب 

يف َبْيِتِك على ِفَراِشِك قال فََجاَءْت وقد َعرَِق َواْسَتْنقََع َعَرقُُه على ِقطَْعِة أَِدƇٍ على الِْفـَراشِ  
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فقال ما  فَفَزَِع النيب  قََوارِيرَِهاَعِتيَدَتَها فََجَعلَْت ُتَنشُِّف ذلك الَْعَرَق فََتْعِصُرُه يف فَفََتَحْت 
  .َتْصَنِعَني يا أُمَّ ُسلَْيمٍ فقالت يا َرُسولَ اللَِّه َنْرُجو َبَركََتُه ِلِصْبَيانَِنا قال أََصْبِت

ــ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك   8402 ــۇ ئهنهۇــ ــدرەزىيهلالھـ اق نىـــڭ مۇنـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

كىرەتتـــى ۋە ئـــۇ بولمـــاي قالســـا، ئۇممـــۇ ســـۇلهيمنىڭ ئـــۆيىگه  )ئانـــام(
ــاالتتى  ) ئانامنىــڭ( ــۇخالپ ق ــدا يېتىــپ ئ ــۈنى   .ئورنى ــر ك ــبهر بى پهيغهم

ئهلهيهىسساالم يهنه ئۇممۇ سـۇلهيمنىڭ ئـۆيىگه كىـردى، ئۇممـۇ سـۇلهيم      
: ئۇممۇ سـۇلهيمگه . بېرىپ ئۇنىڭ ئورنىدا ئۇخالپ قالدى. يوق ئىدىئۆيدە 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سېنىڭ ئۆيـۈڭگه كىرىـپ، ئورنىڭـدا ئـۇخالپ     ”
ئۇممۇ سۇلهيم دەرھـال ئـۆيگه قايتىـپ    . دېگهن خهۋەر يهتكۈزۈلدى “قالدى

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم تهرلهپ كهتكهنلىكــــى ئۈچــــۈن، . كهلــــدى
ئۇممۇ سۇلهيم . نىڭ بىر تهرىپى ھۆل بولۇپ كهتكهنىدىئاستىدىكى تېرى

تېرىنى ئاسـتا ئېلىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ تهرىنـى ئهيـنهك       
چۆچــۈپ ئويغىنىـپ كهتــكهن پهيغهمــبهر  . شېشـىگه سىقىشــقا باشـلىدى  

  :ئهلهيهىسساالم
. نــېمه ئىــش قىلىۋاتىســهن؟ ـ دەپ ســورىدى  ! ــــ ئهي ئۇممــۇ ســۇلهيم

  :ئۇممۇ سۇلهيم
تهرىڭنىڭ بالىلىرىمىزغا بهرىكهتلىـك بولۇشـىنى   ! ى رەسۇلۇلالھــ ئ

ــۇ شېشــىگه يىغىــۋاتىمهن، ـ دەپ جــاۋاب بهرگهنىــدى،       ئۈمىــد قىلىــپ، ب
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  . ــ ياخشى قىلىپسهن، ـ دېدى
  )23331: مۇسلىم(

  .ْن أَطَْيبِ الطِّيبَِهذَا َعَرقَُك َنْجَعلُُه ِفي ِطيبَِنا َوُهَو ِم :قالت: ـ ويف رواية 8403
ــ  8403 مۇنــداق ) ئۇممــۇ ســۇلهيم(كېلىشــىچه،  بىــر رىــۋايهتتهيهنه ـ

بۇنىڭ ھىدى بهكمۇ ئوبدان بولغاچقا، مۇشكى ـ   .رىڭنىڭ تهېبۇ س: گهندې
   .ئهنبهرلىرىمىزگه قېتىپ ئىشلىتىمىز

  )2331: مۇسلىم(
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َزٌع بِالَْمِديَنِة فَاْسَتَعاَر النَّبِيُّ َصلَّى َعْن قََتاَدةَ قَالَ َسِمْعُت أََنًسا َيقُولُ كَانَ فَـ   8404
ِمـْن   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرًسا ِمْن أَبِي طَلَْحةَ ُيقَالُ لَُه الَْمْنُدوُب فََرِكَب فَلَمَّا َرَجَع قَالَ َما َرأَْيَنا

 .َشْيٍء َوإِنْ َوَجْدَناُه لََبْحًرا
تۇيۇقسىز مهدىنىدە : دېگهنق ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇندا 8404

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ تهلههنىڭ  .قورقۇنچلۇق بىر ئاۋاز ئاڭالندى
ــ   ــى ئ ــدىغان ئېتىن ــدۇپ دەپ ئاتىلى ــپ، مهن ــارالپ  (ۆتنه ئېلى ــى چ ئهتراپن

ئهنســىرىگۈدەك «: قايتىــپ كېلىــپ. مىنىــپ كهتتــى) كــېلىش ئۈچــۈن
هكمـۇ ئۇچقـۇر   ب) خـۇددى شـامالدەك  (لـېكىن بـۇ ئـات    . ئىش يـوق ئىـكهن  

   .دېدى» ئىكهن
  .)2627 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَسـَن  ـ   8405
فَاْنطَلََق َناٌس  النَّاسِ َوكَانَ أَْجَوَد النَّاسِ َوكَانَ أَْشَجَع النَّاسِ َولَقَْد فَزَِع أَْهلُ الَْمِديَنِة ذَاَت لَْيلٍَة

  .ِقَبلَ الصَّْوِت فََتلَقَّاُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراجًِعا َوقَْد َسَبقَُهْم إِلَى الصَّْوِت
ــ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك   8405 ــۇ ئهنهۇــ ــداق رەزىيهلالھـ نىـــڭ مۇنـ

 ەسـهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋپهيغهمبهر  :دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــكهنئهڭ  ــاتۇر  كېلىش ــېخىي، ئهڭ ب ــى ، ئهڭ س ــدىكىش ــۈنى  . ئى ــر ك بى

قورقۇنچلۇق بىـر ئـاۋازدىن چۆچـۈپ ئويغىنىـپ     مهدىنه خهلقى  ،كېچىسى
يولـدا   بىر تـوپ كىشـى ئـاۋاز چىققـان تهرەپـكه قـاراپ ئاتالنـدى ۋە       . كهتتى

پهيغهمــبهر يهنــى . پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ئۇچرىشــىپ قالــدى
 )ئـاۋاز چىققـان تهرەپـكه   (بـۇرۇن  ئـۇالردىن   ھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  سهلاللال

   .بېرىپ، قايتىپ كېلىۋاتاتتى
  )2307: مۇسلىم(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَْحَسـَن   ـ   8406
ْهلُ الَْمِديَنِة لَْيلَةً فََخَرُجوا َنْحَو الصَّْوِت فَاْسَتقَْبلَُهْم النَّبِـيُّ  النَّاسِ َوأَْشَجَع النَّاسِ َولَقَْد فَزَِع أَ
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ْيُف َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد اْسَتْبَرأَ الَْخَبَر َوُهَو َعلَى فََرسٍ ِلأَبِي طَلَْحةَ ُعْريٍ َوِفي ُعُنِقِه السَّ
 .ُعوا ثُمَّ قَالَ َوَجْدَناُه َبْحًرا أَْو قَالَ إِنَُّه لََبْحٌرَوُهَو َيقُولُ لَْم ُتَراُعوا لَْم ُتَرا

ــ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  8406 دىن يهنه مۇنــداق ـ
 ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم پهيغهمــــبهر :رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ

مهدىنه  ،ئهڭ باتۇرى ئىدى، بىر كېچىسى ۋە كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى
ئاۋاز چىققان  ،قورقۇپ كېتىپچىققان ئهنسىز ئاۋازدىن  تۇيۇقسىزخهلقى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـاۋاز چىققـان تهرەپـكه     . تهرەپكه قاراپ ئاتالندى
يولدا ئۇالر بىـلهن ئۇچرىشـىپ   . ، قايتىپ كېلىۋاتاتتىئاللىقاچان بېرىپ

  : قېلىپ
ـــ ئهنســىرىمهڭالر، ئهنســىرىمهڭالر  ــدى ! ـ ــ دەپ ۋارقىرى ــبهر . ـ پهيغهم

ــۇ ئهل ــاالم ئهب ــڭ  هيهىسس ــۇپ،  تهلههنى ــان بول ــداق مىنىۋالغ ــا ياۋى  ئېتىغ
ئهبــۇ (پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . قىلىچىنــى بوينىغــا ئېســىۋالغانىدى
  ):تهلههنىڭ ئېتىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ

  . دېدى ئۇچقۇر ئات ئىكهن، ـبۇ بهكال ــ 
  )2908 :بۇخارى(

  .ْومِفََما ُسبَِق َبْعَد ذَِلَك الَْي: ويف رواية ـ 8407
 ،شـۇ كۈنـدىن كېـيىن   : مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىـر رىـۋايهتته   ـ 8407

  . ھېچكىمنىڭ ئېتى ئۇ ئاتنىڭ ئالدىغا ئۆتهلمىدى
  )2969 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها قَالَْت َما ُخيَِّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   8408
أَْمَرْينِ قَطُّ إِلَّا أََخذَ أَْيَسَرُهَما َما لَْم َيكُْن إِثًْما فَإِنْ كَانَ إِثًْما كَانَ أَْبَعَد النَّاسِ ِمْنُه َوَسلََّم َبْيَن 

اللَّـِه   َوَما اْنَتقََم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَنفِْسِه ِفي َشْيٍء قَطُّ إِلَّا أَنْ ُتْنَتَهَك ُحْرَمةُ
  .َيْنَتِقَم بَِها ِللَِّهفَ

انىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنه   ـ 8408
ئىككـى ئىشـنىڭ    سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

 .تـالاليتتى  ئهڭ ئاسـىنىنى  ،بىرىنى تالالشتا گۇنـاھ بولمايـدىغانال بولسـا   
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ــدىغان بولســا، ئۇنىڭــدىن ھهمم   ــاھ بولى ــدىن گۇن ــۇراتتى ى ــراق ت  .بهك يى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆزى ئۈچۈن ئۆچ ئېلىپ باققـان  

هللا نىڭ چهكلىمىسى دەپسهندە قىلىنسىال، ئـۇ ئىشـتا ا  هللائهمهس، پهقهت ا
   .ئۈچۈن ئۆچ ئاالتتى

  )3560 :بۇخارى(

ْيِه َوَسلََّم َشْيئًا قَـطُّ  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَـ   8409
   .بَِيِدِه َولَا اْمَرأَةً َولَا َخاِدًما إِلَّا أَنْ ُيَجاِهَد ِفي َسبِيلِ اللَِّه

ئهنهانىــڭ يهنه مۇنــداق دېگهنلىكــى   ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ   ـــ 8409
ىـدا  اهللا يول سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىنىدۇ
قىتتــا ئــۆز قــولى بىــلهن بىــر نهرســىنى يــاكى ئايــال جىهــادتىن باشــقا ۋا

  . غانكىشىنى ۋە ياكى خىزمهتچىنى ئۇرۇپ باقمى
  )2328 :مۇسلىم(

أََنس ْبن َماِلٍك قَالَ إِنْ كَاَنْت الْأََمةُ ِمْن إَِماِء أَْهلِ الَْمِديَنِة لََتأُْخذُ بَِيـِد  ـ عن   8410
  .َم فََتْنطَِلُق بِِه َحْيثُ َشاَءْتَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8410
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   مۇلىكلهرنىــڭ دېــدەكلىرى ىمهدىن: قىلىنىــدۇ

بىــرەر ئىشــىنى ھهل  (ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قــولىنى تۇتــۇپ ئــۇنى     
   .ىاليتتاراخالىغان يېرىگه ئېلىپ ب) قىلدۇرىۋېلىش ئۈچۈن

  )6072 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا اْسـَتقَْبلَُه   ـ   8411
هِِه الرَُّجلُ فََصافََحُه لَا َيْنزُِع َيَدُه ِمْن َيِدِه َحتَّى َيكُونَ الرَُّجلُ َيْنزُِع َولَا َيْصرُِف َوْجَهُه َعْن َوْج

  .َحتَّى َيكُونَ الرَُّجلُ ُهَو الَِّذي َيْصرِفُُه َولَْم ُيَر ُمقَدًِّما ُركَْبَتْيِه َبْيَن َيَدْي َجِليسٍ لَُه
مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8411
ــدۇ ــبهر : قىلىنى ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــلهن   س ــرى بى بى

ســهلاللالھۇ تــارتمىغۇچه پهيغهمــبهر  تهرەپ قــولىنى قارشــى كۆرۈشــكهندە،
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يـۈزىنى  شـۇنداقال، قارشـى تهرەپ    .قـولىنى تارتمـايتتى   ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهممىگــــۈچه پهيغهمــــبهر ۈئۆر زىنى ۈيــ

   .①باشقىالرنىڭ ئالدىدا پۇتىنى سۇنۇپ ئولتۇرمايتتى. ئۆرۈمهيتتى
  )2490: تىرمىزى(

أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َما َرأَْيُت أََحًدا كَانَ أَْرَحَم بِالِْعَيالِ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َعْن ـ   8412
َنْحُن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَانَ إِْبَراِهيُم ُمْسَتْرِضًعا لَُه ِفي َعَواِلي الَْمِديَنِة فَكَانَ َيْنطَِلُق َو

  .َوإِنَُّه لَُيدََّخُن َوكَانَ ِظئُْرُه قَْيًنا فََيأُْخذُُه فَُيقَبِّلُُه ثُمَّ َيْرجُِعَمَعُه فََيْدُخلُ الَْبْيَت 
ــ  8412 ــۇ ئهنهۇئهنهس ئىبنـــى مالىـــك ــ ــداق رەزىيهلالھـ نىـــڭ مۇنـ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   بالىالرغا پهيغهمبهر : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
پهيغهمــبهر (. مكــۆرۈپ باقمىــدى ىنــىبىر ەكرەھىمــدىلر مۇدىنۋەســهللهم

) ئانىســى مــارىيه بىــلهن بىلــله(ئىبــراھىم ) ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئــوغلى
بىــز . مىتىلهتتــىېئ) تــۇراتتى ۋە شــۇ يهردە(مهدىنىنىــڭ بىــر يېزىســىدا 

. بىـــلهن بىلـــله بـــاراتتۇق ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر 
تـكهن  ئۆي ئىسقا تولـۇپ كه  ،ئۆيگه كىرگىنىدە ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 
ر پهيغهمــبه. ئىبراھىمنىــڭ ئىنىكئانىســى تۆمــۈرچى ئىــدى   . بــوالتتى

ــۆيگه كىــرىپالئهلهيهىسســاالم  ســۆيۈپ ئېلىــپ ئىبراھىمنــى قولىغــا  ،ئ
  . تۇقهتلقايتىپ كې نكېتهتتى، ئاندى

  )2316: مۇسلىم(

لَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع َعْن الْأَْسَوِد قَالَ َسأَلُْت َعاِئَشةَ َما كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعـ   8413
ِفي َبْيِتِه قَالَْت كَانَ َيكُونُ ِفي ِمْهَنِة أَْهِلِه َتْعنِي ِخْدَمةَ أَْهِلِه فَإِذَا َحَضَرْت الصَّلَاةُ َخَرَج إِلَـى  

  .الصَّلَاِة
مهن : تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئهسۋەد ئىبنـى يهزىـد   8413

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 444(ئهلبانى  ①
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ـــ  ــېمه    پهيـ ــدە ن ــۆي ئىچى ــى ۋەســهللهم ئ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه غهم
  :، ئۇغانىدىمدەپ سورىـ قىالتتى؟  الرنىئىش

ئائىلىســـىنىڭ خىزمىتىـــدە بـــوالتتى، ئهزان ئاڭلىغـــان ھامـــان ـــــ 
  . دېدىـ چىقىپ كېتهتتى، ) مهسجىدكه(

  )676 :بۇخارى(

ـ لَا َيِكلُ  عن ابن َعبَّاسٍ قال كان رسول اللَِّه ـ   8414 أََحـٍد وال  وَرُه إىل طُُه
  .َصَدقََتُه اليت َيَتَصدَُّق هبا َيكُونُ هو الذي َيَتَولَّاَها بَِنفِْسِه

ــ  8414 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ـ ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم تاھـــارىتىنى   :قىلىنىـــدۇ

ــاالتت ،ھـــېچكىمگه ئالـــدۇرماي ىنىمۇ بىرســـىگه ســـهدىقىلىر .ىئـــۆزى ئـ
   .①ته قىالتتىىئۆزى بىۋاس ،تاپىلىماي

  )362 :ئىبنى ماجه(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َجْزٍء قَالَ َما َرأَْيُت أََحًدا أَكْثََر َتَبسًُّما ِمـْن  ـ   8415
  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ــارىس ئ  8415 ــ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ھـ ــۇ ــ ىبنـــى جهزئـــى رەزىيهلالھـ
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىنمۇ كـۆپرەك    : نىڭئهنهۇ

، ـ دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت     تهبهسســـۈم قىلىـــدىغان بىرىنـــى كۆرمىـــدىم 
   .②قىلىنىدۇ

  )3641:تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم َيْجِلُس َمَعَنا قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َوُهَو ُيَحدِّثَُنا كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَـ   8416 
ا ِفي الَْمْجِلسِ ُيَحدِّثَُنا فَإِذَا قَاَم قُْمَنا ِقَياًما َحتَّى َنَراُه قَْد َدَخلَ َبْعَض ُبُيوِت أَْزَواجِِه فََحـدَّثَنَ 

ِه فََحمََّر َرقََبَتُه قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َيْوًما فَقُْمَنا ِحَني قَاَم فََنظَْرَنا إِلَى أَْعَرابِيٍّ قَْد أَْدَركَُه فََجَبذَُه بِرَِداِئ
ِلي  َوكَانَ رَِداًء َخِشًنا فَالَْتفََت فَقَالَ لَُه الْأَْعَرابِيُّ اْحِملْ ِلي َعلَى َبِعَرييَّ َهذَْينِ فَإِنََّك لَا َتْحِملُ

                                                 
  .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 81(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2880(ئهلبانى  ②
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ِه َوَسلََّم لَا َوأَْسَتْغِفُر اللََّه لَا َوأَْسـَتْغِفُر  ِمْن َماِلَك َولَا ِمْن َمالِ أَبِيَك فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ولُ اللََّه لَا َوأَْسَتْغِفُر اللََّه لَا أَْحِملُ لََك َحتَّى ُتِقيَدنِي ِمْن َجْبذَِتَك الَِّتي َجَبذَْتنِي فَكُلُّ ذَِلَك َيقُ

قَالَ ثُمَّ َدَعا َرُجلًا فَقَالَ لَُه اْحِملْ لَُه َعلَى َبِعَريْيِه  لَُه الْأَْعَرابِيُّ َواللَِّه لَا أُِقيُدكََها فَذَكََر الَْحِديثَ
  َتَعالَى َهذَْينِ َعلَى َبِعريٍ َشِعًريا َوَعلَى الْآَخرِ َتْمًرا ثُمَّ الَْتفََت إِلَْيَنا فَقَالَ اْنَصرِفُوا َعلَى َبَركَِة اللَِّه

ــ 8416 ــۇدىن   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــئهبـ ۋايهت مۇنـــداق رىـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىز بىـلهن سـورۇندا    :قىلىنىدۇ

تـۇرۇپ   بىزمـۇ  ،ئورنىـدىن تۇرسـا   .سۆز قىلىـپ بېرەتتـى   ،بىلله ئولتۇرۇپ
ــ  ــاكى ئاياللىرى ــڭ  دىنت ــىغابىرىنى ــپ ك ھۇجرىس ــاراپ  هكىرى ــچه ق تكى

بىزمـۇ   قىلىپ بېرىپ، ئورنىدىن تـۇردى،  بىزگه سۆز ،بىر كۈنى .تۇراتتۇق
ــۇردۇق  ــورنىمىزدىن تـــ ــاق .ئـــ ــبهر   ،قارىســـ ــى پهيغهمـــ ــر ئهئرابـــ  بىـــ

ــاالم ــپ ســىنىڭ ئارقىئهلهيهىسس ــۈرۈپ بېرى ــونى ،دىن يۈگ ــاتتىقت  نى ق
يىرىــك ھهم ئــۇ تــون قــېلىن  .ەتتىبــوينىنى قىزارتىــۋ ، مۇبــارەكتارتىــپ
  :ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ قارىۋىدى، ئهئرابىئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  .ئىدى
سهن ئۇنى ماڭا ئۆزەڭنىـڭ   .يۈكلهپ بهرگىنماۋۇ تۆگهمگه ئاشلىق ـ 

ــۈكلهپ بهرمهيســهن،       ــدىن ي ــاكى ئاتاڭنىــڭ مېلى ــدىـ ي ــبهر  .دې پهيغهم
  :ئۇنىڭغائهلهيهىسساالم 

ـــ  ــاق، اـ ــمهن هللاي ــرەت تىلهي ــاق، ا .تىــن مهغپى ــرەت  هللاي تىــن مهغپى
ڭ تونـۇمنى  مېنىـ  سـهن . تىـن مهغپىـرەت تىلهيـمهن   هللايـاق، ا  .تىلهيمهن

مهنمــــۇ ســــېنىڭ تونــــۇڭنى  كهنــــدەك،تارتىــــپ بوينــــۇمنى قىزارتىۋەت
  :ابىئرئه .ىددې ، ـتارتمىغىچه ساڭا ئاشلىق يۈكلهپ بهرمهيمهن

 ئۆچ ئېلىشىڭغا يـول قويمـايمهن، ـ   بىلهن قهسهمكى،  نىڭ نامىهللاــ 
  :بىر ئادەمنى چاقىرىپئهلهيهىسساالم دەپ تۇرىۋالدى، پهيغهمبهر 

مــا ئارتىــپ تۆگىلىرىــدىن بىــرىگه ئارپــا، يهنه بىــرىگه خوربۇنىــڭ ــــ 
  :دەپ بۇيرىدى، ئاندىن بىزگه بۇرۇلۇپ ـ! بهرگىن

   .①دېدى ـ! نىڭ بهرىكىتى بىلهن قايتىپ كېتىڭالرهللاــ سىلهرمۇ 
  )4775 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 1022(ئهلبانى  ①
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َعْن َرُجلٍ ِمْن الَْعَربِ قَالَ َزَحْمُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـْوَم  ـ   8417
ْجِلي َنْعلٌ كَِثيفَةٌ فََوِطئُْت بَِها َعلَى رِْجلِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ُحَنْينٍ َوِفي رِ

ْعُت فََنفََحنِي َنفَْحةً بَِسْوٍط ِفي َيِدِه َوقَالَ بِْسمِ اللَِّه أَْوَجْعَتنِي قَالَ فَبِتُّ ِلَنفِْسي لَاِئًما أَقُولُ أَْوَج
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَبِتُّ بِلَْيلٍَة كََما َيْعلَُم اللَُّه فَلَمَّا أَْصَبْحَنا إِذَا َرُجلٌ َيقُولُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 

ِلي أَْيَن فُلَانٌ قَالَ قُلُْت َهذَا َواللَِّه الَِّذي كَانَ ِمنِّي بِالْأَْمسِ قَالَ فَاْنطَلَقُْت َوأََنا ُمَتَخوٌِّف فَقَالَ 
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّك َوِطئَْت بَِنْعِلَك َعلَى رِْجِلـي بِالْـأَْمسِ فَـأَْوَجْعَتنِي    َرُسولُ ال

  فََنفَْحُتَك َنفَْحةً بِالسَّْوِط فََهِذِه ثََماُنونَ َنْعَجةً فَُخذَْها بَِها
ھــۇنهين : ـ بىــر ئهئرابىــدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ        8417

 .همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى قىسـتاپ قويـدۇم    غازىتىدا پهيغ
ــبهر     ــلهن پهيغهمـ ــڭ بىـ ــدى، ئۇنىـ ــار ئىـ ــر كهش بـ ــېلىن بىـ ــدا قـ  پۇتۇمـ

ــاالم ــبهر     ئهلهيهىسسـ ــدىم، پهيغهمـ ــالغان ئىـ ــهپ سـ ــا دەسسـ نىڭ پۇتىغـ
  :ئۇرۇپ يهڭگىلمېنى قولىدىكى قامچا بىلهن ئهلهيهىسساالم 

ئـۆز ـ    نـى شـۇ كېچى  .ىدېـد  پۇتۇمنى ئاغرىتىۋەتتىڭ، ـ بىسمىلالھ، ــ 
كــېچىچه  .ئــۆزەمگه كايىغــان ھالــدا ناھــايىتى تهســلىكته ئۆتكــۈزدۈم     

 دا،نــاتــاڭ ئاتق. بىلىــدۇهللا قانچىلىــك ئازابالنغــانلىقىمنى بىــر مهن، بىــر ا
  :بىرەيلهننىڭ

ـــ  دەپ  ؟ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم چاقىرىۋاتىــدۇ، ـ   پــاالنى قهيهردەـ
  :غىنىنى ئاڭلىدىم ـ دەتوۋلى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم چوقـۇم    ، كىبىلهن قهسـهم  امىنىڭ نهللاــ 
قورقۇمسـىرىغان ھالـدا    ۋە دېـدىم  تۈنۈگۈنكى ئىش ئۈچۈن چاقىرىۋاتىدۇ، ـ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا باردىم
  :ماڭا

مهن ســېنى قامچــا بىــلهن  پۇتۇمغــا دەسســىۋەتكىنىڭدە،تۈنۈگــۈن ــــ 
 ــ ! تۇيـاق قـوينى ئـالغىن    80شـۇنىڭ ھهققـى ئۈچـۈن بـۇ      .ئۇرغان ئىـدىم 

   .دېدى
  )72 :دارىمى(
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َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ قَالَ الَْعبَّاُس َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه لَأَْعلََمنَّ َما َبقَاُء َرُسولِ ـ   8418
إِنِّي َرأَْيُتُهْم قَْد آذَْوَك َوآذَاَك غَُباُرُهْم فَلَْو اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَنا فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه 

اتََّخذَْت َعرِيًشا ُتكَلُِّمُهْم ِمْنُه فَقَالَ لَا أََزالُ َبْيَن أَظُْهرِِهْم َيطَئُونَ َعِقبِي َوُيَنـازُِعونِي رَِداِئـي   
  .أَنَّ َبقَاَءُه ِفيَنا قَِليلٌ َحتَّى َيكُونَ اللَُّه ُهَو الَِّذي ُيرƷُِنِي ِمْنُهْم قَالَ فََعِلْمُت

مـا  ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   ،ئىكـرىمه رىـۋايهت قىلىـدۇكى    ـ 8418
ــگهن  ــداق دې ــهللهمنىڭ    : مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

  :بېقىش ئۈچۈنغانلىقىنى بىلىپ ياشايدىئارىمىزدا قانچىلىك 
 ــ  ئۇالرنىڭ چاڭ .نى بىئارام قىلىۋەتتىېقوشۇن س !رەسۇلۇلالھ ئىــ 

 ياسـىتىپ، دىن بىرنـى  ىكهپ شۇڭا. سېنى قىيناپ قويۇۋاتىدۇتوزاڭلىرى 
 ئۇالرغــا شــۇ كهپىنىــڭ ئىچىــدە تــۇرۇپ ســۆز قىلىــپ بهرگهن بولســاڭ، ـ   

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  دېگهنىدىم،
هللا تاكى ا سىمۇ،ئۇالر مېنىڭ پۇتلىرىمغا دەسسهپ، تونلىرىمنى تارتــ 
 بىـلهن بىلـله   ئـۇالر ىن ئېلىـپ كهتكهنـگه قهدەر   ئارىسـىد  ىڭئۇالرنمېنى 

ــارىمىزدا   .دېـــدى ، ـ   تۇرىـــۋېرىمهن ئـــۇزۇن مهن بـــۇ ســـۆزىدىن ئۇنىـــڭ ئـ
   .بىلدىم تۇرمايدىغانلىقىنى

  )75 :دارىمى(

َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ َوأَُبو الرَّبِيعِ قَالَا َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن ثَابِـٍت  ـ   8419
َنانِيِّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َخَدْمُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسنَِني َواللَّـِه  الُْب

  .َما قَالَ ِلي أُفًّا قَطُّ َولَا قَالَ ِلي ِلَشْيٍء ِلَم فََعلَْت كَذَا َوَهلَّا فََعلَْت كَذَا
دىن مۇنداق رىـۋايهت  ھۇ ئهنهۇرەزىيهلالـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8419 

ــدۇ ــبهر : قىلىنىــ ــهللهمنىڭ مهن پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ  ســ
 .ۋايسـاپ باقمىـدى   ماڭا بىر قېتىممۇئۇ . خىزمىتىنى ئون يىل قىلدىم

مۇنـداق  « :ۋەيـاكى  »نېمىشقا بۇنداق قىلدىڭ؟« :ى قىلغان ئىشىمغاياك
  . دەپ باقمىدى »قىلساڭ بولماسمىدى؟

  )2309: ممۇسلى(
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قَالَ أََنٌس كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْحَسـنِ   :ـ ويف رواية  8420
بِِه النَّاسِ ُخلُقًا فَأَْرَسلَنِي َيْوًما ِلَحاَجٍة فَقُلُْت َواللَِّه لَا أَذَْهُب َوِفي َنفِْسي أَنْ أَذَْهَب ِلَما أََمَرنِي 

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخَرْجُت َحتَّى أَُمرَّ َعلَى ِصْبَياٍن َوُهْم َيلَْعُبونَ ِفي السُّوقِ فَإِذَا َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى ال
ُك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد قََبَض بِقَفَاَي ِمْن َوَراِئي قَالَ فََنظَْرُت إِلَْيِه َوُهَو َيْضَح

أَذََهْبَت َحْيثُ أََمْرُتَك قَالَ قُلُْت َنَعْم أََنا أَذَْهُب َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ أََنٌس َواللَّـِه  فَقَالَ َيا أَُنْيُس 
 َهلَّا لَقَْد َخَدْمُتُه ِتْسَع ِسنَِني َما َعِلْمُتُه قَالَ ِلَشْيٍء َصَنْعُتُه ِلَم فََعلَْت كَذَا َوكَذَا أَْو ِلَشْيٍء َتَركُْتُه

  َوكَذَافََعلَْت كَذَا 
ــ  8420 ــۇ ئهنهس ــ ــۇ ئهنهـ ــگهن  رەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ

 .ئهخالق جهھهتتىن ئهڭ ئېسىلى ۋە ئهڭ كـامىلى ئىـدى   ئهلهيهىسساالم
  :مهن. بىر كۈنى مېنى بىر ئىشقا ئهۋەتتى ئۇ

ـــ ا ــامى بىــلهن قهســهمكى،  هللاـ ــاينىــڭ ن ــدىم مهن، ـ  بارم ــېكىن . دې ل
 .رىغـان ئىشـقا بـارغۇم بـار ئىـدى     بۇي ئهلهيهىسساالمكۆڭلۈمدە پهيغهمبهر 

ــدا ــتىم   كوچىــ ــا چىقــ ــڭ يېنىغــ ــان بالىالرنىــ ــبهر . ئويناۋاتقــ پهيغهمــ
ئارقامغـا   .ئهلهيهىسساالم ئارقامـدىن چىقىـپ، قـولىنى بېشـىمغا قويـدى     

  :بۇرۇلۇپ قارىسام، ئۇ كۈلۈمسىرەپ تۇرغانىكهن، ماڭا
  :مهن. مهن بۇيرىغان ئىشقا باردىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى! ــ ئهي ئهنهس

ــا ھــازىر ماڭــدىم، ـ دېــدىم     ـــ مان بىــلهن قهســهمكى، نىــڭ نــامى هللا. ـ
ــۇز يىــل خىــزمهت قىلــ ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبهر  ــېكىن . دىمغا توقق ل

نـېمه ئۈچـۈن   «: ئۇنىڭ بىرەر قېتىم بولسـىمۇ، مهن قىلغـان بىـر ئىشـقا    
بـۇنى نېمىشـقا   «: دېگىنىنى، ياكى قىلمىغـان ئىشـقا  » ؟بۇنداق قىلدىڭ

  . ى بىلمهيمهندېگىنىن» قىلمىدىڭ؟
  ) 2310: مۇسلىم(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصـلَّى  ـ   8421
فَُربََّما َجاُءوُه الَْغَداةَ َجاَء َخَدُم الَْمِديَنِة بِآنَِيِتهِْم ِفيَها الَْماُء فََما ُيْؤَتى بِإَِناٍء إِلَّا غََمَس َيَدُه ِفيَها 

  .ِفي الَْغَداِة الَْبارَِدِة فََيْغِمُس َيَدُه ِفيَها
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رىـۋايهت  مۇنـداق  دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8421
بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن  ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ
ســـۇ تولـــدۇرۇلغان  مهدىـــنه ئاھالىســـىنىڭ خىزمهتچىلىـــرى كېـــيىن،

ــ ــۈرۈپ كېلاچىالق ــبهر  .ىشــهتتىرنى كۆت ــدىغا ائ ئهلهيهىسســاالمپهيغهم ل
قولىنى سېلىپ، ) بىر ـ بىرلهپ (قاچىالرنىڭ ھهممىسىگه  كهلتۈرۈلگهن

ئۇالر كۆپىنچه ھـالالردا ئهتىگهنلىـك سـوغۇق ھـاۋادا      .ئاندىن تارتىۋاالتتى
كهلســىمۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســوغۇققا قارىمــاي، قــولىنى ســۇغا 

   .يتتىچىال
   )2324: ممۇسلى(

َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَسَن النَّاسِ ُخلُقًا َوكَانَ ـ   8422
َغْيـُر  ِلي أٌَخ ُيقَالُ لَُه أَُبو ُعَمْيرٍ قَالَ أَْحِسُبُه فَِطيًما َوكَانَ إِذَا َجاَء قَالَ َيا أََبا ُعَمْيرٍ َما فََعلَ النُّ

ُس ُنَغٌر كَانَ َيلَْعُب بِِه فَُربََّما َحَضَر الصَّلَاةَ َوُهَو ِفي َبْيِتَنا فََيأُْمُر بِالْبَِساِط الَِّذي َتْحَتـُه فَُيكْـنَ  
  .َوُيْنَضُح ثُمَّ َيقُوُم َوَنقُوُم َخلْفَُه فَُيَصلِّي بَِنا

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8422
ئهخالقـى ئهڭ   ەپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كىشىلهر ئىچىد

 مېنىڭ ئهبۇ ئۇمهير دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئۇكام بار. ياخشى كىشى ئىدى
ــايتتى بالىســـىنى تۇتۇۋېلىـــپنىـــڭ دائىـــم تۇمۇچۇقئـــۇ  بولـــۇپ،  .ئوينـ

  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ قالساپهيغهمبهر 
دەپ  ـ  نـېمه قىلىۋاتىـدۇ؟  ) سىبالىنىڭ تۇمۇچۇق( !يرئهي ئهبۇ ئۇمهــ 
) نهپـله ( ئهلهيهىسسـاالم بىزنىـڭ ئۆيـدىكى چـاغالردا    پهيغهمـبهر  . قوياتتى

بېسات ساتنى تازىالشقا بۇيرۇيتتى، ېبولسا، ئاستىدىكى ب ماقچىناماز ئوقۇ
نىـڭ كهينىـدە   ئۇبىزمـۇ   .نامازغـا تـۇراتتى  تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، 

   .تتىبوالبىزگه ئىمام  ئۇ، اتتۇقتۇر
  )6203 :بۇخارى(

َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ قال َسأَلُْت َخاِلي ِهْنَد بن أيب َهالَةَ التَِّميِميَّ وكـان  ـ   8423
َوصَّافًا عن ِحلَْيِة النيب صلى اللَُّه عليه وسلم وأنا اشتهي أَنْ َيِصَف يل منها شيئا أََتَعلَُّق بِـِه  
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صلى اللَُّه عليه وسلم فَْخًما ُمفَخًَّما َيَتألĊُأل َوْجُهُه َتألĊلَُؤ الْقََمرِ لَْيلَـةَ   فقال كان رسول اللَِّه
الَْبْدرِ أَطَْولَ ِمَن الَْمْرُبوعِ َوأَقَْصَر ِمَن الُْمَشذَّبِ َعِظيَم الَْهاَمِة َرجِـلَ الشَّـْعرِ أن اْنفََرقَـْت    

َشْحَمةَ أُذَُنْيِه إذا هو وفره أَْزَهُر اللَّْوِن َواِسُع الَْجـبِنيِ   َعِقيَصُتُه فََرَق َوإِال فَال ُيَجاوُِز َشْعُرُه
أََزجُّ الَْحَواجِبِ َسَوابِغَ يف غَْيرِ قََرٍن َبْيَنُهَما ِعْرٌق ُيِدرُُّه الغضب أَقَْنى الِْعْرنَِني له ُنوٌر َيْعلُـوُه  

الَْخدَّْينِ َضِليَع الْفَمِ أَْشَنَب ُمفْلََج اَألْسَناِن َدِقيـَق  َيْحِسُبُه من َيَتأَمَّلُُه أََشمَّ كَثَّ اللِّْحَيِة َسْهلَ 
الَْمْسُرَبِة كَأَنَّ ُعُنقَُه جِيٌد دمية يف َصفَاِء الِْفضَِّة ُمْعَتِدلَ الَْخلْقِ َباِدنَ ُمَتَماِسَك َسَواَء الْـَبطْنِ  

الْكََراِديسِ أَْنَوَر الُْمَتَجرَِّد َمْوُصولَ مـا   َضْخَم َوالصَّْدرِ َعرِيَض الصَّْدرِ َبِعيَد ما بني الَْمْنِكَبْينِ
بني اللَّبَِّة َوالسُّرَِّة بَِشْعرٍ َيْجرِي كالَْخطِّ َعارَِي الثَّْدَيْينِ َوالَْبطْنِ ِممَّا ِسـَوى ذلـك أَْشـُعَر    

َحِة َسـْبطَ الْقََصـبِ َشـثَْن    الذَِّراَعْينِ َوالَْمْنِكَبْينِ وأََعاِلي الصَّْدرِ طَوِيلَ الزَّْنَدْينِ َرْحَب الرَّا
الْكَفَّْينِ َوالْقََدَمْينِ َساِئلَ اَألطَْراِف ُخْمَصانَ اَألْخَمَصْينِ َمِسيَح الْقََدَمْينِ َيْنُبو عنهما الَْماُء إذا 

طُّ من َصـَببٍ  َزالَ َزالَ قُلًْعا َيْخطُو َتكَفًِّيا َوَيْمِشي َهْوًنا ذَرِيَع الِْمْشَيِة إذا َمَشى كَأَنََّما َيْنَح
وإذا الَْتفََت الَْتفََت مجيعا َخاِفَض الطَّْرِف َنظَُرُه إىل اَألْرضِ أَطَْولُ من َنظَرِِه إىل السََّماِء ُجلُّ 
َنظَرِِه الُْمالَحظَةُ َيُسوُق أَْصَحاَبُه َيْبُدُر من لَِقَي بِالسَّالمِ قلت ِصْف يل َمْنِطقَُه قـال كـان   

عليه وسلم متواصل اَألْحَزاِن َداِئَم الِْفكَْرِة لَْيَسْت له َراَحةٌ ال َيَتكَلَُّم يف  رسول اللَِّه صلى اللَُّه
غَْيرِ َحاَجٍة طَوِيلَ السكت َيفَْتِتُح الْكَالَم َوَيْخَتِتُمُه بِأَْشَداِقِه َوَيَتكَلَُّم بَِجَواِمعِ الْكَِلمِ فَْصلٌ ال 

ي َوال الُْمهِنيِ ُيَعظُِّم النِّْعَمةَ َوإِنْ َدقَّْت ال َيِذمُّ منها شيئا فُُضولَ َوال َتقِْصَري َدِمثَ ليس بِالَْجاِف
ال َيِذمُّ ذَوَّاقًا َوال َيْمَدُحُه َوال ُتْغِضُبُه الدُّْنَيا َوال ما كان هلا فإذا ُتُعوِطَي الَْحقَّ Ɓ َيْعرِفُْه أََحٌد 

َضُب ِلَنفِْسِه َوال َيْنَتِصُر هلا إذا أََشاَر أََشاَر بِكَفِّـِه  وƁ َيقُْم ِلَغَضبِِه َشْيٌء حىت َيْنَتِصَر له ال َيْغ
كُلَِّها وإذا َتَعجََّب قَلََبَها وإذا َتَحدَّثَ اتََّصلَ هبا فََيْضرُِب بَِباِطنِ َراَحِتِه الُْيْمَنى َباِطَن إِْبَهاَمـِه  

ُه ُجلُّ َضِحِكِه التََّبسُّمِ َوَيفُْتُر عـن  الُْيْسَرى وإذا غَِضَب أَْعَرَض َوأََشاَح وإذا فَرَِح غَضَّ طَْرفَ
مَّا ِمثْلِ َحبِّ الَْغَمامِ قال فَكََتْمُتَها الُْحَسْيَن َزَماًنا ثُمَّ َحدَّثُْتُه فََوَجْدُتُه قد َسَبقَنِي إليه فََسأَلَُه َع

 جِِه َوَشكِْلِه فلم َيَدْع منه شيئاَسأَلُْتُه عنه َوَوَجْدُتُه قد َسأَلَ أََباُه عن َمْدَخِلِه َوَمْجِلِسِه َوَمْخَر
قال الُْحَسْيُن َسأَلُْت أيب عن ُدُخولِ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فقال كـان ُدُخولُـُه   
 ِلَنفِْسِه َمأْذُوًنا له يف ذلك فَكَانَ إذا أََوى إىل َمْنزِِلِه َجزَّأَ َنفَْسُه ُدُخوِلِه ثَالثَةَ أَْجَزاٍء ُجْزٌء ِللَّـهِ 
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وجزٌء َألْهِلِه وجزٌء ِلَنفِْسِه ثُمَّ ُجْزٌء َجزََّءُه َبْيَنُه َوَبْيَن الناس فََيُردُّ ذلك على الَْعامَِّة بِالَْخاصَّـِة  
فَال َيدَِّخُر َعْنُهْم شيئا فَكَانَ من ِسَريِتِه يف ُجْزِء اُألمَِّة إِيثَاُر أَْهلِ الْفَْضلِ بِأُذُنِِه َوقَسََّمُه علـى  

ْضِلهِْم يف الدِّينِ فَِمْنُهْم ذُو الَْحاَجِة َوِمْنُهْم ذُو الَْحاَجَتْينِ َوِمْنُهْم ذُو الَْحَواِئجِ فََيَتَشاغَلُ قَْدرِ فَ
ِهُد بِهِْم ِفيَما أَْصلََحُهْم َواُألمَّةَ عن َمْسأَلٍَة عنه َوإِْخَبارِِهْم بِالَِّذي َيْنَبِغي هلم َوَيقُولُ ِلُيَبلِّغَ الشَّا

َب وأَْبِلُغونِي َحاَجةَ من ال َيْسَتِطيُع إِْبالغََها إِيَّاَي فإنه من أَْبلَغَ ُسلْطَاًنا َحاَجةَ مـن ال  الَْغاِئ
أََحـٍد   َيْسَتِطيُع إِْبالغََها إِيَّاُه ثَبََّت اللَُّه قََدَمْيِه يوم الِْقَياَمِة ال ُيذْكَُر ِعْنَدُه إِال ذَاَك َوال َيقَْبلُ من

ونَ ُروَّاًدا َوال َيفَْترِقُونَ إِال عن ذَوَّاقٍ َوَيْخُرُجونَ أَِذلَّةً قال فََسأَلُْتُه عن َمْخَرجِـِه  غَْيَرُه َيْدُخلُ
كَْيَف كان َيْصَنُع فيه فقال كان رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم Ƹزن ِلَسـاَنُه إِال ِممَّـا   

َنفُِّرُهْم فَُيكْرُِم كَرƇَِ كل قَْومٍ َوُيَولِّيِه عليهم َوُيَحـذُِّر  َيْعنِيهِْم وُيَؤلِّفُُهْم َوال ُيفَرِّقُُهْم أو قال ُي
الناس َوَيْحَترُِس منهم من غَْيرِ أَنْ َيطْوَِي عن أََحٍد َبَشَرُه َوال ُخلُقُُه َيَتفَقَُّد أَْصَحاَبُه َوَيْسـأَلُ  

الْقَبِيَح وُيوِهَنُه ُمْعَتـِدلَ اَألْمـرِ غـري    الناس َعمَّا يف الناس َوُيَحسُِّن الَْحَسَن وُيقَوِّيِه َوُيقَبُِّح 
ُمْخَتِلٍف ال َيْغفُلُ َمَخافَةَ أَنْ َيْغفُلوا وَيِميلُوا ِلكُلِّ َحالٍ ِعْنَدُه َعَتاٌد ال َيقُْصُر َعنِ الَْحـقِّ َوال  

َنِصيَحةً َوأَْعظَُمُهْم ِعْنَدُه َمْنزِلَةً ُيَجوُِّزُه الَِّذيَن َيلُوَنُه ِمَن الناس ِخَياُرُهْم أَفَْضلُُهْم ِعْنَدُه أََعمُُّهْم 
فقال كان رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم  أَْحَسُنُهْم ُمَواَساةً وُمَؤاَزَرةٌ فََسأَلُْتُه عن َمْجِلِسِه

َتَهى إىل ال َيْجِلُس َوال َيقُوُم إِال على ِذكْرِ اللَِّه ال ُيَوطُِّن اَألَماِكَن وينهي عن إِيطَانَِها وإذا اْن
قَْومٍ َجلََس َحْيثُ َيْنَتهِي بِِه الَْمْجِلُس َوَيأُْمُر بِذَِلَك َوُيْعِطي كُلَّ ُجلََساِئِه بنِصيبِِه ال َيْحِسـُب  
َجِليُسُه أَنَّ أََحًدا أَكَْرُم عليه منه من َجالََسُه أو قَاَوَمُه يف َحاَجٍة صابرة حىت َيكُـونَ هـو   

َحاَجةً Ɓ َيُردَُّه إِال هبا أو بَِمْيُسورٍ ِمَن الْقَْولِ قد َوِسَع الناس منه َبْسطُُه  الُْمْنَصرُِف َوَمْن َسأَلَُه
َوُخلُقُُه فََصاَر هلم أًَبا َوَصاُروا ِعْنَدُه يف الَْحقِّ َسَواًء َمْجِلُسُه َمْجِلُس ِحلْمٍ َوَحَيـاٍء َوَصـَبرٍ   

ُن فيه الُْحُرُم َوال ُتْنثَى فَلََتاُتُه ُمَتَعاِدِلَني َيَتفَاَضلُونَ فيـه  َوأََماَنٍة ال ُتْرفَُع فيه اَألْصَواُت َوال ُتْؤَب
بِالتَّقَْوى ُمَتَواِضِعَني ُيَوقُِّرونَ الْكَبَِري وَيْرَحُمونَ الصَِّغَري َوُيْؤِثُرونَ ذَوَِي الَْحاَجِة وَيْحفَظُـونَ  

كان رسول اللَِّه صلى اللَّـُه عليـه    الَْغرِيَب قال قلت كَْيَف كانت ِسَريُتُه يف ُجلََساِئِه قال
وسلم َداِئَم الْبِْشرِ َسْهلَ الَْخلْقِ لَيَِّن الَْجانِبِ ليس بِفَظٍّ َوال غَِليٍظ َوال َصخَّابٍ َوال فَحَّـاشٍ  

من  َوال غَيَّابٍ َوال َمدَّاحٍ َيَتَغافَلُ َعمَّا ال َيْشَتهِي َوال يوئس منه َوال َيِخيُب فيه قد َتَرَك َنفَْسُه



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 78

 ثَالٍث الِْمَراِء َواِإلكْثَارِ َوِممَّا ال َيْعنِيِه َوَتَرَك َنفَْسُه من ثَالٍث كان ال َيِذمُّ أََحًدا َوال ُيِعيُِّرُه َوال
َيطْلُُب َعْوَرَتُه َوال َيَتكَلَُّم إِال ِفيَما َرَجا ثََواَبُه إذا َتكَلََّم أَطَْرَق ُجلََساُؤُه كَأَنََّما على رؤوسهم 

ْيُر وإذا َسكََت َتكَلَُّموا َوال َيَتَناَزُعونَ ِعْنَدُه من َتكَلََّم أَْنَصُتوا له حىت َيفُْرغَ َحِديثُُهْم ِعْنَدُه الطَّ
َحِديثُ أَوَِّليَُّتُهْم َيْضَحُك ِممَّا َيْضَحكُونَ منه َوَيَتَعجَُّب ِممَّا َيَتَعجَُّبونَ منه َوَيْصبُِر ِللَْغرِيـبِ  

من َمْنِطِقِه َوَمْسأَلَِتِه حىت إذا كان أَْصَحاُبُه لََيْسَتْجِلُبوَنُهْم َوَيقُـولُ إذا َرأَْيـُتْم    على الَْجفَْوِة
  .طَاِلَب الَْحاَجِة َيطْلُُبَها فَأَْرَشُدوُه َوال َيقَْبلُ الثََّناَء إِال من ُمكَاِفٍئ َوال َيقْطَُع على أََحٍد َحِديثَُه

ــداق  8423  ــ ھهســهن ئىبنــى ئهلــى مۇن ــگهن ـ مهن تاغــام ھىنــد : دې
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى دىن پهيغهمــبهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئىبنــى ئهبۇھــاله 

ــهللهم  ــورايتتىم ۋەس ــۇق س ــبهر  . توغرۇل ــۇ، پهيغهم ــاالمئ نىڭ ئهلهيهىسس
. شهكلىنى ئهڭ ياخشى سۈپهتلهپ بېرەلهيـدىغان كىشـى ئىـدى    –چىراي 

ــبهر   ــا پهيغهمـ ــڭ ماڭـ ــاالمئۇنىـ ــراي ئهلهيهىسسـ ــهك –نىڭ چىـ لىنى شـ
  :مۇنداق دەيتتى ئۇ. سۈپهتلهپ بېرىشىنى ياخشى كۆرەتتىم

 ئىنتــايىن كېلىشــكهن، ھهيۋەتلىــك،ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر ــــ 
. كۈنلۈك تولۇن ئايدەك نۇرلىنىپ تۇراتتى 14يۈزى . قهدىرلىك زات ئىدى

ئوتتــۇرا بــوي، يــۇمىالق بــاش، چېچــى يۇمشــاقمۇ ئهمهس، بۈدۈرمــۇ ئهمهس  
چېچـى  . ئۆزى ئايرىمايتتى ،كىدىن ئايرىلىپ تۇرمىساچېچى ئۆزلۈ. ئىدى
ــ ــۇراتتىۇقـ ــۇرانه، كهڭ پ. لىقىنى يېپىـــپ تـ ــانىلىك، ېنـ ــكىلهڭشـ  ئۆسـ

رتـۈپ  ۈب ىكى تومـۇرى قاشـلىرى ئوتتۇرىسـىد  ئاچچىقالنسا . قاشلىق ئىدى
كىشـى   .بولـۇپ، پـارقىراپ تـۇراتتى    بۇرنى ئۇزۇن ۋە قاڭشـارلىق  .چىقاتتى

قويـــۇق . ۇنلىقى بىلىنمهيتتـــىبۇرنىنىـــڭ ئـــۇز  ،دىقـــقهت قىلمىســـا 
چىشـلىرى ئـاق، لـېكىن    ساقاللىق، ئىككى مهڭزى تۈز، ئېغىـزى چـوڭ،   

ــاراچ ــۇددى ك ســـهل ئـ ــوينى خـ ــۈز، بـ ــارقىراق، ۈ، مهيدىســـى تـ مۈشـــتهك پـ
نــــى چىــــڭ، قورســــىقى تېكېلىشــــكهن، بهدەن قۇرۇلمىســــى راۋۇرۇس، 

ه رۇقراق، كۆكرىكى كهڭ، غوللۇق، بهدىنى پارقىراق، مهيدىسىدە تۆۋەنگوئ
كــۆكرىكى ۋە قورســىقى تۈكســىز، . ســوزۇلغان يــۇمران تــۈكلهر بــار ئىــدى

بىلهكلىرى ۋە مۈرىلىرى تۈكلۈك، بىلهكلىرىنىـڭ سـۆڭهكلىرى ئـۇزۇن،    
قــانلىرى كهڭ، بهدەن ئهزالىــرى نۇقسانســىز،   ىقوللىرىنىــڭ ئال –پــۇت 
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ــى ئ  ــڭ ئوتتۇرىس ــدى   ېتاپىنىنى ــىلىق ئى ــىزرەك، س ــۇتى گۆشس ــز، پ . گى
ــدەس ۋە ــالماقلىق چهب ــلهن چــوڭ   س ــۇددى  ،چــوڭ قهدەم ئېلىــپ  –بى خ

باشقىالرغا ئوغرىلىقچه . دەك ماڭاتتىۈۋاتقانگىز يهردىن دۈپۈرلهپ چۈشېئ
 ،ئويچــــان ئىــــدى كــــۆپىنچه ھــــالالردا يهرگه قــــارايتتى،. قارىمــــايتتى

ئۇچرىغـان كىشـىگه ئـاۋۋال سـاالم     . ساھابىلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ ماڭاتتى
  :مهن تاغامغا .بېرەتتى
ـــ  ــ ! بهرگىــننىڭ تىلىنــى ســۈپهتلهپ ئهلهيهىسســاالمر پهيغهمــبهـ ـ

  : ئۇ دېگهنىدىم،
ھهمىشه غهمكىن، ئويچان، كۆڭلىنىـڭ   ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرــ 

ــوق ئىــدى  ــارامى ي گهپ  .كهمســۆز ئىــدى ،گهپ قىلمــايتتى ئورۇنســىز .ئ
سـۆزلهرنى  ئىخچـام ئىبـارە بىـلهن چوڭقـۇر مهنىلىـك       قىلغاندا، ئېنىـق، 

گـــۈزەل . چۈشىنىشـــلىك ئىـــدى ،ىمـــۇ دانه بولـــۇپســـۆزى دان .قىالتتـــى
 ئهڭ كىچىك نازۇ. توڭ، قوپال، ئهدەبسىز ئهمهس ئىدى ،ئهخالقلىق ئىدى

ــى  ــۇ قهدىرلهيتتــ ــ نېمهتنىمــ ــادە  . ـــ ــدىن زىيــ ــىنى ھهددىــ ــر نهرســ بىــ
ــاكى مهدھىي  ــى ي ــىىئهيىبلىمهيتت ــاپمىغۇچه  . لىمهيتت ھهق نۇســرەت ت

ــىقمايتتى  ــى بېس ــېكىنغهزىپ ــۈن غهزەپل  ، ل ــۆزى ئۈچ ــىئ ــر . هنمهيتت بى
بىر . پۈتۈن ئالقىنى بىلهن ئىشارەت قىالتتى ،نهرسىگه ئىشارەت قىلغاندا

ئاچچىقالنغانــدا . ئــالقىنىنى ئــۆرۈيتتى  ،نهرســىدىن تهئهججۈپلهنگهنــدە 
. كـۆزىنى يۇمـۇۋاالتتى   ،خۇشـال بولغانـدا  . يۈزىنى باشقا تهرەپكه ئۆرۈۋاالتتى

  .دېدىـ كۆپىنچه تهبهسسۇم قىالتتى، 
نىڭ خـۇش مۇئامىلىسـىنى   ئهلهيهىسساالميهنه پهيغهمبهر  ئهبۇ ھاله

  :سۈپهتلهپ مۇنداق دېدى
ئـــۆزىگه مۇناســـىۋەتلىك بولمىغـــان ئهلهيهىسســـاالم پهيغهمـــبهر ـــــ 

ــاتتى  ــۆزىنى تارت ــى،   . نهرســىدىن ئ ــپ قىالتتىك ــۆزىگه جهل كىشــىلهرنى ئ
رمهتلهيتتى ۆھهر بىر قهۋمنىڭ ياخشى ئادىمىنى ھـ . يىراقالشتۇرمايتتى

ــۇن ــاتتى ۋە ئـ ــپ قويـ ــلىق قىلىـ ــۈرمهي  . ى باشـ ــى تـ ــىلهرنى تهرىنـ كىشـ
كىشــــىلهرنىڭ  ،ســــاھابىلىرىنى ئىــــزدەپ تــــۇراتتى. ئاگاھالنــــدۇراتتى

ــۇراتتى  ــوراپ تـ ــۋاللىرىنى سـ ــۇنى  . ئهھـ ــى ۋە ئـ ــىنى مهدھىيلهيتتـ ياخشـ
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. قهبىـه نهرسـىنى ياقتۇرمـايتتى ۋە ئـۇنى تـۆۋەن كـۆرەتتى      . يېتهكلهيتتى
كىشــىلهرنىڭ . ۇچى ئهمهس ئىــدىقىلغــ رىئــايه قىالتتىكــى، خىالپلىــق
ھهرقانـداق  . ئۆزى غهپلهتته قالمـايتتى  ،غهپلهتته قېلىشىدىن ئهنسىرەپ

ھهقتىن ئۆزىنى تارتمـايتتى ۋە ئۇنىڭـدىن    .ئهھۋالغا تهييارلىقى بار ئىدى
ئۇنىڭـدىن كېـيىن قالغـان كىشـىلهر ئهڭ     . ھالقىپ ئۆتـۈپ كهتمهيتتـى  

ــۇالر پهيغهمبهرنىــڭ نهزىر  ــدە ئهڭ پهزىلهتلىــك، ئهڭ ياخشــىالر بولــۇپ، ئ ى
ياخشــى نهســىههتچى، يــۇقىرى مهرتىۋىلىــك، ئهڭ ياخشــى ھهمــدەمچى ۋە  

  .ياردەمچى كىشىلهر ئىدى
ــبهر   ــاله پهيغهمـ ــدىن ئهبۇھـ ــاالمئانـ ــۆھبىتىنى ئهلهيهىسسـ نىڭ سـ

  : سۈپهتلهپ مۇنداق دېدى
ــــ تهســـبىه بىـــلهن  پهقهت زىكـــرىئهلهيهىسســـاالم پهيغهمـــبهر ـــــ 

سورۇندا ئۆزى ئۈچۈن ئاالھىـدە  . بىه بىلهن تۇراتتىـ تهس ئولتۇرۇپ، زىكرى
ــايتتى  ــورۇن تاللىم ــدە . ئ ــدە   ،ســۆھبهتكه كهلگهن ــار يېرى ســورۇننىڭ بىك

ھهر بىــر . ئولتــۇراتتى ۋە باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلىشــقا بــۇيرۇيتتى    
سۆھبهتداشـلىرىنىڭ ھهر  . سۆھبهتدىشىغا ئۆزىگه اليىق ئورۇن بېرەتتـى 

“ رمهتلىـدى ۆھ بهكھهممىدىن االم مېنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسس”: بىرى
ھاجهتمهن بولۇپ كهلـگهن كىشـى ئـۆزى قايتىـپ     . دېگهن تۇيغۇدا بوالتتى

 بىر كىم ئۇنىڭدىن بىـر . كۈتهتتىئۇنى سهۋرچانلىق بىلهن  ،كهتمىگۈچه
ئۇنىڭ ھاجىتىدىن چىقـاتتى يـاكى سـىلىق گهپ بىـلهن      ،نهرسه سورىسا
ــايتۇراتتى ــۇلقى  . ق ــڭ خ ــجهزى ھهمم –ئۇنى ــانلىقتىن مى ــگه ياقق ــۇ  ،ى ئ

ــۇالتتى  ھهمــمه «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. كىشــىلهرگه ئاتىــدەك تۇي
كىشـــــىلهر  .دەپ بىلهتتـــــى» كىشـــــى ھهقىـــــقهت ئالدىـــــدا بـــــاراۋەر 

ئۇنىـڭ   .ىنهتتـى پهرقل البىلهن ىنىڭ نهزىرىدە پهقهت تهقۋالىقھرەسۇلۇلال
ىـك  ھايالىق، سهۋرچانلىق ۋە ئهمىنل –سۆھبىتى مۇاليىملىق، شهرمى 

قىلچىلىـك يامـان    ،چۇرۇڭ بولمايتتى –سورۇندا ۋاراڭ . ئىدى ىتىسۆھب
ــ   بىرىگه تهقۋالىق بىلهن مېهرىـ كىشىلهر بىر   .قىلىنمايتتىگهپلهر 

ــۈزەتتى  ــهپقهت يهتكــ ــۆرمهتلهيتتى . شــ ــوڭالرنى ھــ ــلهرگه  ،چــ كىچىكــ
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ـــ  غېرىــپ. ھاجهتمهننىــڭ ھاجىتىــدىن چىقــاتتى .شــهپقهتلىك بــوالتتى
  .ەمدە بوالتتىھهمد لهرگهبىچارى

ــاله يهنه  ــۇ ھـ ــهللهم ئهبـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ نىڭ پهيغهمـ
  :تهرجىمىهالىنى سۈپهتلهپ مۇنداق دېدى

ھهمىشـه ئوچـۇق چىـراي، يېقىملىـق،     ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر  ــ 
تــوڭ، قوپــال، ســۈرەن ســالىدىغان، ئهدەبســىز، ھهددىــدىن   .مــۇاليىم ئىــدى

كــۆڭلى . ىگــۈچى ئهمهس ئىــدى زىيــادە ئهيىبلىگــۈچى يــاكى مهدھىيل  
ئـۆزىنى رىيـادىن، كـۆپ نهرسـه      ،تارتمىغان نهرسـىدىن ئـۆزىنى قـاچۇراتتى   

ــۆزىگه مۇناســىۋىتى بولمىغــان ئىشــتىن تارتــ    .اتتىيېغىۋېلىشــتىن ۋە ئ
نومۇسـىغا   –شۇنداقال كىشىلهرنى بىهـۇدە ئهيىبلهشـتىن، ئۇالرنىـڭ ئـار     

ىشـتىن ئـۆزىنى   سۆزلهپ سېل ساۋابى يوق ئىش توغرۇلۇقتېگىشتىن ۋە 
ــاچۇراتتى ــبهر . قـ ــاالم پهيغهمـ ــدا ئهلهيهىسسـ ــۆز قىلغانـ ــاھابىلهر  ،سـ سـ

ئۇالر  ،توختىغاندا ھرەسۇلۇلال. باشلىرىغا قۇش قونغاندەك جىم تۇرۇشاتتى
كىـم  . نىڭ ئالدىدا گهپ تاالشـمايتتى ھساھابىلهر رەسۇلۇلال. سۆزلهيتتى
ئاخىرالشقۇچه نىڭ سۆزى ئۇساھابىلهر  ،نىڭ ئالدىدا سۆزلىسهھرەسۇلۇلال

ســـاھابىلهرنىڭ چـــوڭلىرى   كـــۆپىنچه ھـــالالردا  .ســـۈكۈتته تـــۇراتتى 
. ساھابىلهرنىڭ خۇشاللىقىدىن خۇشـال بـوالتتى   ھرەسۇلۇلال. سۆزلهيتتى

 غېرىب. مۇ تهئهججۈبلىنهتتىھئۇالر تهئهججۈبلهنگهن ئىشتىن رەسۇلۇلال
ــى     ــهۋر قىالتتـ ــا سـ ــۆزىدىكى قوپاللىقىغـ ــڭ سـ ــ غۇرۋانىـ ــبهر. ــ  پهيغهمـ

بىـر  . دەيتتـى  »!ھاجهتمهننىڭ ھاجىتىدىن چىقىڭـالر «: هىسساالمئهلهي
   .①ۋەتمهيتتىۈكىمنىڭ سۆزىنى بۆل

  ) 22/155 :»ئهلكهبىر«(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مر يف طريـق  : َعن أََنسٍ، قالـ   8424
ا صلى اهللا عليـه وسـلم يف هـذ    مر رسول اهللا: املدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا

  .الطريق
                                                 

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىرى بار، ـ  ): 14026(ھهيسهمى  ①
  .دېگهن
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 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئهنهس  8424
كـــوچىالر  ،مهدىنىنىـــڭ يوللىرىـــدا ماڭســـائهلهيهىسســـاالم پهيغهمـــبهر 

) شۇنىڭغا ئاساسـهن . (مۇشكى ـ ئهنبهرنىڭ ھىدى بىلهن تولۇپ كېتهتتى 
   .①دەيتتۇق “پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ كوچىدىن ئۆتۈپتۇ”: بىز

  )»تهئهۋسئهل«بهززار ۋە ؛ 3125: ىلىمهۋس(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ يهئــال، بهززار ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، تهبهرانىنىــڭ   ): 14053(ھهيســهمى  ①

بىـز رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ كهلگهنلىكىنـى ئۇنىـڭ        ”: رىۋايىتىدە مۇنداق كهلـگهن 
  .ئهبۇ يهئالنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. “خۇشپۇراق ھىدىدىن بىلىۋاالتتۇق
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ باشقا 
  سۈپهتلىرى

َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ قَالَ لَِقيُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َرِضَي اللَّـُه  ـ   8425
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي التَّْوَراِة قَالَ أََجلْ َواللَِّه َعْنُهَما قُلُْت أَْخبِْرنِي َعْن ِصفَِة َرُسولِ اللَِّه َص

ُمَبشًِّرا إِنَُّه لََمْوُصوٌف ِفي التَّْوَراِة بَِبْعضِ ِصفَِتِه ِفي الْقُْرآِن َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َو
ْبِدي َوَرُسوِلي َسمَّْيُتَك املَتَوكِّلَ لَْيَس بِفَظٍّ َولَا غَِلـيٍظ َولَـا   َوَنِذيًرا َوِحْرًزا ِللْأُمِّيَِّني أَْنَت َع

تَّى ُيِقيَم َسخَّابٍ ِفي الْأَْسَواقِ َولَا َيْدفَُع بِالسَّيِّئَِة السَّيِّئَةَ َولَِكْن َيْعفُو َوَيْغِفُر َولَْن َيقْبَِضُه اللَُّه َح
 .لُوا لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوَيفَْتُح بَِها أَْعُيًنا ُعْمًيا َوآذَاًنا ُصما َوقُلُوًبا غُلْفًابِِه الِْملَّةَ الَْعْوَجاَء بِأَنْ َيقُو

ــ 8425 ــا ئىبنــى يهســار  ـ ــدۇ ئهت ــۋايهت قىلىنى ــداق رى مهن  :دىن مۇن
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىلهن ئۇچرىشىپ 

  :قېلىپ
ــ  ــهلاللالھۇ ئ ــ ــبهر سـ ــى  پهيغهمـ ــهللهمنىڭ تهۋراتتىكـ ــى ۋەسـ هلهيهـ

  :مۇنداق دېدى ئۇ ،دىمگهنىدېـ سۈپىتىنى ماڭا سۆزلهپ بهرسهڭ، 
تهۋراتتـا چوقـۇم   بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،     نىڭ نـامى هللابولىدۇ، اــ 

ــۈپهتلىرى     ــدىكى بهزى س ــان كهرىم ــاالمنىڭ قۇرئ ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
 !ئـى پهيغهمـبهر  «: تهۋراتتىكى سـۈپىتى مۇنـداق  ئۇنىڭ  .بايان قىلىنغان

شـــارەتچى، ئاگاھالنـــدۇرغۇچى ۋە ېبىـــز ســـېنى ھهقىـــقهتهن گـــۇۋاھچى، ب
سهن مېنىڭ بهندەم . ئهرەبلهرنىڭ دىنىنى قوغدىغۇچى قىلىپ ئهۋەتتۇق

دەپ ) ا تهۋەككــۈل قىلغــۇچىقــهللا(ۋە رەسۇلۇمســهن، ســېنى مۇتهۋەككىــل 
ــدىم ــكهن(. ئاتى ــبهر ئهخالقســىز ) مهن ئهۋەت ــۇ پهيغهم ــازارالر ئ ــال، ب دا ، قوپ

ئـۇ يامـانلىق قىلغانالرغـا يامـانلىق قىلمـاي،       .سۈرەن سـالغۇچى ئهمهس 
بىــر ” :ن خهلــقۇئــازغتــاكى . تىــدۇېكهچۈرىۋئــۇالرنى تىــدۇ، ېئهپــۇ قىلىۋ

ــوق    تهللا ــالھ ي ــېچ ئى ــقا ھ ــن باش ــى   “ ى ــپ، ھهقىقهتن ــان ئېيتى دەپ ئىم
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دىللىـرى ئاشـۇ    پـېچهتلهنگهن ، ئاڭلىماس قۇالقلىرى، رىكۆرمهس كۆزلى
   .»ئۇنى ۋاپات قىلدۇرمايدۇهللا ا ،مىغۇچهىلچېسۆز بىلهن ئ

  )2125 :بۇخارى(

عن عبد اللَِّه بن َمْسُعوٍد قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم ِصفَِتي ـ   8426
الُْمَتَوكِّلُ ليس بفظ َوال غَِليٍظ جيزي بِالَْحَسَنِة الَْحَسَنةَ َوال ُيكَاِفيُء السَّـيِّئَةَ َمْوِلـُدُه    أَْحَمُد

 بَِمكَّةَ َوُمَهاَجُرُه طَْيَبةَ وامته الَْحمَّاُدونَ َيأَْتزُِرونَ على أَْنَصاِفهِْم َوُيوُصونَ أَطَْرافَُهْم أََناجِيلُُهْم
يف ُصُدورِِهْم َيُصفُّونَ ِللصَّالِة كما َيُصفُّونَ ِللِْقَتالِ قُْرَباُنُهُم الذي َيَتقَرَُّبونَ بِِه إيل ِدَمـاُؤُهْم  

  .اللَّْيلِ لُُيوثٌ بِالنََّهارُِرْهَبانٌ بِ
دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى مهسئۇد  ـ 8426
  : مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

مهن تـــوڭ، قوپـــال . ســـۈپىتىم ئهھـــمهد مۇتهۋەككىلـــدۇرمېنىـــڭ «
ــايامانلىق ،ياخشــىلىققا ياخشــىلىق قىلىــمهن . ئهمهســمهن ق يامــانلى ق

مېنىـڭ  . مهدىنىگه ھىجرەت قىلـدىم  ،مهككىدە تۇغۇلدۇم. قايتۇرمايمهن
بىـرىگه ياردەمـدە   ـ ئـۇالر بىـر    . ممىتىم ھهمىشه ھهمدۇ سـانا ئېيتىـدۇ  ۈئ

قۇرئــان ئۇالرنىــڭ . ئهتراپىغــا ھىــدايهت نــۇرىنى چېچىــپ تۇرىــدۇ ،بولىــدۇ
ــان  ــورۇن ئالغ ــدىن ئ ــۇالر . قهلبلىرى ــۇددى  ئ ــازدا خ ــان نام ــگه تىزىلغ  جهڭ

شىدىغان ىيېقىنلقا هللا ئۇالرنىڭ. دەك سهپراس بولۇپ تۇرىدۇ)كهرلهرئهس(
ــان قىلىشــتۇر   ــانلىرىنى قۇرب ــادىتى ج ــائهت . ئىب ــرى ت ــۇالر كېچىلى ــ  ئ ـ

   .①»لىق كۆرسىتىدۇزلىرى شىردەك جهڭگىۋارۈكۈند ،ئىبادەت قىلىدۇ
  )10046 :»كهبىرئهل«(

نِ َسلَامٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجـدِِّه قَـالَ   َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُسَف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبـ   8427
َمكُْتوٌب ِفي التَّْوَراِة ِصفَةُ ُمَحمٍَّد َوِصفَةُ ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ُيْدفَُن َمَعُه فَقَالَ أَُبو َمْوُدوٍد َوقَـْد  

  .َبِقَي ِفي الَْبْيِت َمْوِضُع قَْبرٍ

                                                 
ن كىشـىلهر  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە مهن تونۇمايـدىغا  ): 14018(ھهيسهمى  ①

  .بار، ـ دېگهن
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لىـپ  چوڭ دادىسىدىن رىـۋايهت قى  ۇسۇفـ مۇھهممهد ئىبنى ي 8427
نىڭ ئهلهيهىسسـاالمالر  تهۋراتتا مـۇھهممهد بىـلهن ئىيسـا    :مۇنداق دېگهن

مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ئىيســـا  بولـــۇپ، ســـۈپهتلىرى يېزىلغـــان 
ــۇ مهۋدۇد مۇنــداق دېــگهن . بىــلهن دەپــنه قىلىنىــدۇ ئهلهيهىسســاالم  : ئهب

   .①ئورنى بار ەنىڭ ئۆيىدە بىر كىشىلىك قهبرئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 
  )3617 :زىتىرمى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ َما َسِمْعُت ُعَمَر ِلَشْيٍء قَطُّ َيقُولُ إِنِّي لَأَظُنُّـُه  ـ   8428
إِنَّ كَذَا إِلَّا كَانَ كََما َيظُنُّ َبْيَنَما ُعَمُر َجاِلٌس إِذْ َمرَّ بِِه َرُجلٌ َجِميلٌ فَقَالَ لَقَْد أَْخطَأَ ظَنِّي أَْو 

لَى ِدينِِه ِفي الَْجاِهِليَِّة أَْو لَقَْد كَانَ كَاِهَنُهْم َعلَيَّ الرَُّجلَ فَُدِعَي لَُه فَقَالَ لَُه ذَِلَك فَقَالَ َهذَا َع
ـ  ُت َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ اْسُتقْبِلَ بِِه َرُجلٌ ُمْسِلٌم قَالَ فَإِنِّي أَْعزُِم َعلَْيَك إِلَّا َما أَْخَبْرَتنِي قَالَ كُْن

َنُهْم ِفي الَْجاِهِليَِّة قَالَ فََما أَْعَجُب َما َجاَءْتَك بِِه جِنِّيَُّتَك قَالَ َبْيَنَما أََنا َيْوًما ِفي السُّوقِ كَاِه
وقََها َجاَءْتنِي أَْعرُِف ِفيَها الْفََزَع فَقَالَْت أَلَْم َتَر الْجِنَّ َوإِْبلَاَسَها َوَيأَْسَها ِمْن َبْعِد إِْنكَاِسَها َولُُح

ُه بِالِْقلَاصِ َوأَْحلَاِسَها قَالَ ُعَمُر َصَدَق َبْيَنَما أََنا َناِئٌم ِعْنَد آِلَهِتهِْم إِذْ َجاَء َرُجلٌ بِِعْجلٍ فَذََبَح
فََصَرَخ بِِه َصارٌِخ لَْم أَْسَمْع َصارًِخا قَطُّ أََشدَّ َصْوًتا ِمْنُه َيقُولُ َيا َجِليْح أَْمٌر َنجِـيْح َرُجـلٌ   

ولُ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فََوثََب الْقَْوُم قُلُْت لَا أَْبَرُح َحتَّى أَْعلََم َما َوَراَء َهذَا ثُمَّ َناَدى َيـا  فَِصيْح َيقُ
 .َجِليْح أَْمٌر َنجِيْح َرُجلٌ فَِصيْح َيقُولُ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فَقُْمُت فََما َنِشْبَنا أَنْ ِقيلَ َهذَا َنبِيٌّ

: مۇنـداق دېـگهن  لالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا  ئابدۇ ـ 8428
پهرىـزى چوقـۇم تـوغرا     ،قىلسـىال  ئىش توغرۇلۇق پهرەزئۆمهر بىرەر ) ئاتام(

ئۇنىــڭ يېنىــدىن  ئولتــۇراتتى،) بىــر يهردە(ئــۆمهر  ،بىــر كــۈنى. تتىاچىقــ
  :ئۆمهر. كېلىشكهن بىر ئادەم ئۆتتى

ەۋرىــدىكى ىلىيهت دجــاھيــا  ــــ پهرىــزىم خاتــا چىقمىســىال، بــۇ ئــادەم 
ھـازىر جـاھىلىيهت دىنىـدا بولمىسـىمۇ، ئىلگىـرى      ئىكهن يـاكى   دىنىدا

ــادەمنى ئېلىــپ   .ئىــكهن ىكــاھىن ىكىلهرنىڭجــاھىلىيهت دىنىــد ــۇ ئ ئ

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 743(ئهلبانى  ①
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گهنـدىن كېـيىن، ئـۆمهر ئـۇ     ىنلېئۇ ئادەم چاقىرىـپ ك . دېدىـ ! كېلىڭالر
  :ئاچچىقلىنىپ ئۇ ئادەم. ئادەمگه يۇقىرىقى سۆزلهرنى قىلىۋىدى

ھـېچ   نىڭ قىلىنغانلىقىنىبۇنداق سۆزلهر گهئادەمبىر مۇسۇلمان  ــ
  :ئۆمهر. دېدىـ كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم، 

 گهنىـدى، دې ــ ! ئوچۇق گهپ قىلساڭا كهسكىن بۇيرۇق قىلىمهن، ــ 
  :ئۇ ئادەم
. دېـدى ـ مهن جاھىلىيهتته ئۇالرنىڭ كاھىنى ئىدىم،  ) ھهقىقهتهن(ــ 

  : ئۆمهر ئۇ ئادەمگه
ا ئېلىپ كهلگهن خهۋەرلهرنىڭ ئهڭ ھهيران قاالرلىقى جىنىڭ ساڭــ 
  :ئۇ مۇنداق دېدى. دېۋىدىـ ؟ ئىدى قايسى

ئـۇنى بىـر نهرسـىدىن    . جىـنىم كهلـدى   ــ بىر كۈنى بازاردا تـۇراتتىم، 
  : ئاندىن مۇنداق دېدى. قورقۇۋاتقاندەك كۆردۈم

  ،نىنىىقارىمامسهن جىنالرنىڭ گاڭگىراپ قېلىۋاتق
  ،مىد ئۈزىۋاتقىنىنىپ ئۈىرىپۈتۈنلهي ئۆزگ

ــ   ) ئىســـــالمغا(ملىرىنى جابـــــدۇپ ۇتـــــۆگه بىـــــلهن توقـــ
  ؟كېتىۋاتقىنىنى

  :مۇنداق دېدى ئۆمهربۇنى ئاڭلىغان 
ــ  ـــ ب ــى ـ ــادەم راســت ئېيتت ــدا  . ۇ ئ مهن ئۇالرنىــڭ بۇتلىرىنىــڭ يېنى
بۇتالرغـا ئاتـاپ    ،ئېلىپ كېلىـپ  موزايدىن بىرنىبىر ئادەم  اتتىم،ئۇخالۋات

مهن ھېچقاچــان ئــاڭالپ باقمىغــان بىــر     دەل شــۇ چاغــدا، . بوغۇزلىــدى
 !ھهي ئۇياتسـىز  :مۇنـداق دېگهنىـدى  ) ئـاۋاز (ئۇ . چىرقىراق ئاۋاز ئاڭالندى

ال ئىـالھه  «: پاساھهتلىك بىر ئادەم .نىجاتلىققا ئېرىشتۈرىدىغان ئىشبۇ، 
بــۇ ســۆزنى . دەۋاتىــدۇ) تىــن باشــقا ھهق ئىــالھ يــوقهللابىــر ا( »ئىللهلــالھ

نېمه ئىش بولغىنىنى ئاڭقىرىپ . پ كهتتىمتۇرۇدەس الپ ئورنۇمدىن ئاڭ
   .دېگهن گهپ پهيدا بولدى“ بۇ ئادەم پهيغهمبهردۇر” :بولغىچه

  )3866 :بۇخارى(
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ـ عن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ قال َخَرْجُت َتاجًِرا إىل الشَّامِ يف الَْجاِهِليَِّة فلما كنت   8429
تَنبَّأَ قلت نعم قال هـل   َرُجلٌابِ فقال هل ِعْنَدكُْم بِأَْدَنى الشَّامِ لَِقَينِي َرُجلٌ من أَْهلِ الِْكَت

َتْعرُِف ُصوَرَتُه إذا َرأَْيَتَها قلت نعم فَأَْدَخلَنِي َبْيًتا فيه ُصَوٌر فلم أََر ُصوَرةَ النيب صلى اللَُّه عليه 
َبْرَناُه فَـذََهَب بنـا إىل   وسلم فََبْيَنا أنا كَذَِلَك إِذْ دخل َرُجلٌ منهم َعلَْيَنا فقال ِفيَم أَْنُتْم فَأَْخ

َمْنزِِلِه فََساعةَ ما َدَخلُْت َنظَْرُت إىل ُصوَرِة النيب صلى اللَُّه عليه وسلم وإذا َرُجلٌ آِخذٌ بَِعِقبِ 
النيب صلى اللَُّه عليه وسلم قلت من هذا الرَُّجلُ الْقَاِئُم على َعِقبِِه قال إنه Ɓ َيكُْن َنبِـيٌّ إِال  

يٌّ إِال هذا فإنه ال َنبِيَّ َبْعَدُه َوَهذَا الَْخِليفَةُ َبْعَدُه وإذا ِصفَةُ أيب َبكْرٍ َرِضي اللَّـُه  كان َبْعَدُه َنبِ
  عنه

: مۇنـداق دېـگهن  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   م ىتئۇـ جـۇبهير ئىبنـى مـ    8429
 ۋە بـاردىم شـامغا   ىش مهقسـىتىدە تىجارەت قىل دەۋرىدە مهن جاھىلىيهت

ى كىتـاب كىشـىلىرىدىن بىـرىگه ئـۇچراپ     ئاياغ تهرىپىدە ئهھلشامنىڭ 
  :ئۇ .قالدىم

ــ ئاراڭالردا ئۆزىنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئېالن قىلغان بىرى بارمۇ؟ ـ  
  :مهن. دەپ سورىدى

  :ئۇ ،دىمگهنىدېـ  ھهئه،ــ 
  :يهنه مهن. دېدىـ كۆرسهڭ تونۇياالمسهن؟  رەسىمىنىئۇنىڭ ــ 
ئـۆيگه  بىـر  ىم بـار  رەسـ پـارچه  ئـۇ مېنـى بىـر قـانچه     . دېـدىم ـ ھهئه،  ــ 

ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ    . باشــالپ كىــردى 
دەل شـــۇ پهيتـــته، ئۇالرنىـــڭ ئادىمىـــدىن بىـــرى  .رەســـىمى يـــوق ئىـــدى

  :يېنىمىزغا كىرىپ كهلدى ۋە
ـــ  ــىلهر؟     ــ ــېمه قىلىۋاتىسـ ــورىدىنـ ــا . ـ دەپ سـ ــۋالنى ئۇنىڭغـ ئهھـ

 ەر ـ كىـرمهيال  يىگه كىـر ئۆ. ئۇ بىزنى ئۆيىگه ئېلىپ باردى ئېيتقانىدۇق،
لــېكىن رەســىمدە  .رەســىمىنى كــۆردۈمنىڭ ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبهر 

بىــرەيلهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ پېشــىگه ئېســىلىۋالغانىدى،  
  :مهن

ـ دەپ نىڭ پىشىنى تۇتۇپ تۇرغان كىم؟  ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر ــ 
  :الرئۇ سورىغانىدىم،
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، پهيغهمـبهر كهلمهيـدۇ  كېـيىن  ) نيهنى رەسـۇلۇلالھتى (ــ ئۇنىڭدىن 
بـۇ ئـادەم پهيغهمـبهر    ) پېشـىگه ئېسـىلىۋالغان  (ئهگهر كېلىدىغان بولسا، 

ــوالتتى ــتى        .ب ــدۇ، ـ دېيىش ــى بولى ــڭ خهلىپىس ــادەم پهيغهمبهرنى ــۇ ئ . ب
   .①ئىنچىكىلهپ قارىغۇدەك بولسام، ئۇ ئادەم ئهبۇ بهكرىنىڭ ئۆزى ئىكهن

  )»تهئهۋسئهل«؛ 1537: »كهبىرئهل«(

عن عبد اللَِّه بن َسالمٍ قال إِنَّ اللََّه لَمَّا أََراَد ُهَدى َزْيِد بن َسْعَنةَ قال َزْيُد  ـ  8430
بن َسْعَنةَ ما من َعالَماِت النُُّبوَِّة َشْيٌء إِال وقد َعَرفُْتَها يف َوْجِه ُمَحمٍَّد صلى اللَُّه عليه وسلم 

َجْهلَُه َوال َتزِيُد ِشدَّةُ الَْجْهلِ عليـه   ِحلُْمُها منه َيْسبُِق حني َنظَْرُت إليه إِال اثَْنَتْينِ Ɓ أَْخُبْرُهَم
إِال ِحلًْما فَكُْنُت أَلْطُُف له َألنْ أَُخاِلطَُه فَأَْعرَِف ِحلَْمُه من َجْهِلِه قال َزْيُد بن سعنة فََخـَرَج  

بن أيب طَاِلبٍ رضي اللَّـُه   رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َيْوًما ِمَن الُْحُجَراِت َوَمَعُه َعِليُّ
عنه فَأََتاُه َرُجلٌ على َراِحلَِتِه كَالَْبَدوِيِّ فقال يا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ُبْصَرى قَْرَيةَ بƗ فُـالٍن قـد   

ُهْم أَْسلَُموا َوَدَخلُوا يف اِإلْسالمِ َوكُْنُت َحدَّثَْتُهْم إن أَْسلَُموا أََتاُهُم الرِّْزُق َرغًَدا وقد أََصـاَبتْ 
َسَنةٌ َوِشدَّةٌ وقُُحوطٌ ِمَن الَْغْيِث فَأََنا أَْخَشى يا َرُسولَ اللَِّه أَنْ َيْخُرُجوا ِمَن اِإلْسالمِ طََمًعـا  
كما َدَخلُوا فيه طََمًعا فَإِنْ َرأَْيَت أَنْ ُتْرِسلَ إِلَْيهِْم بَِشْيٍء ُتِعيُنُهْم بِِه فََعلَْت فََنظََر إىل َرُجلٍ إىل 

أَُراُه َعِليا رضي اللَُّه عنه فقال يا َرُسولَ اللَِّه ما َبِقَي منه َشْيٌء قال َزْيُد بـن َسـْعَنةَ    َجانِبِِه
فََدَنْوُت إليه فقلت يا Ʈمد هل لك أَنْ َتبِيَعنِي َتْمًرا َمْعلُوًما من َحاِئِط بƗ فُالٍن إىل أَْجـلِ  

يُعَك َتْمًرا َمْعلُوًما إىل أَْجلِ كَذَا َوكَذَا َوال ُتَسـمِّي  كَذَا َوكَذَا فقال ال يا َيُهوِديُّ َولَِكنِّي أَبِ
ِمثْقَاال من ذََهبٍ يف َتْمرٍ َحاِئطَ بƗ فُالٍن قلت َبلَى فََباَيَعنِي فَأَطْلَقُْت ِهْمَيانِي فَأَْعطَْيُتُه ثََمانَِني 

ليهم فَأَِعْنُهْم هبا فقال َزْيُد بن َسْعَنةَ َمْعلُومٍ إىل أَْجلِ كَذَا َوكَذَا فَأَْعطَاَها الرَُّجلَ فقال اغُْد ع
فلما كان قبل َمَحلِّ اَألَجلِ بَِيْوَمْينِ أو ثَالٍث أََتْيُتُه فَأََخذُْت بَِمَجاِمعِ قَِميِصِه َورَِداِئِه َوَنظَْرُت 

بƗ عبد الُْمطَِّلـبِ  إليه بَِوْجٍه غَِليٍظ فقلت له أَال َتقِْضَينِي يا Ʈمد َحقِّي فََواللَِّه ما َعِلْمُتكُْم 
لََمطْلٌ َولَقَْد كان يل بُِمَخالَطَِتكُْم َعِلٌم َوَنظَْرُت إىل ُعَمَر وإذا َعْيَناُه َتـُدوَراِن يف َوْجهِـِه   

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە مهن تونۇمايـدىغان كىشـىلهر    ): 13890(ھهيسهمى  ①

  .بار، ـ دېگهن
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كالْفَلَِك الُْمْسَتِديرِ ثُمَّ َرَمانِي بَِبَصرِِه فقال يا َعُدوَّ اللَِّه أََتقُولُ ِلَرُسولِ اللَِّه صلى اللَُّه عليـه  
ما أَْسَمُع َوَتْصَنُع بِِه ما أََرى فََوالَِّذي َبَعثَُه بِالَْحقِّ لَْوال ما أَُحاِذُر فوته لََضَرْبُت بَِسْيِفي  وسلم

َرأَْسَك َوَرُسولُ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َيْنظُُر إىل ُعَمَر يف ُسكُوٍن وُتَؤَدٍة ثُمَّ قال يا ُعَمـُر  
هذا أَنْ َتأُْمَرنِي بُِحْسنِ اَألَداِء وَتأُْمَرُه بُِحْسنِ التَِّباَعِة اذَْهْب بِِه يا  أنا وهو كنا أَْحَوَج إىل غَْيرِ

ُعَمُر واعطه َحقَُّه َوزِْدُه ِعْشرِيَن َصاًعا من َتْمرٍ َمكَانَ ما روعته قال َزْيٌد فَذََهَب بِي ُعَمـُر  
اًعا من َتْمرٍ فقلت ما هذه الزَِّياَدةُ يا ُعَمُر رضي اللَُّه عنه فَأَْعطَانِي َحقِّي َوَزاَدنِي ِعْشرِيَن َص

فقال أََمَرنِي رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَنْ أَزِيَدَك َمكَانَ ما روعتك قلت وَتْعرِفُنِي يا 
 ُعَمُر قال ال من أنت قلت أنا َزْيُد بن َسْعَنةَ قال الَْحْبُر قلت الَْحْبُر قال فما َدَعاَك أَنْ فََعلَْت

بَِرُسولِ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم ما فََعلَْت َوقُلَْت له ما قُلَْت قلت يا ُعَمُر Ɓ َتكُـْن مـن   
َعالَماِت النُُّبوَِّة َشْيٌء إِال وقد َعَرفُْتُه يف َوْجِه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم حني َنظَْرُت 

ْسبُِق ِحلُْمُه َجْهلَُه َوال َيزِيُدُه الَْجْهلُ عليه إِال ِحلًْمـا فَقَـْد   إليه إِال اثَْنَتْينِ Ɓ أَْخُبْرُهَما منه َي
هُِدَك أُْخبِْرُتُهَما فَأُْشهُِدَك يا ُعَمُر أَنِّي قد َرِضيُت بِاللَِّه َربا َوبِاِإلْسالمِ ِديًنا َوبُِمَحمٍَّد َنبِيا َوأُْش

َدقَةٌ على أُمَِّة ُمَحمٍَّد فقال ُعَمُر رضي اللَُّه عنه أو على أَنَّ َشطَْر َماِلي َوإِنِّي أَكْثَُرَها َماال َص
َبْعِضهِْم فَإِنََّك ال َتَسُعُهْم قلت أو على َبْعِضهِْم فََرَجَع ُعَمُر َوَزْيٌد إىل رسول اللَِّه صلى اللَّـُه  

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه صلى اللَّـُه  عليه وسلم فقال َزْيٌد أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
عليه وسلم َوآَمَن بِِه َوَصدَّقَُه َوَباَيَعُه َوَشهَِد معه َمَشاِهَد كَِثَريةً ثُمَّ ُتُوفِّي َزْيٌد يف غَْزَوِة َتُبوَك 

 .ُمقْبِال غري ُمْدبِرٍ َرِحَم اللَُّه َزْيًدا
مۇنداق رىۋايهت  دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم  8430
ــدۇ ــد ئىبنــى ســۇئنه  : قىلىنى ــلهن ئىســالمغا   هللازەي نىــڭ ئىرادىســى بى
ئهلهيهىسساالمنىڭ  ممهدهمهن مۇھ: مۇنداق دېگهن ىن كېيىنكىرگهند
ــاالمهتلىرىنى كــۆرۈپ يهتكهنىــدىم،   يۈزىــدە پهيغهمبهرلىكنىــڭ ھهمــمه ئ

ــدىم  ــاالمهتنى كۆرەلمىـ ــى ئـ ــىمۇ . پهقهت ئىككـ ــۇ بولسـ ــك ئـ ، تهمكىنلىـ
ــۈش ۋە تهنتهك ــىپ چۈشـ ــى بېسـ ــامىله   لىكنـ ــلهن مۇئـ ــك بىـ تهنتهكلىـ

بىـر  . قىلغانالرغا تېخىمۇ تهمكىنلىـك بىـلهن مۇئـامىله قىلىـش ئىـدى     
بىـر ئهئرابـى   . ئهلى بىلهن ھۇجرىالردىن چىقىـپ كهلـدى  ھهزرىتى  ،كۈنى

  :غا كېلىپئالدىئۇنىڭ 
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ـــ  مهن  غا كىرگهنىــدى،ۋمىــم ئىســالمهمېنىــڭ ق !ھئــى رەســۇلۇلالـ
. دېـگهن ئىـدىم  “ رىـزقىڭالر مـول بولىـدۇ    ڭالر،سالمغا كىرسهئى” :ئۇالرغا

قىلىــپ  ئــۇالر ئىســالمغا تهمه. كه ئۇچرىــدىئــۇالر قهھهتچىلىكــ لــېكىن
ــۆرۈپ     ــى كـــ ــۈن، قهھهتچىلىكنـــ ــى ئۈچـــ ــالمدىن كىرگهنلىكـــ ئىســـ

ئۇالرغــا يــاردەم بولىــدىغان بىــر نهرســه  . يېنىۋېلىشــىدىن ئهنســىرەيمهن
پهيغهمـــبهر . دېـــدىـ تىم،     يهتكـــۈزۈپ بېـــرەت ئۇالرغـــا مهن  بهرســـهڭ،

  :ئهلهيهىسساالم بىرىنىڭ يۈزىگه قارىدى، مهنچه ئۇ ئهلى بولسا كېرەك، ئۇ
  :مهن. دېدىـ بىر نهرسه قالمىدى، بهرگۈدەك ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

پاالنچىنىــڭ بېغىــدىن چىقىــدىغان خورمىنىــڭ  !ئــى مــۇھهممهدــــ 
ــدىن ساتامســهن؟ ـ     ــا ئال ــدارىنى ماڭ ــۇم مىق ــدې مهل  هيغهمــبهرپ ،دىمگهنى

  :ئهلهيهىسساالم
ــ بولىدۇ، بىراق پاالنچىنىڭ بېغىدىن چىقىدىغان خورما دەپ باغنى 

  :مهن. دېدى مۇئهييهنلهشتۈرمهيلى، ـ
شـۇنىڭ بىـلهن، مهن كېلىشـكهن خورمـا ئۈچـۈن      . دېـدىم ـ   بولىدۇ،ــ 

. مىســـقال ئـــالتۇننى ئالـــدىن بهردىـــم 80پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمغا 
ســاالم ئــالتۇننى مهنــدىن ئېلىــپ ھېلىقــى ئــادەمگه پهيغهمــبهر ئهلهيهىس

  :تۇتقۇزدى ۋە
ئـادىللىق بىـلهن تارقـاتقىن ھهم    ــ بۇنى ئېلىپ بېرىپ، خهلقىڭـگه  

  .دېدىـ  !ئۇالرغا ياردەم قىلغىن
پهيغهمـــبهر  ،ئـــۈچ كـــۈن بـــۇرۇنـ     مـــۆھلهت توشۇشـــتىن ئىككـــى

بىـــر تۈركـــۈم باشـــقا بهكـــرى، ئـــۆمهر، ئوســـمان ۋە  ئهبـــۇ ئهلهيهىسســـاالم
نــامىزىنى ئوقــۇپ  اجىنــاز. اھابىلىرى بىــلهن بىلــله چىقىــپ كهلــدىســ

يهكــتىكىگه مهن ئۇنىــڭ . تــۈۋىگه كهلــدى بولــۇپ، ئولتــۇرۇش ئۈچــۈن تــام
  :قاتتىق ھومايدىم ـ دە ئېسىلىپ تۇرۇپ،

 نىــڭ نــامىهللامېنىــڭ ھهققىمنــى بهرمهمســهن؟ ا !ئــى مــۇھهممهدــــ 
ــدۇلمۇتتهلى   ــهمكى، ئاب ــلهن قهس ــى ببى ــه  جهمهت ــھهمىش هرنىڭ ىلكىش

ئانـدىن  . دېـدىم ـ سـۆرەلمىلىك قىلىـدۇ،    ھهققىنـى بېرىشـته مۇشـۇنداق    
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ماڭا ئۆپكىدەك قىزارغـان ھالـدا بىـر قارىۋەتكهنـدىن     ئۇ . ئۆمهرگه قارىدىم
  :كېيىن

مۇئـــامىله شـــۇنداق  گىمـــۇپهيغهمبهر !نىـــڭ دۈشـــمىنىهللاـــــ ئـــى 
لىــچ ىق نىــڭ رەســۇلى بولمىغــان بولســا،هللا) بــۇ يهردە(قىالمســهن؟ ئهگهر 

  .دېدى ەتكهن بوالتتىم، ـهن كالالڭنى چېپىۋبىل
ۋە سـالماق  ئىنتـايىن تهمكىـن    ئهلهيهىسساالمھالبۇكى، پهيغهمبهر 

  : ئۇ ئۆمهرگه .ئىدى
. مىزموھتـاج  مۇئـامىلىگه بىز بۇنىڭدىن باشـقىچىرەك   !ئۆمهرــ ئى 

خهقنىـــڭ ھهققىنـــى ۋاقتىـــدا ۋە تولـــۇق بېرىشـــكه مېنـــى مهســـىلهن، 
ئهي  !هققىنى چىرايلىقچه سوراشـقا ئۈنـدىگىن  بۇيرۇغىن، بۇ ئادەمنىمۇ ھ

 20 قانلىقىڭ ئۈچۈنئۇنى قورقۇت ،بېرىپ ئۇنىڭ ھهققىنى بهرگىن !ئۆمهر
ئـۆمهر مېنـى ئېلىـپ بېرىـپ، ھهققىمنـى      . دېـدى  ـ! ربهئارتۇق خورما  سا

  :مهن. ئارتۇق خورما بهردى سا 20 رگهندىن سىرت،تولۇق به
  :ئۆمهر ـ دەپ سورىسام، ؟نېمىشقا ئارتۇق بېرىسهن! ئۆمهرــ ئهي 

ـ ئـارتۇق بېرىشـىمنى بۇيرىغـان ئىـدى،       ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمبهر ــ 
  :مهن. دېدى

  :ئۆمهر. دېدىمـ مېنى تونۇمسهن؟  !ئۆمهرــ ئهي 
  . دېدىـ  ياق،ــ 
  :ئۆمهر. دېدىمـ مهن زەيد ئىبنى سۇئنه بولىمهن، ــ 

  :نمه .ەپ سورىدىد مۇ؟ ـ)زەيد(ــ يهھۇدىيالرنىڭ ئالىمى 
  :ئۆمهر. دېدىمـ ھهئه، ــ 

  :مهن. ـ دەپ سورىدى؟ ــ ئۇنداقتا، نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلدىڭ
هتلىرىنىــڭ ھهممىســىنى ئۇنىــڭ يۈزىــدە    پهيغهمبهرلىــك ئاالمــــ 

ــدىم   ــاالمهتنى كۆرەلمى ــى ئ ــدىم، پهقهت ئىكك ــىمۇ . كۆرۈۋالغانى ــۇ بولس ، ئ
ــۈش ۋە   ــىپ چۈش ــى بېس ــك تهنتهكلىكن ــلهن   تهمكىنلى ــك بى تهنتهكلى

ۇئــامىله قىلغانالرغــا تېخىمــۇ تهمكىنلىــك بىــلهن مۇئــامىله قىلىــش  م
ســـېنى گـــۇۋاھچى ! ئـــۆمهر ئـــىمانـــا ئهمـــدى ئۇنىمـــۇ كـــۆردىم، . ئىـــدى
ــى،قىل ــالمنىڭ   اهللا مهن ىمهنكـ ــگه، ئىسـ ــار ئىكهنلىكىـ ــڭ پهرۋەردىگـ نىـ
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دىن ئىكهنلىكىگه، مۇھهممهدنىڭ پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىـگه   ) ھهقىقىي(
كــــى، مــــال ـ     نى گــــۇۋاھچى قىلىمهنســــېمهن  .مــــان كهلتــــۈردىمئى

. ىمدېــدـ ،   بايلىقىمنىــڭ يېرىمىنــى مــۇھهممهد ئــۈممىتىگه ئــاتىۋەتتىم
  :ئۆمهر

ــ ئۈممهتنىڭ بىر قىسمىغا ئاتىغىن، چۈنكى ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه 
  :مهن. دېدىـ ، يهتكۈزۈپ بواللمايسهن

  .دېدىم ـ ،ــ ئۇنداقتا، بىر قىسمىغا ئاتاي
ئاندىن ئۆمهر : ىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەز

 پهيغهمبهرزەيد . ىنىڭ يېنىغا باردئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرزەيد بىلهن 
 نىڭھېچ مهبۇدىن باشقا تهللامهن ” :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

نىـڭ بهندىسـى ۋە ئهلچىسـى ئىكهنلىكىـگه     هللا نىڭقىغا، مۇھهممهدۇيوقل
غا ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  ،ادەت ئېيتتىدەپ شاھ “گۇۋاھلىق بېرىمهن

 پهيغهمـبهر زەيـد  شۇندىن كېيىن، . ۋە ئۇنىڭغا ئىشهندى ئىمان كهلتۈردى
تهبــۇك غازىتىــدا  نىشــىپ،بىــلهن نۇرغــۇن غازاتالرغــا قاتئهلهيهىسســاالم 

   !①غايرەھمهت قىل كههللا زەيدا. بولدى قهھرىمانالرچه شېهىد
 )5147 :»كهبىرئهل«(

ِد بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ قال بينا ُعَمُر بن الَْخطَّابِ رضي اللَُّه عنـه  ـ عن ُمَحمَّ  8431
قاعد يف الَْمْسجِِد َمرَّ َرُجلٌ يف ُمَؤخَّرِ الَْمْسجِِد فقال َرُجلٌ يا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أََتْعرُِف هـذا  

ْهلِ الَْيَمنِ له ِفيهِْم َشـَرٌف  الَْمارَّ قال ال فََمْن هو قال هذا َسَواُد بن قَارِبٍ وهو َرُجلٌ من أَ
َوَمْوِضٌع وهو الذي أََتاُه رئية بِظُُهورِ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فقال ُعَمُر رضي اللَُّه 

َسَواُد بن قَارِبٍ قال نعم قال فَأَْنَت الذي أََتاَك رِِئيُّـَك  عنه َعلَيَّ بِِه فَُدِعَي له بِِه قال أنت 
للَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم قال نعم قال فَأَْنَت على ما كُْنـَت عليـه مـن    بِظُُهورِ رسول ا

ِكَهاَنِتَك فََغِضَب غََضًبا َشِديًدا وقال يا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ما اْسَتقَْبلَنِي هبذا أََحٌد ُمْنذُ أَْسـلَْمُت  
ِك أَْعظَُم ِمَن ِكَهاَنِتَك أَْخبِْرنِي باتيانك فقال ُعَمُر يا ُسْبَحانَ اللَِّه َواللَِّه ما كنا عليه ِمَن الشِّْر

                                                 
  .هنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگ): 13898(ھهيسهمى  ①
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رِِئيََّك بِظُُهورِ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم قال نعم يا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َبْيَنا انا ذَاَت لَْيلَـٍة  
ُد بن قَارِبٍ فافَْهْم َواْعِقلْ بني النَّاِئمِ َوالَْيقْظَاِن إِذْ أََتانِي رِِئي فََضَرَبنِي بِرِْجِلِه وقال قُْم يا َسَوا

إن كُْنَت َتْعِقلُ إنه قد ُبِعثَ َرُسولٌ من لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ َيْدُعو إىل اللَِّه عز وجل َوإِلَى ِعَباَدِتِه 
  :ثُمَّ أَْنَشأَ يقول

  َعجِْبُت ِللْجِنِّ وƟساسها
  َوَشدَِّها الِْعيَس بِأَْحالِسَها
  ُهَدىَتْهوِي إىل َمكَّةَ َتْبِغي الْ
  ما َخيُِّر الْجِنِّ كَأَْنَجاِسَها

  فأرحل إىل الصَّفَْوِة من َهاِشمٍ
  َواْسُم بَِعْيَنْيَك إىل َرأِْسَها

قال فلم أَْرفَْع ِلقَْوِلِه َرأًْسا َوقُلُْت َدْعنِي أََنْم فَإِنِّي أَْمَسْيُت َناِعًسا فلما أَنْ كَاَنِت اللَّْيلَةُ 
َبنِي بِرِْجِلِه وقال أَلَْم أَقُلْ لك يا َسَواُد بن قَارِبٍ قُْم فَافَْهْم َواْعِقلْ إن كُْنَت الثَّانَِيةُ أََتانِي فََضَر

َتْعِقلُ إنه قد ُبِعثَ َرُسولٌ من لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ َيْدُعو إىل اللَِّه عز وجل َوإِلَى ِعَباَدِتِه ثُمَّ أَْنَشأَ 
  :الْجِنِّيُّ يقول

  بَِهاَعجِْبُت ِللْجِنِّ َوِتطْال
  َوَشدَِّها الِْعيَس بِأَقَْتابَِها

  َتْهوِي إىل َمكَّةَ َتْبِغي الُْهَدى
  ما َصاِدُق الْجِنِّ كَكَذَّابِها

  فَاْرَحلْ إىل الصَّفَْوِة من َهاِشمٍ
  ليس قَُداَماَها كَأَذَْنابَِها

َتانِي فََضَرَبنِي بِرِْجِلِه وقال أَلَْم أَقُلْ قال فلم أَْرفَْع بِقَْوِلِه َرأًْسا فلما أَنْ كان اللَّْيلَةُ الثَّاِلثَةُ أَ
لك يا َسَواُد بن قَارِبٍ افَْهْم َواْعِقلْ إن كُْنَت َتْعِقلُ إنه قد ُبِعثَ َرُسولٌ من لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ 

  :َيْدُعو إىل اللَِّه عز وجل َوإِلَى ِعَباَدِتِه ثُمَّ أَْنَشأَ الْجِنِّيُّ يقول
  أَْخَبارَِهاَعجِْبُت ِللْجِنِّ َو
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  َوَشدَِّها الِْعيَس بِأَكَْوارَِها
  َتْهوِي إىل َمكَّةَ َتْبِغي الُْهَدى
  ما ُمْؤِمُن الْجِنِّ كَكُفَّارَِها

  فَاْرَحلْ إىل الصَّفَْوِة من َهاِشمٍ
  بني َرَوابِيَها وأَْحَجارَِها

َشـَدْدُت علـى َراِحلَِتـي    فََوقََع يف َنفِْسي ُحبُّ اِإلْسالمِ َوَرِغْبُت فيه فلما أَْصَبْحُت 
فَاْنطَلَقُْت ُمَتَوجًِّها إىل َمكَّةَ فلما كنت بَِبْعضِ الطَّرِيقِ أُْخبِْرُت أَنَّ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم 
قد َهاَجَر إىل الَْمِديَنِة فَأََتْيُت الَْمِديَنةَ فََسأَلُْت َعنِ النيب صلى اللَُّه عليه وسـلم فَِقيـلَ يل يف   

ِد فَاْنَتَهْيُت إىل الَْمْسجِِد فََعقَلُْت َناقَِتي وإذا رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َوالنَّاُس الَْمْسجِ
َحْولَُه فقلت اْسَمْع َمقَالَِتي يا َرُسولَ اللَِّه فقال أبو َبكْرٍ رضي اللَُّه عنه اْدُنْه اْدُنْه فلم َيَزلْ بِي 

أَْخبِْرنِي بِإِْتَيانَِك رِِئيََّك فقلت أََتانِي Ʊيي َبْعَد ُهْدٍء َوَرقَْدٍة حىت ِصْرُت بني َيَدْيِه فقال َهاِت فَ
   :وƁ َيُك ِفيَما قد َبلَْوُت بِكَاِذبِ ثَالثَ لََيالٍ قَْولُُه كُلَّ لَْيلٍَة

  أََتاَك َرُسولٌ من لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ
  فََشمَّْرُت من ذَْيلِ اِإلَزارِ وَوسَّطَْت

  الَْوْجَناُء بني السَّباِسبِ بَِي الذَّْعِلُب
  فَأَْشَهُد أَنَّ اللََّه ال َربَّ غَْيُرُه
  َوأَنََّك َمأُْمونٌ على كل غَاِئبٍ
  َوأَنََّك أَْدَنى الُْمْرَسِلَني َوِسيلَةً

  إىل اللَِّه يا بن اَألكَْرِمَني اَألطَايِبِ
  فَُمْرَنا بَِما َيأِْتيَك يا َخْيَر من َمَشى

  ا جاء َشْيُب الذََّواِئبَِوإِنْ كان ِفيَم
  َوكُْن يل َشِفيًعا يوم ال ذُو َشفَاَعٍة
  ِسَواَك بُِمْغنٍ عن َسَواِد بن قَارِبِ
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قال فَفَرَِح رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َوأَْصَحاُبُه بِإِْسالِمي فََرًحا َشِديًدا حـىت  
ه إليه َوالَْتَزَمُه قال قد كنـت أُِحـبُّ أَنْ   ُرؤَِي يف ُوُجوِههِْم قال فََوثََب ُعَمُر رضي اللَُّه عن

 .أَْسَمَع هذا ِمْنَك
مۇنـــداق رىـــۋايهت ــــ مـــۇھهممهد ئىبنـــى كهئـــب قۇرەزىـــدىن  8431
بىر ئادەم ئۇنىڭ  اتتى،ئولتۇر مهسجىدتهئۆمهر ئىبنى خهتتاب : قىلىنىدۇ

   :ەيلهنبىر .يېنىدىن ئۆتۈپ كهتتى
؟ ئادەمنى تونۇمسـهن هن كهتك بۇ ئۆتۈپ !ــ ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى

  :ئۆمهر .ـ دەپ سورىدى
  :ئۇ ئادەم ـ دېگهنىدى، كىم ئۇ؟ــ 
ئۇالرنىـڭ ئهڭ   لىك بولـۇپ، ئۇ يهمهن. ئۇ سهۋاد ئىبنى قارىب بولىدۇــ 

ــك كىشى ــىدۇرھۆرمهتلى ــى    . س ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــادەم پهيغهم ــۇ ئ ب
  :رئۆمه .ۋەسهللهمنىڭ كېلىشىدىن ئالدىن خهۋەر بهرگهنىدى، ـ دېدى

. ئـادەم چاقىرىـپ كېلىنـدى   ئۇ . دېدىـ لىڭالر،  ىئۇنى يېنىمغا ئهكــ 
  :ئۆمهر

  :سهۋاد .ەپ سورىدىدـ  سهن سهۋاد ئىبنى قارىبمۇ؟ــ 
  :ئۆمهر. دېدىـ ھهئه، ــ 

ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كېلىشىدىن ئالدىن خهۋەر بهرگهن 
  :سهنمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، سهۋاد

  :ئۆمهر. ــ شۇنداق، ـ دېدى
بهكمــۇ ســهۋاد ـ دېگهنىــدى، ؟    ــــ يهنه كــاھىنلىق قىلىۋاتامســهن  

  :ئاچچىقالندى ۋە
مهن مۇســۇلمان بولغانــدىن بېــرى،  !ــــ ئــى مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى

  :ئۆمهر .ھېچكىم ماڭا بۇنداق گهپنى قىلىپ باقمىغانىدى، ـ دېدى
 شېرىك ئهقىدىمىز) جاھىلىيهت دەۋردىكى(بىزنىڭ  !سۇبهانهلالھــ 
بـــۇ ســـۆزنىڭ . ئىـــدى) ئهھـــۋال( ئېغىـــر مۇىڭ كاھىنلىقىڭـــدىنســـېن

ئاچچىقلىنىــپ كهتكــۈدەك نېمىســى بــار؟ قېنــى ئېيتقىــنه، پهيغهمــبهر  
ــداق خهۋەر تاپقانىــدىڭ؟ ـ      ئهلهيهىسســاالمنىڭ كېلىدىغانلىقىــدىن قان

  :سهۋاد. دېدى
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 ،ۈگــدەپ ئولتۇرســامبىــر كېچىســى م ).ئېيتىــپ بېــرەي( بولىــدۇــــ 
  :پۇتى بىلهن مېنى تۈرتۈپ تۇرۇپ ۋە جىنىم يېنىمغا كهلدى

سـۆزلىرىمنى   ئهقلىڭ بولسـا، ئهگهر  .ئورنۇڭدىن تۇرغىن! ــ ئى سهۋاد
لــۇئهي ئىبنــى غالىــب جهمهتىــدىن بىــر پهيغهمــبهر   .ئوبــدان ئــويالنغىن

ــۇ ا. ئهۋەتىلــدى ىۋاتىــدۇ، ـ   ئىبــادەت قىلىشــقا دەۋەت قىل ۋە ئۇنىڭغــا هللائ
  :ئاندىن مۇنۇ شېئىرنى ئوقۇدى .دېدى

يـــــران قالـــــدىم جىنالرنىـــــڭ ئوغۇرلـــــۇقچه  ھه
  ،تىڭشىغىنىغا

  ،ئاق تۆگىلهرنىڭ توقۇملىرىنى توقۇغىنىغا
  ،مهككىگه ھىدايهت ئۈچۈن ئىنتىلگىنىگه

  ،جىننىڭ ئوبدىنى ئوخشىمايدۇ نىجىسلىرىغا
  ،ئاتالنغىن سهنمۇ ھاشىمنىڭ ساپ ئهۋالدىغا
  .كۆزلىرىڭنى تىككىن ئۇنىڭ چوققىسىغا

ۈپ قاراپمۇ بېشىمنى كۆتۈرۇالق سالمىدىم، ئۇنىڭ سۆزلىرىگه قمهن 
  :قويمىدىم ۋە

ئــۇ جىــن . دېــدىمـــ ! ــــ بهكمــۇ ئۇيقــۇم بــار، مېنــى ئــۇخلىغىلى قــوي
  :ۋە مېنى پۇتى بىلهن تۈرتۈپ تۇرۇپى كېچىسىمۇ كهلدى چئىككىن

 ،بولسـا  ئهگهر ئهقلىـڭ ئورنۇڭـدىن تـۇرغىن،   ” :مهن ساڭا !سهۋادــ ئى 
ــدان   ــى ئوب ــويالنغىنگېپىمن ــدىمېمىد“ !ئ ــدىـ ؟    گهنمى ــۇ   دې ــ دە، مۇن ـ
  :شېئىرنى ئوقۇدى

  ،ھهيران قالدىم جىنالرنىڭ ئىزدىگىنىگه
  ،ئاق تۆگىلهرنىڭ توقۇملىرىنى توقۇغىنىغا
  ،مهككىگه ھىدايهت ئۈچۈن ئىنتىلگىنىگه

  ،جىننىڭ راستچىلى ئوخشىمايدۇ كاززاپلىرىغا
  ،ئاتالنغىن سهنمۇ ھاشىمنىڭ ساپ ئهۋالدىغا

  .ىمايدۇ ئارقىدا قالغىنىغاباش بولغىنى ئوخش
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ــۈمكهپ    ــىمنى چـ ــالماي، بېشـ ــۇالق سـ ــۆزىگه قـ ــڭ سـ مهن يهنه ئۇنىـ
مېنــى پــۇتى بىــلهن  ۋە ى كېچىســى يهنه كهلــدىچئــۈچىنى. ئــۇخالۋەردىم
  :تۈرتۈپ تۇرۇپ

 ئهقلىـڭ بولسـا،  ئورنۇڭـدىن تـۇرغىن، ئهگهر   ” :مهن ساڭا !سهۋادــ ئى 
ۇنـۇ شـېئىرنى   مــ دە،   دېدى دېمىدىممۇ؟ ـ  “!ئويالنغىنئوبدان  منىگېپى
  :ئوقۇدى

  ،ھهيران قالدىم جىنالرنىڭ ئۇچۇرلىرىغا
  ،ئاق تۆگىلهرنىڭ توقۇملىرىنى توقۇغىنىغا
  ،مهككىگه ھىدايهت ئۈچۈن ئىنتىلگىنىگه

  ،جىننىڭ مۇئمىنى ئوخشىمايدۇ كاپىرلىرىغا
  ،ئاتالنغىن سهنمۇ ھاشىمنىڭ ساپ ئهۋالدىغا
  .غاقهدەم بېسىپ تۆپىلىكلىرىگه ھهم سايلىرى

زوق ۋە . مــۇھهببىتى ئويغانــدى قهلبىمــدە ئىســالم ،ۇنىڭ بىــلهنشــ
لىغىمنى ۇئـ  ،تاڭ يورۇغانـدا . ھاياجان پۈتۈن ۋۇجۇدۇمنى چىرمىۋالغانىدى

 يولـــدا پهيغهمـــبهريېـــرىم . مهككىـــگه قـــاراپ يـــول ئالـــدىم ،تهييـــارالپ
 پ، ئـۇدۇل نىڭ مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلغـانلىقىنى ئـاڭال    ئهلهيهىسساالم

ــنىگه   .ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنى ســورىدىم  كهلــدىمىــپ يېتمهدى
ــ ــجىدته ڭئۇنى ــتى  مهس ــى ئېيتىش ــپ  .ئىكهنلىكىن ــجىدكه كىرى  ،مهس

ــۆگهمنى  ــدۇم  تـ ــپ قويـ ــا توختىتىـ ــر بۇلۇڭغـ ــام، . بىـ ــبهر قارىسـ پهيغهمـ
  :مهن .جامائهتنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرغانىكهن ئهلهيهىسساالم

 ئهبـۇ . دېـدىم  ــ ! سـۆزلىرىمگه قـۇالق سـالغىن   ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
  :بهكرى

مهن يېقىنلىشــىپ . دېــدى ـــ! ــــ رەســۇلۇلالھقا يېقىنــراق كهلگىــن
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ قالدىم ،بېرىپ

ــدى؟ ـ      ـــ قېنــى ئېيــته، جىنىــڭ ســاڭا نېمىلهرنــى دې  مهن. دېــدى ـ
  :ئۇنىڭغا مۇنۇ شېئىر بىلهن جاۋاب بهردىم

  ماڭا جېنىم،تۇرسام چاال ئۇيقىدا كهلدى 
  بۇندىن بۇرۇن سۆزلىمىگهن ئىدى ئۇ ھېچ يالغان،
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  كهلدى ئۇ ئۇدا ئۈچ كېچه، 
  ،لۇئهي ئىبنى غالىپ پۇشتىدىن

  دەپ خىتاب قىلىپ، بىر پهيغهمبهر چىقتى
  ،پهشلىرىمنى تۈرۈپشۇئان 

  ئارا، باياۋانالر ـ چۆلئاتالندىم يولغا 
ىــن ئــۆزگه پهرۋەردىگــار   تهللاگۇۋاھلىــق بېرىمهنكــى ا 

  ،ۇريوقت
ــن      ــۇرۇلغان ئهمىـــ ــب تاپشـــ ــمه غهيـــ ــهن ھهمـــ ســـ

  ،پهيغهمبهرسهن
  ،يېقىنىسهن ڭقا ئههللاسهن ھهممه پهيغهمبهرلهرنىڭ ا

  ،ئى پاك، ئېسىل زاتالرنىڭ پهرزەنتى
  ،پهرمان قىلغايسهن بىزگه ساڭا كهلگهن ۋەھىينى

  پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى،ئى 
  ،بۇيرىۋەرگىن گهر چاچلىرىمىزنى ئاقارتىۋەتسىمۇ

  ،ۈندەيوق كىن باشقا شاپائهتچىلهر سهند
  !، ئى رەسۇلاپائهتقىلغايسهن ماڭا ش

ســاھابىلهر مېنىــڭ مۇســۇلمان   ۋە ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبهر   
ــايىن خۇشــ   ــدىن ئىنت ــ البولغانلىقىم ــاللىقى  بولۇش ــڭ خۇش تى، ئۇالرنى
  . يۈزلىرىدىن ئىپادىلىنىپ تۇراتتى

ەس تـۇرۇپ، ئـۇنى   بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان ھهزرىتـى ئـۆمهر ئورنىـدىن د   
  :قۇچاقلىدى ۋە

   .①ــ بۇ سۆزلهرنى سهندىن ئاڭالشنى بهكمۇ خااليتتىم، ـ دېدى
  )6475 :»كهبىرئهل«(

اْبن َعبَّاسٍ قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو ُسفَْيانَ ِمْن ِفيِه إِلَى ِفيَّ قَالَ اْنطَلَقُْت ِفـي   ـ عن  8432
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فََبْيَنا أََنا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيَء الُْمدَِّة الَِّتي كَاَنْت َبْينِي َوَبْيَن َرُس

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 13912(ھهيسهمى  ①
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فََعـُه  بِِكَتابٍ ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ِهَرقْلَ قَالَ َوكَانَ َدْحَيةُ الْكَلْبِيُّ َجاَء بِِه فََد
َعِظيُم ُبْصَرى إِلَى ِهَرقْلَ قَالَ فَقَالَ ِهَرقْلُ َهلْ َها ُهَنا أََحٌد ِمْن قَْومِ  إِلَى َعِظيمِ ُبْصَرى فََدفََعُه

َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيْزُعُم أَنَُّه َنبِيٌّ فَقَالُوا َنَعْم قَالَ فَُدِعيُت ِفي َنفَرٍ ِمْن قَُرْيشٍ فَـَدَخلَْنا َعلَـى   
الَ أَيُّكُْم أَقَْرُب َنَسًبا ِمْن َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيْزُعُم أَنَُّه َنبِيٌّ فَقَـالَ  ِهَرقْلَ فَأُْجِلْسَنا َبْيَن َيَدْيِه فَقَ

الَ أَُبو ُسفَْيانَ فَقُلُْت أََنا فَأَْجلَُسونِي َبْيَن َيَدْيِه َوأَْجلَُسوا أَْصَحابِي َخلِْفي ثُمَّ َدَعا بَِتْرُجَمانِِه فَقَ
َعْن َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيْزُعُم أَنَُّه َنبِيٌّ فَإِنْ كَذََبنِي فَكَذُِّبوُه قَالَ أَُبـو   قُلْ لَُهْم إِنِّي َساِئلٌ َهذَا

ـ  ُبُه ُسفَْيانَ َواْيُم اللَِّه لَْولَا أَنْ ُيْؤِثُروا َعلَيَّ الْكَِذَب لَكَذَْبُت ثُمَّ قَالَ ِلَتْرُجَمانِِه َسلُْه كَْيَف َحَس
َنا ذُو َحَسبٍ قَالَ فََهلْ كَانَ ِمْن آَباِئِه َمِلٌك قَالَ قُلُْت لَا قَالَ فََهلْ كُْنُتْم ِفيكُْم قَالَ قُلُْت ُهَو ِفي

قَالَ  َتتَّهُِموَنُه بِالْكَِذبِ قَْبلَ أَنْ َيقُولَ َما قَالَ قُلُْت لَا قَالَ أََيتَّبُِعُه أَْشَراُف النَّاسِ أَْم ُضَعفَاُؤُهْم
َيزِيُدونَ أَْو َيْنقُُصونَ قَالَ قُلُْت لَا َبلْ َيزِيُدونَ قَالَ َهلْ َيْرَتدُّ أََحـٌد   قُلُْت َبلْ ُضَعفَاُؤُهْم قَالَ

ـ  ْم ِمْنُهْم َعْن ِدينِِه َبْعَد أَنْ َيْدُخلَ ِفيِه َسْخطَةً لَُه قَالَ قُلُْت لَا قَالَ فََهلْ قَاَتلُْتُموُه قَالَ قُلُْت َنَع
اُه قَالَ قُلُْت َتكُونُ الَْحْرُب َبْيَنَنا َوَبْيَنُه ِسَجالًا ُيِصيُب ِمنَّا َوُنِصيُب قَالَ فَكَْيَف كَانَ ِقَتالُكُْم إِيَّ

 ِمْنُه قَالَ فََهلْ َيْغِدُر قَالَ قُلُْت لَا َوَنْحُن ِمْنُه ِفي َهِذِه الُْمدَِّة لَا َنْدرِي َما ُهَو َصانٌِع ِفيَها قَـالَ 
أُْدِخلُ ِفيَها َشْيئًا غَْيَر َهِذِه قَالَ فََهلْ قَالَ َهذَا الْقَْولَ أََحـٌد قَْبلَـُه    َواللَِّه َما أَْمكََننِي ِمْن كَِلَمٍة

 قُلُْت لَا ثُمَّ قَالَ ِلُتْرُجَمانِِه قُلْ لَُه إِنِّي َسأَلُْتَك َعْن َحَسبِِه ِفيكُْم فََزَعْمَت أَنَُّه ِفيكُْم ذُو َحَسبٍ
ابِ قَْوِمَها َوَسأَلُْتَك َهلْ كَانَ ِفي آَباِئِه َمِلٌك فََزَعْمَت أَنْ لَا َوكَذَِلَك الرُُّسلُ ُتْبَعثُ ِفي أَْحَس

 فَقُلُْت لَْو كَانَ ِمْن آَباِئِه َمِلٌك قُلُْت َرُجلٌ َيطْلُُب ُملَْك آَباِئِه َوَسأَلُْتَك َعْن أَْتَباِعِه أَُضَعفَاُؤُهْم
ْم أَْتَباُع الرُُّسلِ َوَسأَلُْتَك َهلْ كُْنُتْم َتتَّهُِموَنُه بِالْكَـِذبِ  أَْم أَْشَرافُُهْم فَقُلَْت َبلْ ُضَعفَاُؤُهْم َوُه

َهَب قَْبلَ أَنْ َيقُولَ َما قَالَ فََزَعْمَت أَنْ لَا فََعَرفُْت أَنَُّه لَْم َيكُْن ِلَيَدَع الْكَِذَب َعلَى النَّاسِ ثُمَّ َيذْ
دُّ أََحٌد ِمْنُهْم َعْن ِدينِِه َبْعَد أَنْ َيْدُخلَ ِفيِه َسـْخطَةً لَـُه   فََيكِْذَب َعلَى اللَِّه َوَسأَلُْتَك َهلْ َيْرَت

فََزَعْمَت أَنْ لَا َوكَذَِلَك الْإَِميانُ إِذَا َخالَطَ َبَشاَشةَ الْقُلُوبِ َوَسأَلُْتَك َهلْ َيزِيُدونَ أَْم َيْنقُُصونَ 
ى َيِتمَّ َوَسأَلُْتَك َهلْ قَاَتلُْتُموُه فََزَعْمـَت أَنَّكُـْم   فََزَعْمَت أَنَُّهْم ُيزِيُدونَ َوكَذَِلَك الْإَِميانُ َحتَّ

ْبَتلَى قَاَتلُْتُموُه فََتكُونُ الَْحْرُب َبْيَنكُْم َوَبْيَنُه ِسَجالًا َيَنالُ ِمْنكُْم َوَتَنالُونَ ِمْنُه َوكَذَِلَك الرُُّسلُ ُت
ِدُر فََزَعْمَت أَنَُّه لَا َيْغِدُر َوكَذَِلَك الرُُّسلُ لَـا َتْغـِدُر   ثُمَّ َتكُونُ لَُهْم الَْعاِقَبةُ َوَسأَلُْتَك َهلْ َيْغ
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َوَسأَلُْتَك َهلْ قَالَ أََحٌد َهذَا الْقَْولَ قَْبلَُه فََزَعْمَت أَنْ لَا فَقُلُْت لَْو كَانَ قَالَ َهذَا الْقَْولَ أََحـٌد  
ثُمَّ قَالَ بَِم َيأُْمُركُْم قَالَ قُلُْت َيأُْمُرَنا بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة  قَْبلَُه قُلُْت َرُجلٌ ائَْتمَّ بِقَْولٍ ِقيلَ قَْبلَُه قَالَ

لَْم أَُك َوالصِّلَِة َوالَْعفَاِف قَالَ إِنْ َيُك َما َتقُولُ ِفيِه َحقًّا فَإِنَُّه َنبِيٌّ َوقَْد كُْنُت أَْعلَُم أَنَُّه َخارٌِج َو
ُم أَنِّي أَْخلُُص إِلَْيِه لَأَْحَبْبُت ِلقَاَءُه َولَْو كُْنُت ِعْنَدُه لََغَسلُْت َعْن قََدَمْيِه أَظُنُُّه ِمْنكُْم َولَْو أَنِّي أَْعلَ

قَـَرأَُه  َولََيْبلَُغنَّ ُملْكُُه َما َتْحَت قََدَميَّ قَالَ ثُمَّ َدَعا بِِكَتابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه إِلَى ِهَرقْلَ َعِظيمِ الرُّومِ َسلَاٌم َعلَى  فَإِذَا ِفيِه بِْسمِ

 أَْجـَرَك  َمْن اتََّبَع الُْهَدى أَمَّا َبْعُد فَإِنِّي أَْدُعوَك بِِدَعاَيِة الْإِْسلَامِ أَْسِلْم َتْسلَْم َوأَْسِلْم ُيْؤِتَك اللَُّه
َنـا  فَإِنْ َتَولَّْيَت فَإِنَّ َعلَْيَك إِثَْم الْأَرِيِسيَِّني َو َيا أَْهلَ الِْكَتابِ َتَعالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَن َمرََّتْينِ

ِكَتـابِ  َوَبْيَنكُْم أَنْ لَا َنْعُبَد إِلَّا اللََّه إِلَى قَْوِلِه اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ فَلَمَّا فََرغَ ِمْن ِقـَراَءِة الْ 
 اْرَتفََعْت الْأَْصَواُت ِعْنَدُه َوكَثَُر اللََّغطُ َوأُِمَر بَِنا فَأُْخرِْجَنا قَالَ فَقُلُْت ِلأَْصَحابِي ِحَني َخَرْجَنـا 

ولِ اللَّـِه  لَقَْد أَِمَر أَْمُر اْبنِ أَبِي كَْبَشةَ إِنَُّه لََيَخافُُه َمِلُك َبنِي الْأَْصفَرِ فََما زِلُْت ُموِقًنا بِأَْمرِ َرُس
ِهَرقْـلُ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َسَيظَْهُر َحتَّى أَْدَخلَ اللَُّه َعلَيَّ الْإِْسلَاَم قَالَ الزُّْهرِيُّ فَـَدَعا  
َشِد آِخـَر  ُعظََماَء الرُّومِ فََجَمَعُهْم ِفي َدارٍ لَُه فَقَالَ َيا َمْعَشَر الرُّومِ َهلْ لَكُْم ِفي الْفَلَاحِ َوالرَّ

الْأََبِد َوأَنْ َيثُْبَت لَكُْم ُملْكُكُْم قَالَ فََحاُصوا َحْيَصةَ ُحُمرِ الَْوْحشِ إِلَى الْأَْبَوابِ فََوَجُدوَها قَْد 
أَْيـُت  غُلِّقَْت فَقَالَ َعلَيَّ بِهِْم فََدَعا بِهِْم فَقَالَ إِنِّي إِنََّما اْخَتَبْرُت ِشدََّتكُْم َعلَى ِدينِكُْم فَقَْد َر

 .ِمْنكُْم الَِّذي أَْحَبْبُت فََسَجُدوا لَُه َوَرُضوا َعْنُه
ــ 8432 ــا   ـــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــۋايهت ئىبنــ دىن رىــ

ئۇنىڭغــا ئــۆز ئــاغزى بىــلهن   بئهبــۇ ســۇفيان ئىبنــى ھهر قىلىنىــدۇكى،
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن ئـــارىمىزدا    : مۇنـــداق دەپ بهرگهن

ــدىن كېــيىن،ھــۇدەيبىيه سۈلهىســى  تىجــارەت ئۈچــۈن شــامغا   تۈزۈلگهن
دەل شۇ كۈنلهردە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم رۇمنىـڭ پادىشـاھى      .باردىم

ئــۇ مهكتــۇبنى دىهــيه . ھىــرەقلىگه ئهۋەتــكهن مهكتــۇبى يېتىــپ كهلــدى
دىن يوللىغانىكهن، مهكتۇب ئاۋۋال بۇسرا ئهمىرىگه، ئۇ يهردىن ئهلكهلبىي

  :تۇبنى كۆرگهن ھىرەقلىمهك .ھىرەقلىگه يهتكۈزۈلۈپتۇ
بۇ يهردە ئۆزىنى پهيغهمبهر دەۋالغان ئادەمنىڭ قهۋمىدىن بىرەرسـى  ــ 
  :قول ئاستىدىكىلىرى. سوراپتۇدەپ ـ بارمۇ؟ 
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ـــ  ــار،   ـ ـ دەپتــۇ ۋە مېنــى بىــر نهچــچه قۇرەيشــلىك بىــلهن ئوردىغــا   ب
ــاقىردى ــر   .چـ ــا كىـ ــڭ ھۇزۇرىغـ ــۇ  دۇق،ھىرەقلىنىـ ــدى ئـ ــى ئالـ ا غبىزنـ
  :پۇئولتۇرغۇز

 ئـۇ ئـادەمگه  ايسىڭالرنىڭ نهسهبى پهيغهمبهرلىك دەۋاسى قىلغان قــ 
  :مهن. دەپ سورىدىـ ئهڭ يېقىن؟ 

مېنـــى ئالدىـــدا  ئـــۇ. ـ دېـــدىممېنىـــڭ نهســـهبىم ئهڭ يـــېقىن،    ـــــ 
ئارقامــدا ئولتۇرغــۇزدى، ئانــدىن مېنىــڭ ھهمراھلىرىمنــى  ،ئولتۇرغــۇزۇپ

  :غا مۇنداق دېدىتهرجىمان
يهنـى  (ۇنىڭـدىن  بمهن ئېيتقىنكـى،  غـا  )يهنى ھهمراھلىـرىم (ــ ئۇالر 

دەۋالغـان ئـۇ ئـادەم توغرۇلـۇق بهزى سـوئالالر      ئۆزىنى پهيغهمـبهر  ) مهندىن
 بۇالر ماڭا دەرھال بىلدۈرسـۇن، ـ   ،يالغان ئېيتسا بۇ ئادەمئهگهر . سورايمهن
يالغـــانچى دەپ نـــام ئېلىـــپ بىـــلهن قهســـهمكى، نـــامى  نىـــڭهللا. دېـــدى

 .ئهلۋەتته يالغان ئېيتـاتتىم ۈنى ئۇ ك قېلىشتىن ئهنسىرىمىگهن بولسام،
  :شۇنداق قىلىپ، ھىرەقلى مهندىن سوئال سوراشقا باشلىدى

  ؟ نىڭ نهسهبى قانداقراق)پهيغهمبهر(ــ ئۇ 
  .ــ ئۇنىڭ نهسهبى ئېسىل

  بارمۇ؟ الربوۋىلىرىنىڭ ئىچىدە پادىشاھ بولغان ـ ئاتاــ 
  .ــ يوق
 ئـــۇ پهيغهمبهرلىـــك دەۋاســـى قىلىشـــتىن ئىلگىـــرى، ئـــۇنى      ـــــ

  يالغانچىلىق بىلهن قارىالپ باققانمىدىڭالر؟
  .ياق ــ

ـــ  ــ   ـ ــاكى ت ــىۋاتامدۇ ي ــدىكىلهر ئهگىش ــۇقىرى تهبىقى ــا ي ۋەن ۆئۇنىڭغ
  تهبىقىدىكىلهرمۇ؟

  ).ئهگىشىۋاتىدۇ(ــ تۆۋەن تهبىقىدىكىلهر 
  ئازىيىۋاتامدۇ؟  ،ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرنىڭ سانى كۆپىيىۋاتامدۇــ 
  . كۆپىيىۋاتىدۇــ 

ىغــا ئهگهشــكهنلهرنىڭ ئىچىــدە دىننــى ياقتۇرمــاي     ئۇنىــڭ دىنــــ 
  يېنىۋالغانالر بارمۇ؟ 
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  .يوقــ 
  ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلدىڭالرمۇ؟ــ 
  .قىلدۇقــ 
  كهلدىڭالر؟  بقايسىڭالر غالى ــ

  .كهلدى، بهزىدە بىز ببهزىدە ئۇ غالىــ 
  ئهھدىنى بۇزامدۇ؟ــ ئۇ 

بـۇ قېـتىم ئۇنىـڭ     ئهمما ھازىر ئارىمىزدا كېلىشـىم بـار،  . ــ بۇزمايدۇ
ــز    ــدىغانلىقىنى بىلمهيمى ــاكى بۇزماي ــدىغان ي ــىمنى بۇزى ــۇ  .كېلىش ئهب

پۈتۈن سۆھبهت ئىچىدە پهقهت مۇشۇ بىـر جـۈمله   : مۇنداق دەيدۇ سوفيان
  .سۆزنىال قىستۇرالىدىم

ڭالردا پهيغهمبهرلىـك دەۋاسـى قىلغـان بىـرەر     ئـارا ئۇنىڭدىن بۇرۇن ــ 
  كىشى بولغانمۇ؟ 

   .ــ ياق
...  

  :ى تهرجىمانىغا مۇنداق دېدىھىرەقل
ــــ ئۇنىڭغــا ئېيتقىنكــى، مهن ســهندىن ئۇنىــڭ نهســهبىنى سورىســام، 

پهيغهمبهرلهر . سهن ئۇنىڭ نهسهبىنىڭ ئېسىل ئىكهنلىكىنى ئېيتتىڭ
ئانـدىن ئۇنىـڭ ئاتـا ـ بوۋىلىرىـدىن      . شۇنداق ئېسـىل نهسـهبلىك بولىـدۇ   

ــا     ــام، پادىشــ ــانلىقىنى سورىســ ــاكى چىقمىغــ ــان يــ ــاھ چىققــ ھ پادىشــ
ئهگهر چىققــانلىقىنى ئېيتقــان بولســاڭ، . چىقمىغــانلىقىنى ئېيتتىــڭ

دېـگهن   “ئۇ ئاتا ـ بوۋىسىنىڭ پادىشاھلىقىنى تهلهپ قىلىۋېتىپتۇ ”: مهن
ــوالتتىم ــۆۋەن    . ب ــاكى ت ــۇقىرى ي ــا ئهگىشــىۋاتقانالرنىڭ ي ــدىن ئۇنىڭغ ئان

ــقه    ــۆۋەن تهبىـ ــهن تـ ــام، سـ ــى سورىسـ ــىلىرى ئىكهنلىكىنـ ــقه كىشـ تهبىـ
ھهرقانـــــداق . گىشـــــىۋاتقانلىقىنى ئېيتتىـــــڭ كىشـــــىلىرىنىڭ ئه

پهيغهمـــبهرگه ئهڭ دەســـلهپ ئهنه شـــۇنداق تـــۆۋەن تهبىـــقه كىشـــىلىرى 
ئاندىن ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئـېالن قىلىشـتىن بـۇرۇن،    . ئهگىشىدۇ

ئۇنى يالغـانچى دەپ قارىلىغـان يـاكى قارىلىمىغـانلىقىڭالرنى سورىسـام،      
ســـانالرغا يالغـــانچىلىق ئىن. ئۇنـــداق قىلمىغـــانلىقىڭالرنى ئېيتتىـــڭ
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ئانـدىن  . قا ئهلۋەتته يالغـانچىلىق قىلمايـدۇ  هللاقىلىپ باقمىغان بىرى، ا
ئۇنىــڭ دىنىغــا ئهگهشــكهنلهر ئارىســىدا دىنــدىن يېنىۋالغانالرنىــڭ بــار ـ   

ئىمـان دېـگهن كۆڭـۈل    . يوقلۇقىنى سورىسام، سهن يوقلۇقىنى ئېيتتىڭ
قايتىـــپ  قهلـــبكه ســـىڭىپ كىرســـىال، ئاســـانلىقچهقانـــائىتى بىـــلهن 

ــدۇ ــاكى     .چىقماي ــان ي ــكۈچىلهرنىڭ كۆپىيىۋاتق ــا ئهگهش ــدىن ئۇنىڭغ ئان
كۈنـدىن  (ئازىيىۋاتقانلىقىنى سورىدىم، سـهن ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهنلهرنىڭ    

ــۈنگه ــڭ ) ك ــانلىقىنى ئيېتتى ــگهن   .كۆپىيىۋاتق ــان دې ــۇنداق ئهنه ئىم ش
ئانـــدىن ئۇنىـــڭ بىـــلهن ئـــۇرۇش قىلغـــان يـــاكى  .ماڭىـــدۇچىيىـــپ ۈك

رنى ۋە ئــۇرۇش نهتىجىســىنىڭ قانــداق بولغــانلىقىنى قىلمىغــانلىقىڭال
ســورىدىم، ســهن ئــۇرۇش قىلغــانلىقىڭالرنى ۋە بىــردە يېڭىــپ، بىــردە       

پهيغهمبهرلهر ئهنه شۇنداق سـىناقالرغا  . يېڭىلگهنلىكىڭالرنى ئېيتتىڭ
ســهندىن يهنه . لــېكىن نهتىجىــدە ئــۇالر يېڭىــپ چىقىــدۇ . دۇچ كېلىــدۇ

ــاكى   ــدىغان ي ــدىغانلىقىنى ســورىدىم، ســهن  ئۇنىــڭ ئهھــدىنى بۇزى بۇزماي
پهيغهمـبهرلهر شـۇنداق ئهھـدىگه    . ئۇنداق قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتتىـڭ 

ــادار كېلىــدۇ ــۇرۇن پهيغهمبهرلىــك  . ۋاپ ــاراڭالردىن ب ــدا ســهندىن ئ ئاخىرى
ــانلىقىنى    ــاكى بولمىغــ ــان يــ ــىنىڭ بولغــ ــان بىرەرســ ــى قىلغــ داۋاســ

انلىقىنى ســـورىغانىدىم، ســـهن ئۇنـــداق بىرىنىـــڭ ئوتتۇرىغـــا چىقمىغـــ 
ئـادەمنى  ) بـۇرۇنقى (ئهگهر شۇنداق بولغان بولسا، مهن ئۇنى شۇ . ئېيتتىڭ

  .دوراپ ئوتتۇرىغا چىققان ئادەم ئىكهن دەيتتىم
  :ئاندىن ھىرەقلى مهندىن

  :دەپ سورىۋىدى، مهنـ ئۇ سىلهرنى نېمىلهرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ؟ ــ 
رەھىـم   ــ  سىله ئهقرىباالرغا ـ ناماز ئوقۇشقا، زاكات بېرىشكه، خىشــ 

  :ئۇ .دىمدې ، ـقىلىشقا، ئىپپهتلىك بولۇشقا بۇيرۇيدۇ
ـــ  ــۇم پهيغهمــبهر    ـ ــۇ چوق ئېيتقانلىرىــڭ راســت بولىــدىغان بولســا، ئ
كېلىدىغانلىقىـدىن خهۋىـرىم بـار    ) يهنـى پهيغهمبهرنىـڭ  (ئۇنىڭ  .ئىكهن

. ئىدى، لېكىن ئۇنىڭ سىلهردىن چىقىـپ قېلىشـىنى ئويلىمىغانىـدىم   
ئهگهر . ىغا يېتىپ بارالىسام، چوقـۇم يـۈز كۆرۈشـهتتىم   ئهگهر ئۇنىڭ قېش

شۇنىسـى   .يۈز كۆرۈشهلىسهم، ئۇنىڭ پۇتلىرىنى يۇيـۇپ قويغـان بـوالتتىم   
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ــۇھهققهقكى،  ــهلتهنىتى  مـ ــڭ سـ ــايىغىم  ئۇنىـ ــڭ ئـ ــتىدىكى (مېنىـ ئاسـ
  .غىچه يېتىپ كېلىدۇ، ـ دېدى)تۇپراقالر

تـۇبىنى  ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مهكئاندىن 
  :ئهكىلىپ ئوقۇشقا باشلىدى، مهكتۇبتا مۇنداق دەپ يېزىلغانىدى

ــهپقهتلىك ا « ــان ۋە شـ ــايىتى مېهرىبـ ــلهن  هللاناھـ ــمى بىـ نىـــڭ ئىسـ
نىـــڭ بهندىســـى ۋە ئهلچىســـى مـــۇھهممهدتىن رۇمنىـــڭ هللا. باشـــاليمهن

ئهمـــدى . تـــوغرا يولغـــا ئهگهشـــكهنلهرگه ســـاالم ،كاتتىســـى ھىـــرەقلىگه
 .ســـالم دىنىغـــا دەۋەت قىلىـــمهنمهن ســـېنى ئى: مهقســـهتكه كهلســـهك
 .ســاۋاب بېرىــدۇ قوشــالپســاڭا هللا ا .لىســهنقائامــان  ،مۇســۇلمان بولســاڭ
بىـلهن   ئۆز گۇناھىڭپۈتكۈل خهلقىڭنىڭ گۇناھى  ،مۇسۇلمان بولمىساڭ

ىـال ئىبـادەت   قهللاپهقهت ا! ئـى ئهھلـى كىتـاب   “﴿ .بىلله ساڭا يۈكلىنىـدۇ 
ـ نى قويۇپ بىر  هللاا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهسلىك، اقهللاقىلىش، ا

بىـر سـۆزگه   خۇدا قىلىۋالماسـلىقتهك ھهممىمىـزگه ئورتـاق     ىمىزنىبىر
يــۈز ئهگهر ئــۇالر . دېگىــن “قىاليلــى ئهمهل )بىــر خىــل ئهقىــدىگه يهنــى(

بىزنىڭ  )!ئى يهھۇدىي ۋە ناساراالر(”): بۇنى قوبۇل قىلمىسايهنى (ئۆرىسه 
  .①»﴾دېگىن “مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه گۇۋاھ بولۇڭالر

. مهكتۇب ئوقۇلـۇپ بولغانـدىن كېـيىن، ئوردىـدا غۇلغـۇال كۆتۈرۈلـدى      
ســىرتقا . بىــز ھىرەقلىنىــڭ بــۇيرۇقى بىــلهن ســىرتقا چىقىــپ كهتتــۇق

  :چىققاندىن كېيىن، ھهمراھلىرىمغا
ئىشـى چىڭىغـا   ) پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى دېمهكچـى   (ــ ئۇنىڭ 

ئۇنىڭـدىن  مـۇ  )ھىرەقلـى (بـۇ سـېرىقالرنىڭ پادىشـاھى    . چىققىلى تۇردى
مېنـى ئىسـالم   هللا تـاكى ا  تارتىـپ شۇنىڭدىن  .قورقۇشقا باشالپتۇ، ـ دېدىم 

دىنىغــــــا كىرىشــــــكه مۇيهسســــــهر قىلغانغــــــا قهدەر پهيغهمــــــبهر     
  . ئهلهيهىسساالمنىڭ غهلىبه قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كهلدىم

بىـر  رىمنىڭ ئهربابلىرىنى  ىھىرەقل كېيىن: ۇزۇھرىي مۇنداق دەيد
  :يىغىپ سارايغا

                                                 
 .ـ ئايهت 64سۈرە ئال ئىمران  ①
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تـوغرا   ،كىـچه نىجاتلىققـا ئېرىشـىپ   دتـا ئهبه ! كـاتتىلىرى  ئى رىـم ــ 
؟ ۈڭالرنىڭ ئامان ـ ئېسهن قېلىشىنى خاالمسىلهر يولغا مېڭىشنى، مۈلك

يـاۋا ئېشـهكلهردەك ئىشـىك تهرەپـكه قـاراپ      خۇددى ئۇالر  ،ۋىدىـ دەپ سورى
 ىھىرەقلـ  .ئىشـىكلهر تاقـاقلىق ئىـدى    ،ۋەھـالهنكى . قېچىشقا باشلىدى

ــڭ يا ــۆرۈپئۇالرنىـــ ــانلىقىنى كـــ ــىدىن ئ ،قتۇرمىغـــ ــان ئېيتىشـــ ىمـــ
  :ئۈمىدسىزلهندى ـ دە

ئۇ سوئالنى سىلهرنىڭ ئۆز دىنىڭالردا چىـڭ تۇرىـدىغان يـاكى    مهن ــ 
ئهمهلىيهتته  .تۇرمايدىغانلىقىڭالرنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن ئېيتقانىدىم

ئـۇالر  شۇنىڭ بىلهن،  .دىـ دېدىنىڭالردا چىڭ تۇرىدىغىنىڭالرنى كۆردۈم،  
غـا بولغـان مهمنـۇنلىقىنى    ى ۋە ئۇنىڭدەقلىگه ئېگىلىپ تـازىم قىلـ  ھىر

   .بىلدۈردى
  )4553 :بۇخارى(

فََما زِلُْت ُموِقًنا أَنَُّه َسَيظَْهُر َحتَّى أَْدَخلَ اللَُّه َعلَـيَّ الْإِْسـلَاَم    :ـ ويف رواية  8433
ى َنَصاَرى الشَّأْمِ ُيَحدِّثُ أَنَّ ِهَرقْلَ ِحَني َوكَانَ اْبُن النَّاظُورِ َصاِحُب إِيِلَياَء َوِهَرقْلَ ُسقُفًّا َعلَ

قَِدَم إِيِلَياَء أَْصَبَح َيْوًما َخبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ َبْعُض َبطَارِقَِتِه قَْد اْسَتْنكَْرَنا َهْيئََتَك قَـالَ اْبـُن   
َني َسأَلُوُه إِنِّي َرأَْيُت اللَّْيلَةَ ِحـَني  النَّاظُورِ َوكَانَ ِهَرقْلُ َحزَّاًء َيْنظُُر ِفي النُُّجومِ فَقَالَ لَُهْم ِح

ـ  ا َنظَْرُت ِفي النُُّجومِ َمِلَك الِْخَتاِن قَْد ظََهَر فََمْن َيْخَتِتُن ِمْن َهِذِه الْأُمَِّة قَالُوا لَْيَس َيْخَتِتُن إِلَّ
قُْتلُوا َمْن ِفيهِْم ِمْن الَْيُهوِد فََبْيَنَما ُهْم الَْيُهوُد فَلَا ُيهِمَّنََّك َشأُْنُهْم َواكُْتْب إِلَى َمَدايِنِ ُملِْكَك فََي

َعلَى أَْمرِِهْم أُِتَي ِهَرقْلُ بَِرُجلٍ أَْرَسلَ بِِه َمِلُك غَسَّانَ ُيْخبُِر َعْن َخَبرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  
وا أَُمْخَتِتٌن ُهَو أَْم لَا فََنظَُروا إِلَْيِه فََحـدَّثُوُه  َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا اْسَتْخَبَرُه ِهَرقْلُ قَالَ اذَْهُبوا فَاْنظُُر

ظََهـَر  أَنَُّه ُمْخَتِتٌن َوَسأَلَُه َعْن الَْعَربِ فَقَالَ ُهْم َيْخَتِتُنونَ فَقَالَ ِهَرقْلُ َهذَا ُملُْك َهِذِه الْأُمَِّة قَْد 
َنِظَريُه ِفي الِْعلْمِ َوَساَر ِهَرقْلُ إِلَى ِحْمَص فَلَْم ثُمَّ كََتَب ِهَرقْلُ إِلَى َصاِحبٍ لَُه بُِروِمَيةَ َوكَانَ 

 َيرِْم ِحْمَص َحتَّى أََتاُه ِكَتاٌب ِمْن َصاِحبِِه ُيَواِفُق َرأَْي ِهَرقْلَ َعلَى ُخُروجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ي َدْسكََرٍة لَُه بِِحْمَص ثُمَّ أََمَر بِأَْبَوابَِها فَُغلِّقَْت ثُمَّ َوَسلََّم َوأَنَُّه َنبِيٌّ فَأَِذنَ ِهَرقْلُ ِلُعظََماِء الرُّومِ ِف

النَّبِيَّ اطَّلََع فَقَالَ َيا َمْعَشَر الرُّومِ َهلْ لَكُْم ِفي الْفَلَاحِ َوالرُّْشِد َوأَنْ َيثُْبَت ُملْكُكُْم فَُتَبايُِعوا َهذَا 
ْبَوابِ فََوَجُدوَها قَْد غُلِّقَْت فَلَمَّا َرأَى ِهَرقْلُ َنفْـَرَتُهْم  فََحاُصوا َحْيَصةَ ُحُمرِ الَْوْحشِ إِلَى الْأَ



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 106

 َوأَيَِس ِمْن الْإَِمياِن قَالَ ُردُّوُهْم َعلَيَّ َوقَالَ إِنِّي قُلُْت َمقَالَِتي آنِفًا أَْخَتبُِر بَِها ِشـدََّتكُْم َعلَـى  
 .فَكَانَ ذَِلَك آِخَر َشأِْن ِهَرقْلَ ِدينِكُْم فَقَْد َرأَْيُت فََسَجُدوا لَُه َوَرُضوا َعْنُه

ئهبـۇ سـۇفيان مۇنـداق    (: مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8433
مېنــى ئىســالم دىنىغــا كىرىشــكه هللا تــاكى ا تارتىــپشــۇنىڭدىن ) دېــگهن

ــا قهدەر ــهر قىلغانغـ ــبه   ،مۇيهسسـ ــاالمنىڭ غهلىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
  .قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كهلدىم

ۋە  دوسـتى ھىرەقلنىڭ  ئهمىرى،قۇدۇسنىڭ : مۇنداق دېگهن زۇھرىي
 ىھىرەقلـ  :مۇنداق دېدى ئىبنى نازۇرشام ناسارالىرىنىڭ دىنىي رەئىسى 

ئهتىگىنـى ئورنىـدىن كهيپـى ئۇچقـان ھالـدا       بىـر كـۈنى   .دىقۇدۇسقا كهل
  :نوپۇزلۇق قوماندانلىرىدىن بىر نهچچىسى. تۇردى

ـــ كهيپىــڭ بهكمــۇ ناچــار كۆرۈنىــدىغۇ؟ ـ      ىھىرەقلــ. دەپ ســورىدى ـ
  :يۇلتۇزالرغا قاراشقا ۋە كاھىنلىققا خۇشتار ئادەم بولغاچقا

خهتــــنه قىلىــــدىغانالرنىڭ ــــــ كــــېچه يۇلتۇزالرغــــا قارىغانىــــدىم، 
بــۇ دىيــاردا  :، ـ دېــدى ۋە  پادىشــاھىنىڭ غهلىــبه قىلغــانلىقىنى كــۆردۈم 

  :ئۇالر. ـ دەپ سورىدى ؟كىملهر خهتنىسىنى قىلىدۇ
لــېكىن يهھــۇدىيالر تىلغــا  .ن باشقىســى قىلمايــدۇدىالريهھــۇدىــــ ي

ــق ــمهس خهلــ ــهھهرلهرنىڭ  . ئهرزىــ ــتىدىكى شــ ــڭ ئاســ ھۆكۈمرانلىقىــ
ــان    ــهھهرلىرىدە تۇرۇۋاتقـ ــۆز شـ ــۇالر ئـ ــاڭ، ئـ ــرىگه خهۋەر يوللىسـ ئهمىرلىـ

ــدىمۇ؟   ــىال بولمى ــۇپ ئۆلتۈرۈۋەتس ــۇدىيالرنى تۇت ــلىههت  ! يهھ ــ دەپ مهس ـ
ادىشـاھىنىڭ ھىـرەقلىگه   دەل شۇ پهيتته، غهسسان پ. بېرىشكه باشلىدى

ئهۋەتــكهن ئهلچىســى يېتىــپ كېلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ   
  :ھىرەقلى يېنىدىكىلهرگه. خهۋىرىنى يهتكۈزدى

ــۇ ئادەمنىـــڭ   ـــ بـ ــاكى  ) يهنـــى ئهلچىنىـــڭ(ــ ــان يـ ــنه قىلىنغـ خهتـ
ئۇنىـــڭ خهتـــنه . ــــ دېـــدى! قىلىنمىغـــانلىقىنى تهكشـــۈرۈپ بـــېقىڭالر

توغرۇلـــۇق لهر بـــئهرە نىڭـــدىنئۇ ىھىرەقلـــ .قىلىنغـــانلىقى بىلىنـــدى
 .م ئهرەبلهرنىـڭ خهتـنه قىلىـدىغانلىقىنى ئېيتتـى    ئـۇ ئـادە   سورىغانىدى،

  :ىھىرەقلشۇنىڭ بىلهن، 
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لهرنىـڭ پادىشـاھى ئىـكهن، ئـۇ     بمهن يۇلتۇزدا كۆرگهن پادىشاھ ئهرەــ 
دا ئـۆزىگه تهڭـداش   ىمـ ئىل ىئانـدىن ھىرەقلـ  . دېدىـ   ،ئوتتۇرىغا چىقىپتۇ

مهكتــۇب يوللىۋېتىــپ، ھىمــس شــهھىرىگه   غاتىدوســرىملىــق بولغــان 
ــۇرۇپ، دوســتىنىڭ   . كېلىــپ چۈشــتى ــۇ تېخــى ھىمســتىن چىقمــاي ت ئ

دوستىمۇ ئۇنىڭ پىكرىنى قولالپ، شۇنداق بىر  .مهكتۇبى يېتىپ كهلدى
شــۇنىڭ بىــلهن، . پهيغهمبهرنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىققــانلىقىنى ئېيتقانىــدى

ــتىك     ــابىرلىرىنى ھىمس ــڭ ئهك ــم دۆلىتىنى ــى رى ــىغا ھىرەقل ى ئوردىس
ــدى ــيىن  . (يىغــ ــدىن كېــ ــى كهلگهنــ ــىكىنى  ) ھهممىســ ــوردا ئىشــ ئــ

  :تاقىتىۋېتىپ
ڭالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۋە نىجاتلىقنى، توغرا يولنى! ئى رىملىقالرــ 

. دېـدى  ـ! ۇ پهيغهمبهرگه بهيئهت قىلىڭالرئملىشىشىنى خالىساڭالر، اۋاد
ىك تهرەپـكه  ياۋا ئېشـهكلهردەك ئىشـ   بۇ سۆزنى ئاڭلىغان كاتتىالر خۇددى

ــاراپ  ــلىدى ق ــقا باش ــالهنكى .قېچىش ــدى   ،ۋەھ ــاقلىق ئى ــىكلهر تاق  .ئىش
نائۈمىـد  ئىمان ئېيتىشـىدىن   ،ى كۆرۈپقاچقانلىقىنئۇالرنىڭ  ىھىرەقل

  :ئالدىغا چاقىرىپئۇالرنى  بولدى ـ دە،
 ياكى قى سۆزۈمنى سىلهرنىڭ دىنىڭالردا چىڭ تۇرىدىغانىمهن بايــ 

 سـىلهرنىڭ  .ئېيتقانىـدىم بېقىش ئۈچۈن  ىڭالرنى سىناپانلىقتۇرمايدىغ
ئــۇالر  شــۇنىڭ بىــلهن، . ، ـ دېــدى    ڭالرنى كــۆردۈمانلىقىچىــڭ تۇرىــدىغ 

ھىــــرەقلىگه ئېگىلىــــپ تــــازىم قىلىشــــتى ۋە ئۇنىڭــــدىن مهمنــــۇن  
ــتى بو ــانلىقىنى بىلدۈرۈش ــۇ  .لغ ــا ب ــدە   مان ــى ھهققى ــڭ ھىرەقل الر، مېنى

  . بىلىدىغانلىرىم
  )7 :بۇخارى(

ُد ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف َحدَّثََنا إِْسَراِئيلُ َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّـ   8434
أَُبو إِْسَحَق َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْجِنُّ َيْصـَعُدونَ إِلَـى السَّـَماِء    

وا ِفيَها ِتْسًعا فَأَمَّا الْكَِلَمةُ فََتكُونُ َحقًّا َوأَمَّـا َمـا   َيْسَتِمُعونَ الَْوْحَي فَإِذَا َسِمُعوا الْكَِلَمةَ َزاُد
وا َزاُدوُه فََيكُونُ َباِطلًا فَلَمَّا ُبِعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمنُِعوا َمقَاِعَدُهْم فَـذَكَرُ 

قَْبلَ ذَِلَك فَقَالَ لَُهْم إِْبِليُس َما َهذَا إِلَّا ِمْن أَْمرٍ قَـْد  ذَِلَك ِلإِْبِليَس َولَْم َتكُْن النُُّجوُم ُيْرَمى بَِها 
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 َحَدثَ ِفي الْأَْرضِ فََبَعثَ ُجُنوَدُه فََوَجُدوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئًما ُيَصلِّي َبْيَن
  .فَقَالَ َهذَا الَِّذي َحَدثَ ِفي الْأَْرضِ َجَبلَْينِ أَُراُه قَالَ بَِمكَّةَ فَلَقُوُه فَأَْخَبُروُه

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8434 ــۋايهت دىن مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مۇن
ئـۇالر  . نى تىڭشـاش ئۈچـۈن ئاسـمانغا چىقـاتتى    يجىنالر ۋەھى :قىلىنىدۇ

شـۇ بىـرال سـۆز ھهق     .ئۇنىڭغا توققۇزنى قوشـاتتى  ۋالسا،بىر سۆزنى ئاڭلى
پهيغهمــــــبهر . باتىلــــــدۇرغانلىرى ئۇالرنىــــــڭ قوشــــــۇۋال بولســــــىمۇ،

ئۇالر ئاسماندىكى جايلىرىغا  بېرىلگهندە،پهيغهمبهرلىك ئهلهيهىسساالمغا 
ــدى   ــى قىلىن ــتىن مهنئ ــۇم    . چىقىش ــۋالنى مهل ــقا ئهھ ــنالر ئىبلىس جى

ئېتىلىـــپ  يۇلتـــۇزنچىلىـــك كـــۆپ  بۇنـــدىن ئىلگىـــرى بۇ . قىلـــدى
  :ئىبلىس ئۇالرغا .باقمىغانىدى

 ۋە دېـدى دېـرەك بېرىـدۇ، ـ    غانلىقىـدىن  زېمىنـدا بىـر ئىـش بول    ،بـۇ ــ 
ــال  ــكهرلىرىنى زېمىندەرھـ ــپىگه ئهسـ ــڭ ھهر تهرىـ ــى نىـ ــۇالر . ئهۋەتتـ ئـ

ــاالمپهيغهمــــبهر  ــاز  ئهلهيهىسســ نىڭ ئىككــــى تــــاغ ئوتتۇرىســــىدا نامــ
ئهسـكهرلهر قايتىـپ بېرىـپ، كـۆرگهنلىرىنى     . ئوقۇۋاتقانلىقىنى بايقىدى

  :ئىبلىس ئېيتقانىدى،
   .①دېدىرگهن ئىشتۇر، ـ ۇ، زېمىندا يۈز بهمانا بــ 

  )2380: تىرمىزى(

عن ابن َعبَّاسٍ أَنَّ قَُرْيًشا أََتْوا اْمَرأَةً كَاِهَنةً فَقَالُوا هلا أَْخبِرِيَنا أَْشَبَهَنا أَثَـًرا  ـ   8435
ْنَبـأُْتكُْم  أََمَشْيُتْم عليها بَِصاِحبِ الَْمقَامِ فقالت إن أَْنُتْم َجَرْرُتْم ِكَساًء على هذه السِّْهلَِة ثُمَّ 

فقالت هذا أَقْـَرُبكُْم   قال فََجرُّوا ِكَساًء ثُمَّ َمَشى الناس عليها فَأَْبَصَرْت أَثََر رسول اللَِّه 
 إليه َشَبًها ثُمَّ َمكَثُوا َبْعَد ذلك ِعْشرِيَن َسَنةً أو ما َشاَء اهللا ثُمَّ َبَعثَ اهللا ُمَحمًَّدا 

ــ 8435 ــۋايهت  هۇئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهن  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
ــۇرۇنقى چــاغالردا بىــر كــاھىن ئايالنىــڭ     :قىلىنىــدۇ ــۇرەيش خهلقــى ب ق

  :قېشىغا كېلىپ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2648(ئهلبانى  ①
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ئىزغــــــا ئىــــــزى ئهڭ ى ئىبراھىمــــــدىكى قــــــامابىــــــزگه مــــــــ 
  :كاھىن ئايال هرگىن، ـ دېگهنىدى،ئوخشايدىغىنىمىزنى ئېيتىپ ب

ـــ  ــاڭالر     ـ ــتىدە ماڭس ــېلىپ ئۈس ــاالس س ــر پ ــۇ يهرگه بى  ،ئهگهر مۇش
ئۈستىدە  ،ئۇالر بىر پاالسنى سېلىپ .ـ دېدىهرگه ئېيتىپ بېرىمهن،  سىل

ئــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ،ماڭغانــدىن كېــيىن
  :ئىزىنى كۆرۈپ

شـۇ   .بۇنىڭ ئايـاغ ئىـزى ئـۇ ئىزغـا ئهڭ ئوخشـايدىكهن، ـ دېـدى       مانا ــ 
هللا ا ،ىنياكى مهلۇم مۇددەت ئۆتكهندىن كېييىل  20ئىش بولۇپ، ئارىدىن 

ــپ      ــبهر قىلىـ ــهللهمنى پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇھهممهد سـ مـ
   .①تىئهۋەت

  )2350 :ئىبنى ماجه(

                                                 
  .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن: ئهمما ئهلبانى. سهنهدى سهھىه، راۋىيلىرى ئىشهنچلىك، ـ دېگهن: كهتتانى ①
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 ۋەقهسىئىسرا 

قََتاَدة َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن َماِلِك ْبنِ َصْعَصَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َنبِيَّ ـ   8436
ْيِه َوَسلََّم َحدَّثَُهْم َعْن لَْيلَِة أُْسرَِي بِِه َبْيَنَما أََنا ِفي الَْحِطيمِ َوُربََّما قَالَ ِفـي  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

الِْحْجرِ ُمْضطَجًِعا إِذْ أََتانِي آٍت فَقَدَّ قَالَ َوَسِمْعُتُه َيقُولُ فََشقَّ َما َبْيَن َهِذِه إِلَى َهِذِه فَقُلْـُت  
َجْنبِي َما َيْعنِي بِِه قَالَ ِمْن ثُْغَرِة َنْحرِِه إِلَى ِشْعَرِتِه َوَسِمْعُتُه َيقُولُ ِمْن قَصِِّه ِللَْجاُروِد َوُهَو إِلَى 

 إِلَى ِشْعَرِتِه فَاْسَتْخَرَج قَلْبِي ثُمَّ أُِتيُت بِطَْسٍت ِمْن ذََهبٍ َمْملُوَءٍة إَِمياًنا فَُغِسلَ قَلْبِي ثُمَّ ُحِشَي
ُت بَِدابٍَّة ُدونَ الَْبْغلِ َوفَْوَق الِْحَمارِ أَْبَيَض فَقَالَ لَُه الَْجاُروُد ُهَو الُْبَراُق َيا أََبـا  ثُمَّ أُِعيَد ثُمَّ أُِتي

َحْمَزةَ قَالَ أََنٌس َنَعْم َيَضُع َخطَْوُه ِعْنَد أَقَْصى طَْرِفِه فَُحِملُْت َعلَْيِه فَاْنطَلََق بِي جِْبرِيلُ َحتَّـى  
َيا فَاْسَتفَْتَح فَِقيلَ َمْن َهذَا قَالَ جِْبرِيلُ ِقيلَ َوَمْن َمَعَك قَالَ ُمَحمٌَّد ِقيلَ َوقَـْد  أََتى السََّماَء الدُّْن

فَقَالَ  أُْرِسلَ إِلَْيِه قَالَ َنَعْم ِقيلَ َمْرَحًبا بِِه فَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء فَفََتَح فَلَمَّا َخلَْصُت فَإِذَا ِفيَها آَدُم
فََسلِّْم َعلَْيِه فََسلَّْمُت َعلَْيِه فََردَّ السَّلَاَم ثُمَّ قَالَ َمْرَحًبا بِاِلاْبنِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِـيِّ  َهذَا أَُبوَك آَدُم 

الصَّاِلحِ ثُمَّ َصِعَد بِي َحتَّى أََتى السََّماَء الثَّانَِيةَ فَاْسَتفَْتَح ِقيلَ َمْن َهذَا قَالَ جِْبرِيلُ ِقيلَ َوَمـْن  
َحمٌَّد ِقيلَ َوقَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه قَالَ َنَعْم ِقيلَ َمْرَحًبا بِِه فَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء فَفََتَح فَلَمَّا َمَعَك قَالَ ُم

َخلَْصُت إِذَا َيْحَيى َوِعيَسى َوُهَما اْبَنا الَْخالَِة قَالَ َهذَا َيْحَيى َوِعيَسى فََسلِّْم َعلَْيهَِما فََسلَّْمُت 
لَا َمْرَحًبا بِالْأَخِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ثُمَّ َصِعَد بِي إِلَى السََّماِء الثَّاِلثَِة فَاْسـَتفَْتَح  فََردَّا ثُمَّ قَا

ًبا ِقيلَ َمْن َهذَا قَالَ جِْبرِيلُ ِقيلَ َوَمْن َمَعَك قَالَ ُمَحمٌَّد ِقيلَ َوقَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه قَالَ َنَعْم ِقيلَ َمْرَح
نِْعَم الَْمجِيُء َجاَء فَفُِتَح فَلَمَّا َخلَْصُت إِذَا ُيوُسُف قَالَ َهذَا ُيوُسُف فََسلِّْم َعلَْيِه فََسلَّْمُت بِِه فَ

الرَّابَِعةَ َعلَْيِه فََردَّ ثُمَّ قَالَ َمْرَحًبا بِالْأَخِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ثُمَّ َصِعَد بِي َحتَّى أََتى السََّماَء 
 اْسَتفَْتَح ِقيلَ َمْن َهذَا قَالَ جِْبرِيلُ ِقيلَ َوَمْن َمَعَك قَالَ ُمَحمٌَّد ِقيلَ أََوقَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه قَالَ َنَعْمفَ

ِقيلَ َمْرَحًبا بِِه فَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء فَفُِتَح فَلَمَّا َخلَْصُت إِلَى إِْدرِيَس قَالَ َهذَا إِْدرِيُس فََسـلِّْم  
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 فََسلَّْمُت َعلَْيِه فََردَّ ثُمَّ قَالَ َمْرَحًبا بِالْأَخِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ثُمَّ َصِعَد بِي َحتَّى أََتى َعلَْيِه
السََّماَء الَْخاِمَسةَ فَاْسَتفَْتَح ِقيلَ َمْن َهذَا قَالَ جِْبرِيلُ ِقيلَ َوَمْن َمَعَك قَالَ ُمَحمٌَّد ِقيلَ َوقَـْد  

إِلَْيِه قَالَ َنَعْم ِقيلَ َمْرَحًبا بِِه فَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء فَلَمَّا َخلَْصُت فَإِذَا َهاُرونُ قَالَ َهـذَا   أُْرِسلَ
مَّ َصِعَد َهاُرونُ فََسلِّْم َعلَْيِه فََسلَّْمُت َعلَْيِه فََردَّ ثُمَّ قَالَ َمْرَحًبا بِالْأَخِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ثُ

ي َحتَّى أََتى السََّماَء السَّاِدَسةَ فَاْسَتفَْتَح ِقيلَ َمْن َهذَا قَالَ جِْبرِيلُ ِقيلَ َمْن َمَعَك قَالَ ُمَحمٌَّد بِ
الَ ِقيلَ َوقَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه قَالَ َنَعْم قَالَ َمْرَحًبا بِِه فَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء فَلَمَّا َخلَْصُت فَإِذَا ُموَسى قَ

مَّا ُموَسى فََسلِّْم َعلَْيِه فََسلَّْمُت َعلَْيِه فََردَّ ثُمَّ قَالَ َمْرَحًبا بِالْأَخِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ فَلََهذَا 
َتَجاَوْزُت َبكَى ِقيلَ لَُه َما ُيْبِكيَك قَالَ أَْبِكي ِلأَنَّ غُلَاًما ُبِعثَ َبْعِدي َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتـِه  

ذَا كْثَُر ِممَّْن َيْدُخلَُها ِمْن أُمَِّتي ثُمَّ َصِعَد بِي إِلَى السََّماِء السَّابَِعِة فَاْسَتفَْتَح جِْبرِيلُ ِقيلَ َمْن َهأَ
قَالَ جِْبرِيلُ ِقيلَ َوَمْن َمَعَك قَالَ ُمَحمٌَّد ِقيلَ َوقَْد ُبِعثَ إِلَْيِه قَالَ َنَعْم قَالَ َمْرَحًبا بِـِه فَـنِْعَم   

 َمجِيُء َجاَء فَلَمَّا َخلَْصُت فَإِذَا إِْبَراِهيُم قَالَ َهذَا أَُبوَك فََسلِّْم َعلَْيِه قَالَ فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَـَردَّ الْ
ْبقَُهـا  َن السَّلَاَم قَالَ َمْرَحًبا بِاِلاْبنِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ثُمَّ ُرِفَعْت إِلَيَّ ِسْدَرةُ الُْمْنَتَهى فَإِذَا
ارٍ َنْهَراِن ِمثْلُ ِقلَالِ َهَجَر َوإِذَا َوَرقَُها ِمثْلُ آذَاِن الِْفَيلَِة قَالَ َهِذِه ِسْدَرةُ الُْمْنَتَهى َوإِذَا أَْرَبَعةُ أَْنَه

ِفي الَْجنَِّة َوأَمَّـا  َباِطَناِن َوَنْهَراِن ظَاِهَراِن فَقُلُْت َما َهذَاِن َيا جِْبرِيلُ قَالَ أَمَّا الَْباِطَناِن فََنْهَراِن 
ْن لََبنٍ الظَّاِهَراِن فَالنِّيلُ َوالْفَُراُت ثُمَّ ُرِفَع ِلي الَْبْيُت الَْمْعُموُر ثُمَّ أُِتيُت بِإَِناٍء ِمْن َخْمرٍ َوإَِناٍء ِم

مَُّتَك ثُمَّ فُرَِضْت َعلَـيَّ  َوإَِناٍء ِمْن َعَسلٍ فَأََخذُْت اللََّبَن فَقَالَ ِهَي الِْفطَْرةُ الَِّتي أَْنَت َعلَْيَها َوأُ
الصَّلََواُت َخْمِسَني َصلَاةً كُلَّ َيْومٍ فََرَجْعُت فََمَرْرُت َعلَى ُموَسى فَقَالَ بَِما أُِمْرَت قَالَ أُِمْرُت 

ي َواللَِّه قَـْد  بَِخْمِسَني َصلَاةً كُلَّ َيْومٍ قَالَ إِنَّ أُمََّتَك لَا َتْسَتِطيُع َخْمِسَني َصلَاةً كُلَّ َيْومٍ َوإِنِّ
َجرَّْبُت النَّاَس قَْبلََك َوَعالَْجُت َبنِي إِْسَراِئيلَ أََشدَّ الُْمَعالََجِة فَاْرجِْع إِلَـى َربِّـَك فَاْسـأَلُْه    
 التَّْخِفيَف ِلأُمَِّتَك فََرَجْعُت فََوَضَع َعنِّي َعْشًرا فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى فَقَالَ ِمثْلَُه فََرَجْعُت فََوَضَع

َعنِّي َعْشًرا فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى فَقَالَ ِمثْلَُه فََرَجْعُت فََوَضَع َعنِّي َعْشًرا فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى 
فَقَالَ ِمثْلَُه فََرَجْعُت فَأُِمْرُت بَِعْشرِ َصلََواٍت كُلَّ َيْومٍ فََرَجْعُت فَقَالَ ِمثْلَُه فََرَجْعـُت فَـأُِمْرُت   

كُلَّ َيْومٍ فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى فَقَالَ بَِم أُِمْرَت قُلُْت أُِمْرُت بَِخْمسِ َصلََواٍت  بَِخْمسِ َصلََواٍت
كُلَّ َيْومٍ قَالَ إِنَّ أُمََّتَك لَا َتْسَتِطيُع َخْمَس َصلََواٍت كُلَّ َيْومٍ َوإِنِّي قَْد َجرَّْبُت النَّاَس قَْبلَـَك  
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الُْمَعالََجِة فَاْرجِْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَلُْه التَّْخِفيَف ِلأُمَِّتَك قَالَ َسأَلُْت  َوَعالَْجُت َبنِي إِْسَراِئيلَ أََشدَّ
َربِّي َحتَّى اْسَتْحَيْيُت َولَِكنِّي أَْرَضى َوأَُسلُِّم قَالَ فَلَمَّا َجاَوْزُت َناَدى ُمَناٍد أَْمَضْيُت فَرِيَضِتي 

 .َوَخفَّفُْت َعْن ِعَباِدي
ــ ئهنهس ئىب 3836 ــۇ مالىــك ئىبنــى    ـ ــۇ ئهنه نــى مالىــك رەزىيهلالھ

سهلاللالھۇ ئه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر هئسهس
ق مۇنـداق سـۆزلهپ   ۇلـ ۇئۇنىڭغا ئىسرا كېچىسـى توغر  ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :بهرگهن
كهئبىنىڭ بېقىنىدىكى پاكار تام سوقۇلغان كىچىك ( مهن ھهتىم«
يهرگىــچه  بــۇ يهردىــن بــۇ ،پهرىشــته كېلىــپ دىكــى چېغىمــدا، بىــر)ھــويال

مهن . يېنىمـدا جـارۇد بـار ئىـدى    : قهتادە مۇنداق دېدى( ئارىلىقنى يېرىپ
شۇ سۆزىدىن قانچىلىـك مىقـدارنى    ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر :دىنئۇنىڭ

كىــــرتهكتىن ېك: جــــارۇدـ دەپ ســــورىغانىدىم، مهقســــهت قىلغــــان؟     
. منى چىقـاردى رىكىيـۈ ، )ىدەپ جـاۋاب بهرد ـ كىنـدىكىنىڭ ئاسـتىغىچه،    

 رىكىميـۈ . ئاندىن ئىمان توشقۇزۇلغان بىر ئالتۇن قاچا ئېلىپ كېلىندى
 ســېلىپئىمــان قاچىلىنىــپ جايىغــا    ،يۇيۇلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن  

ق، چىردىن كىچىـك، ئېشـهكتىن چـوڭرا   ېئاندىن ماڭا ق. يهملىۋېتىلدى
 !ھهمـزە  ۇئهي ئهبـ  :جارۇد ئهنهستىن(ى كهلتۈرۈلد غئۇالئاق رەڭلىك بىر 

ئۇ قهدىمىنـى چـوڭ    .شۇنداق :ئهنهس غانىدى،دەپ سورىـ بۇراقمۇ؟   غئۇ ئۇال
بىر قهدىمىنـى كـۆز يهتكـۈدەك يىراقلىققـا      ئالىدىغان ھايۋان بولۇپ، ھهر

 ىجىبرىئىـل مېنـ  . ئاندىن مهن ئۇنىڭغا مىندۈرۈلدۈم ).دېدى ، ـ تاشاليدۇ
رۋازىسـىدىن  ئاسـماننىڭ دە  دى ۋەئېلىپ مېڭىپ بىرىنچى ئاسمانغا كهل

: جىبرىئىـل  .دېگهن ئاۋاز كهلـدى  “؟سهنكىم”: ئىچىدىن. بىرنى قاقتى
دەپ  “؟يېنىڭــــدا كىــــم بــــار”. دېــــدى “بــــولىمهن مهن جىبرىئىــــل”

ئۇ ئاسمانغا ئۆرلهشـكه  ”. دېدى “مۇھهممهد بار” :سورىغانىدى، جىبرىئىل
ئـۇنى قارشـى   ”. دېـدى  “ھهئه” :جىبرىئىل دەپ سورالدى، “چاقىرىلدىمۇ؟

ئانـدىن  . دېيىلـدى “ ىز، ئۇنىڭ كهلگهنلىكى ئهجهپ ياخشـى بولـدى  ئالىم
بىرىنچــــى ئاســــمانغا چىقىــــپ ئــــادەم . ئىشــــىك ئېچىــــپ بېرىلــــدى
بـــۇ ســـېنىڭ ئاتـــاڭ ئـــادەم ”: جىبرىئىـــل. ئهلهيهىسســـاالمنى كـــۆردۈم
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مهن ئۇنىڭغــا . دېــدى“ !، ئۇنىڭغــا ســاالم قىلغىــنبولىــدۇ ئهلهيهىسســاالم
سـالىه ئوغلـۇمنى ۋە   ”: ئانـدىن ئـۇ   .تۇردىئۇ ماڭا ساالم قاي ،ساالم قىلدىم

 بىـلهن  ئانـدىن جىبرىئىـل  . دېـدى “ سالىه پهيغهمبهرنى قارشى ئـالىمهن 
 ،ئىككىنچـى ئاسـمانغا كهلگهنـدە   . ۇقئۆرلىـد قـاراپ  ئىككىنچى ئاسمانغا 

 .دەپ ســورالدى “كىمســهن؟”: ئىچىــدىن. جىبرىئىــل ئىشــىكنى قــاقتى
دەپ  “؟م بــــاريېنىڭــــدا كىــــ”. دېــــدى“ بــــولىمهن مهن جىبرىئىــــل”

ئـــۇ ئاســـمانغا ئۆرلهشـــكه   ”. دېـــدى“ مـــۇھهممهد بـــار ” :ســـورىغانىدى
قارشـــى ”. دېـــدى“ ھهئه”: جىبرىئىـــل .دەپ ســـورالدى“ چاقىرىلـــدىمۇ؟

ئانـدىن  . دېيىلـدى  “ۇنىڭ كهلگهنلىكى ئهجهب ياخشـى بولـدى  ئ ،ئالىمىز
يهھيـا بىـلهن   ، ئىككىنچى ئاسـمانغا چىقىـپ  . ئىشىك ئېچىپ بېرىلدى

: جىبرىئىـل . سىڭىلنىڭ بـالىلىرى ئىـدى   ـ ئۇالر ئاچا. مئىيسانى كۆردۈ
مهن . دېـدى “ !، ئۇالرغـا سـاالم بهرگىـن   بولىـدۇ  بۇالر يهھيا بىلهن ئىيسـا ”

ــم  ــاالم بهردىــ ــال  ،ســ ــۇالر ســ ــۇپ  ىمىمنىئــ ــايتۇرۇپ بولــ ــالىه ”: قــ ســ
ئانـدىن  . دېدى“ ى ۋە سالىه پهيغهمبهرنى قارشى ئالىمىزدىشىمىزنقېرىن

ئۈچىنچى ئاسمانغا كهلگهندە، جىبرىئىل  .لىدۇقيهنه يۇقىرىغا قاراپ ئۆر
مهن ” .دەپ ســـورالدى “كىمســـهن؟”: ئىچىـــدىن. ئىشـــىكنى قـــاقتى 

 :دەپ ســورىغانىدى “؟يېنىڭــدا كىــم بــار”. دېــدى“ بــولىمهن جىبرىئىــل
ــار” ــدى“ مــۇھهممهد ب ــۇ ئاســمانغا ئۆرلهشــكه چاقىرىلــدىمۇ؟ ”. دې دەپ “ ئ

ۇنىـــڭ ئ ،لىمىزقارشـــى ئـــا ”. دېـــدى“ ھهئه”: جىبرىئىـــل .ســـورالدى
ئانـدىن ئىشـىك ئېچىـپ    . دېيىلـدى  “كهلگهنلىكى ئهجهب ياخشى بولدى

يۇسـۇف  بۇ ”: جىبرىئىل. نى كۆردۈمۇسۇفئۈچىنچى ئاسماندا ي. بېرىلدى
 مـۇ ئۇ ،مهن ئۇنىڭغا سـاالم بهردىـم  . دېدى “!ئۇنىڭغا ساالم بهرگىن بولىدۇ،

مبهرنـى  سـالىه پهيغه  ىشـىمنى ۋە سـالىه قېرىند ”: ماڭا سـاالم قـايتۇرۇپ  
تــۆتىنچى  .يهنه يــۇقىرى ئۆرلىــدۇق ئانــدىن . دېــدى“ قارشــى ئــالىمىز 

ــاقتى ،ئاســــمانغا كهلگهنــــدە : ئىچىــــدىن. جىبرىئىــــل ئىشــــىكنى قــ
. دېــــدى“ بــــولىمهن مهن جىبرىئىــــل” .دەپ ســــورالدى “كىمســــهن؟”
ئــۇ ”. دېــدى“ مــۇھهممهد بــار” :دەپ ســورىغانىدى “؟يېنىڭــدا كىــم بــار”

“ ھهئه”: جىبرىئىـل  .دەپ سـورالدى “ مۇ؟ئاسمانغا ئۆرلهشـكه چاقىرىلـدى  
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 “ۇنىــڭ كهلگهنلىكــى ئهجهب ياخشــى بولــدى ئ ،قارشــى ئــالىمىز”. دېــدى
 ،تۆتىنچى ئاسمانغا چىقىـپ . ئاندىن ئىشىك ئېچىپ بېرىلدى. دېيىلدى

ئۇنىڭغــا ســاالم  بولىــدۇ، بــۇ ئىــدرىس”: جىبرىئىــل. ئىدرىســنى كــۆردۈم
: ماڭـا سـاالم قـايتۇرۇپ    مـۇ ۇئ ،مهن ئۇنىڭغا ساالم بهردىم. دېدى“ !بهرگىن

. دېــدى“ ســالىه پهيغهمبهرنــى قارشــى ئــالىمىزۋە  ســالىه قېرىنداشــنى”
 ،بهشـــىنچى ئاســـمانغا كهلگهنـــدە   .ئانـــدىن يهنه يۇقىرىغـــا ئۆرلىـــدۇق  

 .دەپ ســورالدى “كىمســهن؟”: ئىچىــدىن. جىبرىئىــل ئىشــىكنى قــاقتى
دەپ  “؟يېنىڭــــدا كىــــم بــــار”. دېــــدى“ بــــولىمهن مهن جىبرىئىــــل”

ئـــۇ ئاســـمانغا ئۆرلهشـــكه   ”. دېـــدى“ مـــۇھهممهد بـــار ” :انىدىســـورىغ
قارشـــى ”. دېـــدى“ ھهئه”: جىبرىئىـــل .دەپ ســـورالدى“ چاقىرىلـــدىمۇ؟

ئانـدىن  . دېيىلـدى  “ۇنىڭ كهلگهنلىكى ئهجهب ياخشـى بولـدى  ئ ،ئالىمىز
. بهشىنچى ئاسمانغا چىقىپ ھارۇننى كـۆردۈم  .ئىشىك ئېچىپ بېرىلدى

مهن . دېــدى“ !ئۇنىڭغــا ســاالم بهرگىــن، بولىــدۇ بــۇ ھــارۇن”: جىبرىئىــل
ياخشى قېرىنداشنى ۋە ”: ماڭا ساالم قايتۇرۇپ مۇئۇ ،ئۇنىڭغا ساالم بهردىم

ئانــدىن يهنه يــۇقىرى  . دېــدى“ ياخشــى پهيغهمبهرنــى قارشــى ئــالىمىز   
. جىبرىئىـل ئىشـىكنى قـاقتى    ،ئالتىنچى ئاسمانغا كهلگهندە. ئۆرلىدۇق
ــدىن ــهن؟”: ئىچى ــورالدى “كىمس ــلم” .دەپ س ــولىمهن هن جىبرىئى “ ب

. دېـدى “ مـۇھهممهد بـار  ” :دەپ سـورىغانىدى  “؟يېنىڭدا كىـم بـار  ”. دېدى
ــدىمۇ؟   ” ــكه چاقىرىل ــمانغا ئۆرلهش ــۇ ئاس ــورالدى“ ئ ــل .دەپ س : جىبرىئى
ــدى“ ھهئه” ــالىمىز ”. دې ۇنىــڭ كهلگهنلىكــى ئهجهب ياخشــى  ئ ،قارشــى ئ

مانغا ئالتىنچى ئاسـ  .ئاندىن ئىشىك ئېچىپ بېرىلدى. دېيىلدى “بولدى
، ئۇنىڭغـا سـاالم   بولىـدۇ  بۇ مۇسـا ”: جىبرىئىل. چىقىپال مۇسانى كۆردۈم

: سـاالمنى قـايتۇرۇپ   مـۇ ئۇ ،مهن ئۇنىڭغـا سـاالم بهردىـم   . دېـدى “ !بهرگىن
. دېـدى “ ياخشـى پهيغهمبهرنـى قارشـى ئـالىمىز     ۋە ياخشى قېرىنداشـنى ”

: ئۇنىڭـدىن . دىشقا باشلىئۇ يىغال ،مۇسادىن ئايرىلىپ ماڭغان چېغىمدا
ــهن” ــېمىگه يىغاليسـ ــورالغانىدى، “؟نـ ــۇ دەپ سـ ــيىن ”: ئـ ــدىن كېـ مهنـ

پهيغهمـــبهر بولـــۇپ كهلـــگهن بىـــر ياشـــنىڭ ئۈممىتىـــدىن جهنـــنهتكه   
كىرىــدىغانالرنىڭ مېنىــڭ ئۈممىتىمــدىن جهنــنهتكه كىرىــدىغانالردىن  
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ئانـدىن جىبرىئىـل مېنـى     .دېـدى  “جىق بولىدىغانلىقىغا يىغالۋاتىمهن
جىبرىئىل ئىشـىكنى   ،چى ئاسمانغا كهلگهندەيهتتىن. يۇقىرىغا ئۆرلهتتى

ــاقتى ــدىن. قـ ــهن؟”: ئىچىـ ــورالدى “كىمسـ ــل” .دەپ سـ  مهن جىبرىئىـ
مــۇھهممهد ” :دەپ ســورىغانىدى “؟يېنىڭـدا كىــم بـار  ”. دېــدى“ بـولىمهن 

 .دەپ ســورالدى“ ئــۇ ئاســمانغا ئۆرلهشــكه چاقىرىلــدىمۇ؟   ”. دېــدى“ بــار
كهلگهنلىكى ئهجهب  ۇنىڭئ ،قارشى ئالىمىز”. دېدى“ ھهئه”: جىبرىئىل

يهتتىنچـى  . ئاندىن ئىشىك ئېچىـپ بېرىلـدى  . دېيىلدى “ياخشى بولدى
ۇ سـېنىڭ ئاتـاڭ   ب”: جىبرىئىل. ئاسمانغا چىقىپال ئىبراھىمنى كۆردۈم

 مۇئۇ ،مهن ساالم بهردىم. دېدى“ !ئۇنىڭغا ساالم بهرگىن بولىدۇ، ئىبراھىم
مبهرنــى قارشــى ســالىه پهيغهۋە  ســالىه ئوغلــۇمنى”: ســاالمنى قــايتۇرۇپ

. ئانــدىن ســىدرەتۇل مۇنتهھاغــا ئېلىــپ چىقىلــدىم    . دېــدى“ ئــالىمىز
يوپـۇرمىقى   قارىغۇدەك بولسـام، ئۇنىـڭ مېۋىسـى خـۇددى كـۈپتهك يوغـان،      

بـۇ سـىدرەتۇل   مانـا  ”: جىبرىئىـل  .چـوڭ ئىـكهن  پىلالرنىڭ قۇلىقىـدەك  
ــا ــدى“ مۇنتهھ ــۇپ،   . دې ــار بول ــا ب ــۆت دەري ــۇ يهردە ت ــكارائىككىســى  ئ ، ئاش

“ بۇ قانـداق دەريـاالر؟   !ئى جىبرىئىل” :مهن. ئىكهن مهخپىيىسى ئىكك
، لىرىدەريــا تجهنــنه مهخپىــي ئىككىســى”: جىبرىئىــل دەپ سورىســام،

تـۇل  هيئانـدىن ماڭـا ب  . دېـدى “ دەريـالىرى  فىـرات نىل بىـلهن   ئاشكارىسى
 بىر قاچا مهي، بىـر قاچـا سـۈت    ئۇنىڭدىن كېيىن،. مهئمۇر كۆرسىتىلدى

: جىبرىئىـل . سۈتنى تاللىـدىم مهن دى، ېكهلتۈرىلىۋ بىر قاچا ھهسهل ۋە
ئانـدىن ماڭـا ۋە   . دېـدى “ دۇريولتوغرا ماڭىدىغان سهن ۋە ئۈممىتىڭ  ،بۇ”

مهن . ۋاقىت نامـاز پهرز قىلىنـدى   50كۈندۈزدە  ـ ئۈممىتىمگه بىر كېچه
ــدە، مۇســا ،قايتىــپ ــدىغا كهلگهن ــ”: مۇســا نىڭ ئال ــۈممىتىڭگه  ڭرەببى ئ

نامـاز ئوقۇشـقا    ىتۋاق 50”: مهن. دەپ سورىدى“ نېمىلهرنى پهرز قىلدى؟
كۈنـدۈزدە  ـ بىر كـېچه    نىڭ تاقىتىئۈممىتىڭ”: مۇسا. دېدىم“ بۇيرۇلدۇم

بىـلهن قهسـهمكى، مهن    نىـڭ نـامى  هللا .يهتمهيدۇۋاقىت ناماز ئوقۇشقا  50
 ،رەبـبىڭگه قايتىـپ  . سهندىن بـۇرۇن بهنـى ئىسـرائىلنى سـىناپ كـۆردۈم     

 ،رەببىمگه قايتىـپ بېرىـپ  . دېدى“ !نىغىنى سورىشپ بېرىيېنىكلىتى
رەبـبىم مهنـدىن   . سـورىدىم  ئۈچۈن يېنىكلىتىـپ بېرىشـىنى   ئۈممىتىم
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ــى 10 ــى ۋاقىتنـ ــدىم . يهڭگىللهتتـ ــاغا كهلـ ــپ مۇسـ ــا . مهن قايتىـ مۇسـ
رەبــبىم . نىــڭ ئالــدىغا قايتــا بــاردىممهن رەببىم. دېــدىئىلگىرىكىــدەك 

ڭ ئالــدىغا قايتىــپ مۇســانى . يېنىكلهتتــى ۋاقىتنــى 10يهنه مهنــدىن 
نىڭ ئالدىغا رەببىم يهنه مهن .يهنه ئىلگىرىكىدەك گهپ قىلدى كهلسهم،
ــايتتىم ــدىن   .ق ــبىم مهن ــى 10يهنه رەب ــى ۋاقىتن ــانىڭ . يېنىكلهتت مۇس

يهنه مهن . ىلگىرىكىــــدەك گهپ قىلــــدىئالــــدىغا قــــايتتىم، ئــــۇ يهنه ئ
ۋاقىتنــــى  10يهنه رەبــــبىم  .رەببىمنىــــڭ ئالــــدىغا قايتىــــپ بــــاردىم

ۋاقىـت نامـاز ئوقۇشـقا     10كۈنـدۈزدە   ــ  مېنى بىـر كـېچه   ىپ،يهڭگىللىت
يهنه . گهپ قىلدى ئۇ يهنه شۇنداق ،مهن قايتىپ مۇساغا كهلدىم. بۇيرىدى

كۈنـدۈزدە بهش   ــ  رەببىم مېنى بىـر كـېچه   بۇ قېتىم. قايتتىمرەببىمگه 
: مۇسـا ماڭـا  . مهن قايتىپ مۇساغا كهلدىم. ۋاقىت ناماز ئوقۇشقا بۇيرىدى

ـ رەبـبىم مېنـى بىـر كـېچه      ”. دېدى“ ېنى نېمىگه بۇيرىدى؟رەببىڭ س”
ئۈممىتىـڭ  ”: مۇسا. دېدىم“ ناماز ئوقۇشقا بۇيرىدى ىتكۈندۈزدە بهش ۋاق

مهن . كۈندۈزدە بهش ۋاقىت ناماز ئوقۇشـقا تـاقهت قىاللمايـدۇ    ـ بىر كېچه
 ،رەببىڭگه قايتىـپ . سهندىن ئىلگىرى بهنى ئىسرائىلنى سىناپ كۆردۈم

: مهن. دېـدى  “!ۈن يېنىكلىتىـپ بېرىشـىنى سـورىغىن   ئۈچـ  ئۈممىتىڭ
ــا قىلىــدىغان يهرگه كېلىــپ   ” رەببىمــدىن ســوراۋېرىپ سوراشــتىن ھاي

ــېچه        ــر كـ ــدىم، مهن بىـ ــدۈزدە بهش ۋاق ـقالـ ــتكۈنـ ــڭ پهرز  ىـ نامازنىـ
ــۇلدۇم  ــدۇم ۋە قوشـ ــا رازى بولـ ــدىم“ قىلىنغانلىقىغـ ــادىن  .دېـ مهن مۇسـ

هندىلىرىمــــدىن ب”: جاكــــارچىبىــــر  ،ئايرىلىــــپ ماڭغــــان چېغىمــــدا
   .»دەپ توۋلىدى“ يهڭگىللهتتىم ۋە پهرزىمنى مۇقىمالشتۇردۇم

  )3887: خارىۇب(

َعْن َشرِيِك ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَُّه قَالَ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ لَْيلَةَ أُْسرَِي ـ   8437
ِد الْكَْعَبِة أَنَُّه َجاَءُه ثَلَاثَةُ َنفَرٍ قَْبلَ أَنْ ُيوَحى إِلَْيِه بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمْسجِ

َوُهَو َناِئٌم ِفي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ فَقَالَ أَوَّلُُهْم أَيُُّهْم ُهَو فَقَالَ أَْوَسطُُهْم ُهـَو َخْيـُرُهْم فَقَـالَ    
لَْم َيَرُهْم َحتَّى أََتْوُه لَْيلَةً أُْخَرى ِفيَما َيَرى قَلُْبـُه  آِخُرُهْم ُخذُوا َخْيَرُهْم فَكَاَنْت ِتلَْك اللَّْيلَةَ فَ

لُِّمـوُه َحتَّـى   َوَتَناُم َعْيُنُه َولَا َيَناُم قَلُْبُه َوكَذَِلَك الْأَْنبَِياُء َتَناُم أَْعُيُنُهْم َولَا َتَناُم قُلُوُبُهْم فَلَْم ُيكَ
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َم فََتَولَّاُه ِمْنُهْم جِْبرِيلُ فََشقَّ جِْبرِيلُ َما َبْيَن َنْحرِِه إِلَـى لَبَِّتـِه   اْحَتَملُوُه فََوَضُعوُه ِعْنَد بِئْرِ َزْمَز
َحتَّى فََرغَ ِمْن َصْدرِِه َوَجْوِفِه فََغَسلَُه ِمْن َماِء َزْمَزَم بَِيِدِه َحتَّى أَْنقَى َجْوفَُه ثُمَّ أُِتَي بِطَْسـٍت  

ُشوا إَِمياًنا َوِحكَْمةً فََحَشا بِِه َصْدَرُه َولََغاِديَدُه َيْعنِي ُعُروَق ِمْن ذََهبٍ ِفيِه َتْوٌر ِمْن ذََهبٍ َمْح
لسََّماِء َمْن َحلِْقِه ثُمَّ أَطَْبقَُه ثُمَّ َعَرَج بِِه إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا فََضَرَب َباًبا ِمْن أَْبَوابَِها فََناَداُه أَْهلُ ا

ْن َمَعَك قَالَ َمِعَي ُمَحمٌَّد قَالَ َوقَْد ُبِعثَ قَالَ َنَعْم قَالُوا فََمْرَحًبا بِِه َهذَا فَقَالَ جِْبرِيلُ قَالُوا َوَم
ـ    ى َوأَْهلًا فََيْسَتْبِشُر بِِه أَْهلُ السََّماِء لَا َيْعلَُم أَْهلُ السََّماِء بَِما ُيرِيُد اللَُّه بِِه ِفـي الْـأَْرضِ َحتَّ

الدُّْنَيا آَدَم فَقَالَ لَُه جِْبرِيلُ َهذَا أَُبوَك آَدُم فََسلِّْم َعلَْيِه فََسلََّم َعلَْيـِه  ُيْعِلَمُهْم فََوَجَد ِفي السََّماِء 
َهـَرْينِ  َوَردَّ َعلَْيِه آَدُم َوقَالَ َمْرَحًبا َوأَْهلًا بِاْبنِي نِْعَم اِلاْبُن أَْنَت فَإِذَا ُهَو ِفي السََّماِء الدُّْنَيا بَِن

ا َهذَاِن النََّهَراِن َيا جِْبرِيلُ قَالَ َهذَا النِّيلُ َوالْفَُراُت ُعْنُصُرُهَما ثُمَّ َمَضى بِِه ِفي َيطَّرَِداِن فَقَالَ َم
 قَالَ السََّماِء فَإِذَا ُهَو بَِنَهرٍ آَخَر َعلَْيِه قَْصٌر ِمْن لُْؤلُؤٍ َوَزَبْرَجٍد فََضَرَب َيَدُه فَإِذَا ُهَو ِمْسٌك أَذْفَُر

رِيلُ قَالَ َهذَا الْكَْوثَُر الَِّذي َخَبأَ لََك َربَُّك ثُمَّ َعَرَج بِِه إِلَى السََّماِء الثَّانَِيِة فَقَالَْت َما َهذَا َيا جِْب
 الَْملَاِئكَةُ لَُه ِمثْلَ َما قَالَْت لَُه الْأُولَى َمْن َهذَا قَالَ جِْبرِيلُ قَالُوا َوَمْن َمَعَك قَالَ ُمَحمٌَّد َصلَّى

ِه َوَسلََّم قَالُوا َوقَْد ُبِعثَ إِلَْيِه قَالَ َنَعْم قَالُوا َمْرَحًبا بِِه َوأَْهلًا ثُمَّ َعَرَج بِِه إِلَى السَّـَماِء  اللَُّه َعلَْي
ذَِلَك ثُمَّ  ثْلَالثَّاِلثَِة َوقَالُوا لَُه ِمثْلَ َما قَالَْت الْأُولَى َوالثَّانَِيةُ ثُمَّ َعَرَج بِِه إِلَى الرَّابَِعِة فَقَالُوا لَُه ِم

ـ  ُه َعَرَج بِِه إِلَى السََّماِء الَْخاِمَسِة فَقَالُوا ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َعَرَج بِِه إِلَى السََّماِء السَّاِدَسِة فَقَالُوا لَ
ْنبَِيـاُء قَـْد   ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َعَرَج بِِه إِلَى السََّماِء السَّابَِعِة فَقَالُوا لَُه ِمثْلَ ذَِلَك كُلُّ َسَماٍء ِفيَها أَ

 َسمَّاُهْم فَأَْوَعْيُت ِمْنُهْم إِْدرِيَس ِفي الثَّانَِيِة َوَهاُرونَ ِفي الرَّابَِعِة َوآَخَر ِفي الَْخاِمَسِة لَْم أَْحفَظْ
لَـْم   اْسَمُه َوإِْبَراِهيَم ِفي السَّاِدَسِة َوُموَسى ِفي السَّابَِعِة بَِتفِْضيلِ كَلَامِ اللَِّه فَقَالَ ُموَسى َربِّ
الُْمْنَتَهى  أَظُنَّ أَنْ ُيْرفََع َعلَيَّ أََحٌد ثُمَّ َعلَا بِِه فَْوَق ذَِلَك بَِما لَا َيْعلَُمُه إِلَّا اللَُّه َحتَّى َجاَء ِسْدَرةَ

للَُّه ِفيَما أَْوَحى َوَدَنا ِللَْجبَّارِ َربِّ الِْعزَِّة فََتَدلَّى َحتَّى كَانَ ِمْنُه قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى فَأَْوَحى ا
إِلَْيِه َخْمِسَني َصلَاةً َعلَى أُمَِّتَك كُلَّ َيْومٍ َولَْيلٍَة ثُمَّ َهَبطَ َحتَّى َبلَغَ ُموَسى فَاْحَتَبَسـُه ُموَسـى   

ٍة قَـالَ إِنَّ  فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َماذَا َعهَِد إِلَْيَك َربَُّك قَالَ َعهَِد إِلَيَّ َخْمِسَني َصلَاةً كُلَّ َيْومٍ َولَْيلَ
ْيـِه  أُمََّتَك لَا َتْسَتِطيُع ذَِلَك فَاْرجِْع فَلُْيَخفِّْف َعْنَك َربَُّك َوَعْنُهْم فَالَْتفََت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

َت فََعلَا بِِه إِلَى َوَسلََّم إِلَى جِْبرِيلَ كَأَنَُّه َيْسَتِشُريُه ِفي ذَِلَك فَأََشاَر إِلَْيِه جِْبرِيلُ أَنْ َنَعْم إِنْ ِشئْ
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الَْجبَّارِ فَقَالَ َوُهَو َمكَاَنُه َيا َربِّ َخفِّْف َعنَّا فَإِنَّ أُمَِّتي لَا َتْسَتِطيُع َهذَا فََوَضَع َعْنـُه َعْشـَر   
ْت إِلَـى  َصلََواٍت ثُمَّ َرَجَع إِلَى ُموَسى فَاْحَتَبَسُه فَلَْم َيَزلْ ُيَردُِّدُه ُموَسى إِلَى َربِِّه َحتَّى َصاَر

َخْمسِ َصلََواٍت ثُمَّ اْحَتَبَسُه ُموَسى ِعْنَد الَْخْمسِ فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َواللَِّه لَقَـْد َراَوْدُت َبنِـي   
إِْسَراِئيلَ قَْوِمي َعلَى أَْدَنى ِمْن َهذَا فََضُعفُوا فََتَركُوُه فَأُمَُّتَك أَْضَعُف أَْجَساًدا َوقُلُوًبا َوأَْبـَداًنا  

 اًرا َوأَْسَماًعا فَاْرجِْع فَلُْيَخفِّْف َعْنَك َربَُّك كُلَّ ذَِلَك َيلَْتِفُت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوأَْبَص
 ِتـي إِلَى جِْبرِيلَ ِلُيِشَري َعلَْيِه َولَا َيكَْرُه ذَِلَك جِْبرِيلُ فََرفََعُه ِعْنَد الَْخاِمَسِة فَقَالَ َيا َربِّ إِنَّ أُمَّ

ـ   ا ُضَعفَاُء أَْجَساُدُهْم َوقُلُوُبُهْم َوأَْسَماُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوأَْبَداُنُهْم فََخفِّْف َعنَّا فَقَالَ الَْجبَّـاُر َي
ابِ َتُمَحمَُّد قَالَ لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك قَالَ إِنَُّه لَا ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ كََما فََرْضُتُه َعلَْيَك ِفي أُمِّ الِْك

قَالَ فَكُلُّ َحَسَنٍة بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها فَهَِي َخْمُسونَ ِفي أُمِّ الِْكَتابِ َوِهَي َخْمٌس َعلَْيَك فََرَجَع إِلَى 
ُموَسى فَقَالَ كَْيَف فََعلَْت فَقَالَ َخفََّف َعنَّا أَْعطَاَنا بِكُلِّ َحَسَنٍة َعْشَر أَْمثَاِلَها قَالَ ُموَسى قَْد 

اَوْدُت َبنِي إِْسَراِئيلَ َعلَى أَْدَنى ِمْن ذَِلَك فََتَركُوُه اْرجِْع إِلَى َربَِّك فَلُْيَخفِّْف َعْنَك أَْيًضا َواللَِّه َر
 قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا ُموَسى قَْد َواللَِّه اْسَتْحَيْيُت ِمْن َربِّي ِممَّا اْخَتلَفْـتُ 

 .لَ فَاْهبِطْ بِاْسمِ اللَِّه قَالَ َواْسَتْيقَظَ َوُهَو ِفي َمْسجِِد الَْحَرامِإِلَْيِه قَا
ــ 8437 ــبهر     ــ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــپ    نىڭسـ ــمانغا ئېلىـ ــدىن ئاسـ ھهرەمـ
 پهيغهمـــبهر: ھهققىـــدە مۇنـــداق دېـــگهنچىقىلغـــان ئىســـرا كېچىســـى 

 ،بىــر كــۈنى .ئىــدى تېخــى ۋەھىــي كهلمىــگهن چــاغالر غا ئهلهيهىسســاالم
يېنىغـا ئـۈچ    ،ە ئۇخالۋاتقانـدا ىدسـجىد هھهرەم مئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر 

  :بىرىنچىسى .يېتىپ كهلدى) پهرىشتىلهر(كىشى 
  :ىسىئىككىنچ .دەپ سورىدىـ قايسىسى؟ ) يهنى مۇھهممهد(ئۇ ــ 

 .ىلـى بولىـدۇ، ـ دېـدى    ئـۇ بۇالرنىـڭ ئهڭ ئهۋز  . ــ ئوتتۇرىدا ياتقىنى شۇ
  : ئۈچىنچىسى

ئـۇ  دېـدى،   ــ ! ئۇالرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلىنى ئېلىـپ مـېڭىڭالر  ــ ئۇنداقتا، 
ــۆتتى  ــۇپ ئ ــۇالر يهنه  . كېچىســى مۇشــۇ ۋەقهلهر بول يهنه بىــر كېچىســى، ئ

بۇ قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهلبى ئويغـاق   .يېتىپ كهلدى
پهيغهمــبهر ئهنه شــۇنداقتۇر، . بولــۇپ، ھهمــمه ئىشــنى كــۆرۈپ تۇرۇۋاتــاتتى
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ئــۇالر پهيغهمــبهر  .گهرچه كــۆزلىرى ئۇخلىســىمۇ، قهلبــى ئويغــاق بولىــدۇ
زەمـزەم   ،كۆتـۈرۈپ ئاپىرىـپ   ئهلهيهىسسـاالمغا گهپ ـ سـۆز قىلماسـتىنال    

ــدىقۇدۇقىنىــڭ قېشــى  جىبرىئىــل دەرھــال ئىشــقا كىرىشــىپ،  .غا قوي
ردى ۋە يــا كۆكســىنى كېكىــردىكىگىچهنىڭ ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر

ــاتتى  ــى بوش ــدىن . ئىچىن ــۈيىد  ئان ــزەم س ــلهن زەم ــولى بى ــۆز ق ــۇپ  ەئ يۇي
ئۇنىڭغـا ئـالتۇن لـېگهن كهلتۈرۈلـدى، ئۇنىڭـدا ئـالتۇن        ، ئاندىنتازىلىدى

ــېگهن   ــۇپ، ل ــار بول ــام ب ــان  ج ــ ۋەئىم ــلهن كمهت ېھ ــدىتولدۇرۇلغانبى  .ى
كۆكســى ۋە نىڭ ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهرجىبرىئىــل ئۇنىــڭ بىــلهن  

ــۇ  ــۇن توم ــدۇرۇپ،بوي ــالدى ۋە     رلىرىنى تول ــا س ــۈرىكىنى جايىغ ــدىن ي ئان
، نى ئېلىـپ ئهلهيهىسسـاالم  ئاندىن پهيغهمـبهر  .كۆكرىكىنى يهملىۋەتتى

... ئاسماننىڭ دەرۋازىسـىدىن بىرنـى قـاقتى    چىقتى ۋەبىرىنچى ئاسمانغا 
داۋامى يۇقىرىقى ھهدىـس بىـلهن ئوخشـاش بولـۇپ، بۇنىڭـدا يهنه مۇنـداق       

ــگهن ــ: دەپ كهل ــا، پهيغهم ــارىغۇدەك بولس ــاالم ق بىرىنچــى  بهر ئهلهيهىسس
 سـى بۇ ئىككى” :جىبرىئىلدىن. ئاسماندا ئىككى دەريا ئېقىۋاتقان ئىكهن

رات فىـ نىـل بىـلهن   بـۇالر  ”: جىبرىئىـل  ،غانىدىدەپ سـورى “ ؟نېمه دەريا
ئانـدىن جىبرىئىـل    .دەپ جـاۋاب بهردى “ مهنبهسى بولىـدۇ دەريالىرىنىڭ 

ئــۇ يهردىمــۇ بىــر دەريــا بــار  غۇدەك بولســا،ارىقــ. ئۆرلىــدى يۇقىرىغــابىــلهن 
ئۇنىڭ ئۈستىدە مهرۋايىـت بىـلهن زەبهرجهدتىـن سـېلىنغان بىـر      بولۇپ، 
مۇشـكى ـ ئهنـبهر     نىڭ، سـۈيى تىقىـپ  قـولىنى دەرياغـا   .غۇدەكر تۇرىقهس

دەپ “ بــۇ نــېمه؟  !ئــى جىبرىئىــل ”: ۋە ئىكهنلىكىنــى ھــېس قىلــدى  
“ اقالپ قويغـان كهۋسـهردۇر  بۇ ساڭا رەببىڭ س”: ىدى، جىبرىئىلغانسورى

ــدى ــمان    . دېــ ــپ، ئاســ ــمانغا چىقىــ ــى ئاســ ــۇالر ئىككىنچــ ــدىن ئــ ئانــ
داۋامـى يـۇقىرىقى رىـۋايهتكه ئوخشـاش     ... ئىشىكلىرىدىن بىرىنى قـاقتى 

ــماندا        ــى ئاس ــۋايهتته ئىككىنچ ــۇ رى ــۇكى، ب ــى ش ــدىن پهرق ــۇپ، ئۇنىڭ بول
ىمنى، ئىدرىسنى، تۆتىنچى ئاسماندا ھارۇننى، ئالتىنچى ئاسماندا ئىبراھ

يهتتىنچــى ئاســماندا مۇســانى، بىرىنچــى ئاســماندا ھهزرىتــى ئــادەمنى       
مـــــۇھهممهد ( مۇســـــاھهزرىتـــــى  .كـــــۆرگهنلىكى بايـــــان قىلىنغـــــان

ھــېچكىم مهنــدىن ئۈســتۈن  !ئــى رەبــبىم”: )ئهلهيهىسســاالمنى كــۆرۈپ
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ئاندىن جىبرىئىل . دېدى“ مهرتىۋىگه نائىل قىلىنمايدۇ دەپ ئوياليتتىم
ــبهر ــ پهيغهم ــۇق االمئهلهيهىسس ــۇ ي ــۆرلهتتىىنى تېخىم قانچىلىــك  .رى ئ

سـىدرەتۇل   ،ئـاخىرى  .تىن باشقا ھېچكىم بىلمهيـدۇ هللائۆرلىگهنلىكىنى ا
ئىــــززەت ئىگىســــى بولغــــان جهببــــار  ،مۇنتهھاغــــا بېرىــــپ يهتكهنــــدە

يانىڭ ئىككى ئۇچىدەك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ قىسقا ئـارىلىق  غا ىپهرۋەردىگار
ــالغۇچه  ــق ــلهن . تىيېقىنالش ــداق ۋەھىــي  هللا ا ،شــۇنىڭ بى رەســۇلىغا مۇن
نامـاز   ۋاقىـت  50كۈنـدۈزدە   ــ  ساڭا ۋە ئۈممىتىڭگه بىـر كـېچه  ”: قىلدى

ــدىم ــۈپ،    .“پهرز قىل ــكه چۈش ــاالم پهس ــبهر ئهلهيهىسس ھهزرىتــى  پهيغهم
 !ئــى مــۇھهممهد”: پىتىــمۇســا ئــۇنى توخت .مۇســانىڭ قېشــىغا كهلــدى

 بهرپهيغهمـ . دەپ سـورىدى “ رەببىڭ ئۈممىتىڭگه نېمىلهرنـى تاپشـۇردى؟  
ۋاقىــت نامــاز ئوقۇشــقا    50كۈنــدۈزدە  ـــ بىــر كــېچه ”: ئهلهيهىسســاالم

. ئۈممىتىـــڭ بۇنىڭغـــا تـــاقهت قىاللمايـــدۇ”: دېۋىـــدى مۇســـا“ دىبـــۇيرۇ
ــپ  ــبىڭگه قايتىـ ــورىغىن رەبـ ــىنى سـ ــپ بېرىشـ ــدى“ !يېنىكلىتىـ . دېـ

 الغاندەكجىبرىئىلغا خـۇددى مهسـلىههتكه سـ   ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر 
 .دەپ ئىشارەت قىلـدى “ ماقۇل دېگىن ،خالىساڭ” :لىئىقارىۋىدى، جىبر
ــلهن  ــۇنىڭ بى ــۇنى يهنه جابب ،ش ــبهر  ارئ ــۆرلهتتى، پهيغهم ــا ئ  نىــڭ ھۇزۇرىغ
ئهي رەبـبىم، بىـزدىن   ”: ئۆز ئورنىدىن مىدىرلىماي تۇرۇپ ئهلهيهىسساالم
 10ئۇنىڭـدىن  هللا دېۋىـدى، ا “ ى قىاللمايـدۇ ۇن، ئۈممىتىم بىنيهڭگىللهتك

پهسـكه  ئهلهيهىسسـاالم  ئانـدىن پهيغهمـبهر    .نامازنى يهڭگىللهتتىۋاقىت 
مۇشۇ  .پ سورىدىتىتىمۇسانىڭ قېشىغا كهلدى، مۇسا ئۇنى توخ ،چۈشۈپ
ئـاخىرى بهش   ،مۇسا بىلهن رەببىنىڭ ئارىلىقىدا قاتناپ يـۈرۈپ  ،تهرىقىدە

 !ئـى مـۇھهممهد  ”: ۋېلىپتىمۇسا يهنه توختى .چۈشۈرۈلدىۋاقىت نامازغا 
ــى ئىســرائىلنى   ــاز ئوقۇشــقا  مهن قهۋمىــم بهن ــاز نام دەۋەت بۇنىڭــدىنمۇ ئ

ــان ــۇالر ،بولســاممۇ قىلغ ــاي  ئ ــاقهت قىاللم ــلىۋەتكهن ت ئۈممىتىــڭ  .تاش
ئـاڭالش جهھهتـته تېخىمـۇ ئـاجىز، يهنه      ــ  جىسمانىي، ئهقلىي ۋە كـۆرۈش 

ــارغىن، رەببىــڭ   ــدى“ !تېخىمــۇ يهڭگىللىتىــپ بهرســۇن قايتىــپ ب  .دې
، جىبرىئىلمۇ بـۇنى رەت  جىبرىئىلغا قارىۋىدىئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر 
ــاي ــۆرلهتتى   ،قىلمـ ــا ئـ ــتىم يۇقۇرىغـ ــىنچى قېـ ــۇنى بهشـ ــبهر .ئـ  پهيغهمـ
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ئۈممىتىمنىــڭ جىســمى، بهدەنلىــرى،    !ئــى رەبــبىم ”: ئهلهيهىسســاالم
شــى، كــۆرۈش ۋە ئــاڭالش ئىقتىــدارى ئــاجىز، شــۇڭا بىــزگه   وھ ـىــل   ئهق

ــپ بهرگ ــنيهڭگىللىتى ــار ا  “ ى ــدى، جابب ــا قىلىۋى ــى ”: هللادەپ ئىلتىج ئ
 ببهيـــــك،له”: ئهلهيهىسســـــاالم پهيغهمـــــبهر .دېـــــدى“ !هدمـــــۇھهمم

سۆزۈم ئۆزگهرمهيدۇ، ساڭا لهۋھۇلمهھپـۇزدا  ”: هللا .دېدى“ پهرمانبهردارمهن
ســى ئــون ھهسسىش ھهر بىــر ياخشــى ئىــ  .پهرز قىلىــۋەتكىنىم ھېســاب

ســــاڭا پهرز قىلىنغــــان بهش ۋاقىــــت نامــــاز  .ھېســــابلىنىدۇبىــــلهن 
ــۇۋاقىــت  50زدا ۇلمهھپــۇلهۋھ شــۇنىڭ . دېــدى “ل قىلىنىــدۇبولــۇپ قوب
: قايتىپ باردى، مۇسا نىڭ يېنىغامۇسائهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  ،بىلهن

بىـزدىن  ” :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەپ سورىۋىدى، “ قانداق قىلدىڭ؟”
يهڭگىللهتتــى، ھهر بىــر ياخشــى ئىشــقا ئــون ھهسســه ســاۋاب بېرىــدىغان 

ى، مهن قهۋمىـم بهنـى   بىلهن قهسـهمك نىڭ نامى هللا”: دېدى، مۇسا “بولدى
ئـۇالر   ،غان بولساممۇدەۋەت قىلئىسرائىلنى بۇنىڭدىنمۇ ئاز ناماز ئوقۇشقا 

بواللمـــــاي تاشـــــلىۋەتكهن، يهنه قايتىـــــپ بـــــارغىن، رەببىـــــڭ يهنه     
 !ئـى مۇسـا  ”: ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمبهر .دېدى“ !پ بهرسۇنيهڭگىللىتى

ــامىهللا ــ قايتــا رەببىمنىــڭ ھۇزۇرىغــابىــلهن قهســهمكى،  نىــڭ ن قايتــا  ـ
نىڭ ئىسمى بىلهن هللا”: جىبرىئىل. دېدى“ ئۇيۇلۇپ قالدىم چىقىۋېرىپ
مـــدە ەمهســـجىدى ھهرپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم دېـــدى،  “!چۈشـــكىن
   .ئويغاندى

  ) 7517 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ أُِتيـُت    ـ   8438
 ُبَراقِ َوُهَو َدابَّةٌ أَْبَيُض طَوِيلٌ فَْوَق الِْحَمارِ َوُدونَ الَْبْغلِ َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَهى طَْرِفِه قَالَبِالْ

َدَخلْـُت   مَّفََرِكْبُتُه َحتَّى أََتْيُت َبْيَت الَْمقِْدسِ قَالَ فََرَبطُْتُه بِالَْحلْقَِة الَِّتي َيْربِطُ بِِه الْأَْنبَِياُء قَالَ ثُ
اٍء الَْمْسجَِد فََصلَّْيُت ِفيِه َركَْعَتْينِ ثُمَّ َخَرْجُت فََجاَءنِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام بِإَِناٍء ِمْن َخْمرٍ َوإَِن

َرَج بَِنا إِلَـى  ِمْن لََبنٍ فَاْخَتْرُت اللََّبَن فَقَالَ جِْبرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْخَتْرَت الِْفطَْرةَ ثُمَّ َع
  . بنحو حديث قتادة السََّماِء
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فَإِذَا أََنا بِإِْبَراِهيَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْسنًِدا ظَْهَرُه إِلَى الَْبْيِت الَْمْعُمورِ َوإِذَا ُهَو  :وفيه
َهَب بِي إِلَى السِّْدَرِة الُْمْنَتَهـى َوإِذَا  َيْدُخلُُه كُلَّ َيْومٍ َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك لَا َيُعوُدونَ إِلَْيِه ثُمَّ ذَ

َرْت فََما َوَرقَُها كَآذَاِن الِْفَيلَِة َوإِذَا ثََمُرَها كَالِْقلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَِشَيَها ِمْن أَْمرِ اللَِّه َما غَِشَي َتَغيَّ
  .أََحٌد ِمْن َخلْقِ اللَِّه َيْسَتِطيُع أَنْ َيْنَعَتَها ِمْن ُحْسنَِها

قَالَ فَلَْم أََزلْ أَْرجُِع َبْيَن َربِّي َتَباَرَك َوَتَعالَى َوَبْيَن ُموَسى َعلَْيِه السَّلَام َحتَّى قَالَ  :وفيه
  .َيا ُمَحمَُّد إِنَُّهنَّ َخْمُس َصلََواٍت كُلَّ َيْومٍ َولَْيلٍَة ِلكُلِّ َصلَاٍة َعْشٌر فَذَِلَك َخْمُسونَ َصلَاةً

ــۋايهت قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر   ھــۇ ئهنهــۇرەزىيهلال ئهنهسـ    8438 رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇ ئېشهكتىن چوڭراق، خېچىردىن . لدىۈماڭا بىر دۇلدۇل كهلتۈر«
 پنىـ دۇلـدۇلغا مى . قهدىمىنى چوڭ ئالىدىغان ھايۋان ئىدى كىچىكرەك،

باغاليـدىغان  نى پهيغهمبهرلهر ئۇالغلىرىنى ئۇ باردىم ۋەتۇلمۇقهددەسكه هيب
ئانــدىن مهســجىدكه كىرىــپ ئىككــى رەكــئهت نامــاز . ھالقىغــا باغلىــدىم

بىـر  جىبرىئىل ماڭا بىر قاچا مهي بىلهن . تىن چىقتىمدىجئوقۇپ مهس
 :جىبرىئىــل ماڭــا. ســۈت ئېلىــپ كهلــدى، مهن ســۈتنى تاللىــدىم قاچــا 

داۋامـى  ( ...ئانـدىن ئاسـمانغا ئۆرلىـدۇق   . دېـدى “ توغرا يولنى تاللىـدىڭ ”
: بۇنىڭـدا يهنه مۇنـداق دېـيىلگهن   ) بولۇپ تادەنىڭ ھهدىسىگه ئوخشاشقه
. تۇلمهئمۇرغا يۆلىنىپ تۇرغانلىقىنى كـۆردۈم يۇ يهردە ئىبراھىمنىڭ بهئ
بىــر  ،تــۇراتتىكىرىــپ مىــڭ پهرىشــته   70تۇلمهئمۇرغــا ھهر كــۈنى  هيب

ــى   ــا كىرمهيتت ــرى قايت ــىدرەتۇلمۇنتهھا   . كىرگهنلى ــيىن س ــدىن كې ئان
ــاردۇق ــۇ دەرەخنىــڭ ياپراقلىرىنىــڭ چوڭلــۇقى پىلنىــڭ   . دەرىخىــگه ب ب

رەببىمنىـڭ   .دەك ئىـدى كـۈپلهر القلىرىدەك، مېۋىلىرىنىڭ چوڭلۇقى ۇق
ــكهندە  ــۇيرۇقى چۈش ــوالتتى    ،ب ــدا ب ــۆزگىرىش پهي ــته ئ ــۇ دەرەخ ــڭ هللا. ب نى

مهخلۇقلىرىـــدىن ھـــېچ بىـــر ئـــادەم بـــۇ دەرەخنىـــڭ گـــۈزەللىكىنى       
كــۆپ قېــتىم ارىســىدا ئرەبــبىم بىــلهن مۇســانىڭ  ...تهســۋىرلىيهلمهيدۇ

كۈنـدۈزدە بهش   –بىر كېچه  !ئى مۇھهممهد”: تائاال اهللا ئاخىرىدا، .ماڭدىم
ھهر بىر ۋاقىت ناماز ئـون ۋاقىـت نامازنىـڭ    . ۋاقىت نامازنى پهرز قىلدىم

   .»دېدى “نامازنىڭ ئورنىدا بولىدۇ 50ئورنىدا، بهش ۋاقىت ناماز 
  )162: مۇسلىم(
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ٍك قَالَ كَانَ أَُبو ذَرٍّ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلـ   8439
فَـَرَج  َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فُرَِج َعْن َسقِْف َبْيِتي َوأََنا بَِمكَّةَ فََنَزلَ جِْبرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ

َء بِطَْسٍت ِمْن ذََهبٍ ُمْمَتِلٍئ ِحكَْمةً َوإَِمياًنا فَأَفَْرغَُه ِفـي  َصْدرِي ثُمَّ غََسلَُه بَِماِء َزْمَزَم ثُمَّ َجا
ْنَيا َصْدرِي ثُمَّ أَطَْبقَُه ثُمَّ أََخذَ بَِيِدي فََعَرَج بِي إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا فَلَمَّا جِئُْت إِلَى السََّماِء الدُّ

ْن َهذَا قَالَ َهذَا جِْبرِيلُ قَالَ َهلْ َمَعَك أََحٌد قَالَ َنَعْم قَالَ جِْبرِيلُ ِلَخازِِن السََّماِء افَْتْح قَالَ َم
الـدُّْنَيا   َمِعي ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أُْرِسلَ إِلَْيِه قَالَ َنَعْم فَلَمَّا فََتَح َعلَْوَنا السََّماَء

َوَعلَى َيَسارِِه أَْسوَِدةٌ إِذَا َنظََر ِقَبلَ َيِمينِِه َضِحَك َوإِذَا َنظََر  فَإِذَا َرُجلٌ قَاِعٌد َعلَى َيِمينِِه أَْسوَِدةٌ
ا ِقَبلَ َيَسارِِه َبكَى فَقَالَ َمْرَحًبا بِالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ َواِلاْبنِ الصَّاِلحِ قُلُْت ِلجِْبرِيلَ َمْن َهذَا قَال َهذَ

ِشَماِلِه َنَسُم َبنِيِه فَأَْهلُ الَْيِمنيِ ِمْنُهْم أَْهلُ الَْجنَِّة َوالْأَْسوَِدةُ الَِّتي آَدُم َوَهِذِه الْأَْسوَِدةُ َعْن َيِمينِِه َو
َعْن ِشَماِلِه أَْهلُ النَّارِ فَإِذَا َنظََر َعْن َيِمينِِه َضِحَك َوإِذَا َنظََر ِقَبلَ ِشَماِلِه َبكَى َحتَّى َعَرَج بِـي  

ِلَخازِنَِها افَْتْح فَقَالَ لَُه َخازِنَِها ِمثْلَ َما قَالَ الْأَوَّلُ فَفََتَح قَالَ أََنـٌس   إِلَى السََّماِء الثَّانَِيِة فَقَالَ
فَذَكََر أَنَُّه َوَجَد ِفي السََّمَواِت آَدَم َوإِْدرِيَس َوُموَسى َوِعيَسى َوإِْبَراِهيَم َصلََواُت اللَِّه َعلَْيهِْم 

ْيَر أَنَُّه ذَكََر أَنَُّه َوَجَد آَدَم ِفي السََّماِء الدُّْنَيا َوإِْبَراِهيَم ِفي السََّماِء َولَْم ُيثْبِْت كَْيَف َمَنازِلُُهْم غَ
بِـالنَّبِيِّ   السَّاِدَسِة قَالَ أََنٌس فَلَمَّا َمرَّ جِْبرِيلُ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِْدرِيَس قَالَ َمْرَحًبا

الصَّاِلحِ فَقُلُْت َمْن َهذَا قَالَ َهذَا إِْدرِيُس ثُمَّ َمَرْرُت بُِموَسى فَقَـالَ َمْرَحًبـا    الصَّاِلحِ َوالْأَخِ
بِالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ َوالْأَخِ الصَّاِلحِ قُلُْت َمْن َهذَا قَالَ َهذَا ُموَسى ثُمَّ َمَرْرُت بِِعيَسى فَقَالَ َمْرَحًبا 

لصَّاِلحِ قُلُْت َمْن َهذَا قَالَ َهذَا ِعيَسى ثُمَّ َمَرْرُت بِإِْبَراِهيَم فَقَالَ َمْرَحًبا بِالْأَخِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ ا
الَ اْبُن بِالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ َواِلاْبنِ الصَّاِلحِ قُلُْت َمْن َهذَا قَالَ َهذَا إِْبَراِهيُم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ

َحْزمٍ أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َوأََبا َحبَّةَ الْأَْنَصارِيَّ كَاَنا َيقُولَاِن قَالَ النَّبِيُّ َصـلَّى   ِشَهابٍ فَأَْخَبَرنِي اْبُن
 اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ ُعرَِج بِي َحتَّى ظََهْرُت ِلُمْسَتَوى أَْسَمُع ِفيِه َصرِيَف الْأَقْلَامِ قَالَ اْبُن َحْزمٍ

لَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَفََرَض اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى أُمَِّتي َخْمِسـَني  َوأََنُس ْبُن َماِلٍك قَا
َصلَاةً فََرَجْعُت بِذَِلَك َحتَّى َمَرْرُت َعلَى ُموَسى فَقَالَ َما فََرَض اللَُّه لََك َعلَى أُمَِّتـَك قُلْـُت   

إِلَى َربَِّك فَإِنَّ أُمََّتَك لَا ُتِطيُق ذَِلـَك فََراَجْعـُت فََوَضـَع     فََرَض َخْمِسَني َصلَاةً قَالَ فَاْرجِْع
َشطَْرَها فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى قُلُْت َوَضَع َشطَْرَها فَقَالَ َراجِْع َربََّك فَإِنَّ أُمََّتَك لَـا ُتِطيـُق   
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ى َربَِّك فَإِنَّ أُمََّتَك لَـا ُتِطيـُق ذَِلـَك    فََراَجْعُت فََوَضَع َشطَْرَها فََرَجْعُت إِلَْيِه فَقَالَ اْرجِْع إِلَ
  فََراَجْعُتُه فَقَالَ ِهَي َخْمٌس َوِهَي َخْمُسونَ 

 ئهبـۇ زەر  دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8439
نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى سـۆزلهپ    پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغا 
، ئىچىــگه ئۈســتى ئېچىلىــپ مهككىــدىكى چېغىمــدا ئۆينىــڭ«: بهرگهن

زەمــزەم ســۈيى  ،ىمنى يېرىــپكئــۇ مېنىــڭ كــۆكرى .ل چۈشــتىجىبرىئىــ
كمهت ۋە ئىمـان توشـقۇزۇلغان ئـالتۇن قـاچىنى     ېبىلهن يـۇدى، ئانـدىن ھـ   

تۇتـۇپ   دىنقولۇمـ  ،ئاندىن يېرىقنى ئېتىـپ  .مهيدەمگه قويدى ،ئهكىلىپ
 ،ىـزدە بىرىنچـى ئاسـمانغا كهلگىنىم   .بىرىنچى ئاسمانغا ئېلىپ چىقتـى 

. دېــدى “!ئىشــىكنى ئــاچ”: پهرىشــتىگه مــۇئهككهل غال ئاســمانئــجىبرى
 :لئىـ جىبرى .دەپ سـورىدى “ يېنىڭـدا كىـم بـار؟    سهن كىـم؟ ”: پهرىشته

ــمهن جىبر” ــار ل ىئىـ ــۇھهممهد بـ ــدا مـ ــولىمهن، يېنىمـ ــدى  “بـ ــۇ.دېـ : ئـ
شـــۇنىڭ  .دېـــدى“ ھهئه” :لئىـــجىبرى .دەپ ســـورىدى “؟چاقىرىلـــدىمۇ”

دا بىـــر ئادەمنىـــڭ  بىرىنچـــى ئاســـمان  .چىلـــدىېئىشـــىك ئبىـــلهن، 
، سـول تهرىپىـدە   بىـر تـوپ   تهرىپىـدە  ئۇنىڭ ئوڭ. ئولتۇرغىنىنى كۆردۇق

ئوڭ تهرىپىگه قارىسا كۈلهتتى، سـول  ) ئۇ ئادەم( توپ كىشى بار بولۇپ،بىر 
سالىه پهيغهمـبهرگه ۋە سـالىه ئوغۇلغـا    ”: ئۇ .تهرىپىگه قارىسا يىغاليتتى

ــا ــدى“ مهرھاب ــئىجىبرى. دې ــۇ ”: دىنل ــدۇ ب ــم بولى ــام، “؟كى  دەپ سورىس
نىـڭ  ئـوڭ ـ سـول تهرەپـتىكىلهر ئۇ    ئادەم ئهلهيهىسساالم،  بۇ” :جىبرىئىل

ئـــوڭ تهرەپـــتىكىلهر جهنـــنهت ئهھلـــى، ســـول   .ئهۋالدىنىـــڭ روھلىـــرى
زاخ ئهھلــى، شــۇڭا ئــوڭ تهرەپــكه قارىســا كۈلىــدۇ، ســول  وتهرەپــتىكىلهر د

ى چـ مېنـى ئىككىن  جىبرىئىـل ئانـدىن  . دېـدى “ ه قارىسا يىغاليدۇكتهرەپ
“ !ئىشــىكنى ئــاچ”: پهرىشــتىگه ىــپ، مــۇئهككهلئاســمانغا ئېلىــپ چىق

، ئاندىن ئىشـىك  قىلدىسۆزلهرنى  ىدەكته ئالدىنقى پهرىشتىشپهر. دېدى
  .»ئېچىلدى

يهنه پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئهبـۇ زەر  : مۇنداق دەيـدۇ ئهنهس 
ــدرس، ۋەســهللهمنىڭ  ــادەم، ئى ــا، ئىيســ  ئاســمانالردا ئ ــراھىم مۇس ا ۋە ئىب
ــاالم ــۆزلهپ الرئهلهيهىسســ ــانلىقىنى ســ ــپ نى ئۇچراتقــ ــادەم ” :بېرىــ ئــ
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ى ئاسـماندا  چئهلهيهىسساالمنى بىرىنچى ئاسـماندا، ئىبراھىمنـى ئـالتىن   
قالغـــــان پهيغهمبهرلهرنـــــى قايســـــى ئاســـــماندا  .دېـــــدى“ ئـــــۇچراتتى

  ...مىدىئۇچراتقانلىقىنى دې
يغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى، په

ل ئىـــجىبرى«: ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ســـۆزى مۇنـــداق داۋاملىشـــىدۇ
ئىدرىسنىڭ يېنىغا  ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى ئېلىپ

ــدا ــدرىس ،چىققان ــا ”: ئى ــقا مهرھاب ــالىه قېرىنداش ــدى“ !س ــۇ ”: مهن. دې ب
انىڭ ئاندىن مۇسـ . دېدى“ ۇ ئىدرىسئ”: جىبرىئىل دەپ سورىسام، “كىم؟

ــدىن ئۆت ــۇقيېنى ــا .ت ــقا   ”: مۇس ــالىه قېرىنداش ــبهر ۋە س ــالىه پهيغهم س
 ۇ مۇسـا بـ ”: لئىـ جىبرى دەپ سـورىدىم، “ بۇ كىم؟”: مهن. دېدى“ !مهرھابا
ســالىه ”: ئۇمــۇ .تــۇقئانــدىن ئىيســانىڭ قېشــىدىن ئۆت. دېــدى“ بولىــدۇ

دەپ “ بـۇ كىـم؟  ”: مهن. دېـدى “ !پهيغهمبهر ۋە سالىه قېرىنداشقا مهرھابا
ئىبراھىمنىـڭ يېنىغـا   . دېدى“ بولىدۇ ۇ ئىيساب” :ىم، جىبرىئىلسورىد

 :مهن. دېـدى “ !سالىه پهيغهمبهرگه ۋە سالىه ئوغۇلغا مهرھابـا ”: كهلگهندە
“ خهلىيلــۇلالھۇ ئىبــراھىم بــ”: جىبرىئىــل ەپ ســورىدىم،د“ ؟بــۇ كىــم”

  .دېدى
الردىن رىــــۋايهت ھهبــــبه ئهنســــارى ۇئىبنــــى ئاببــــاس بىــــلهن ئهبــــ

: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دىـگهن    غهمبهرپهي قىلىنىدۇكى،
ھۆكـۈم  هللا ا(ئۇ يهردە  ،ئاندىن مهن ئۆرلىگهنچه بىر مهنزىلگه چىقتىمكى«

قهلهملهرنىــڭ شــىرىلدىغان ئــاۋازىنى ) قىلغــان نهرســىلهرنى يېزىۋاتقــان
  .»ئاڭلىدىم

 تىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ھهزم بىلهن ئهنهس ئىبنى مالىك
  : هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر س

. ۋاقىـــــت نامـــــاز پهرز قىلـــــدى 50مېنىـــــڭ ئـــــۈممىتىمگه هللا ا«
: مۇسا .پهرۋەردىگارىمنىڭ ھۇزۇرىدىن قايتىپ، مۇسانىڭ يېنىغا چۈشتۈم

ــهللا ا” ــدى ۈئـ ــى پهرز قىلـ ــورىدى“ ؟ممىتىڭگه نېمىنـ  50” :مهن .دەپ سـ
ىـپ بـارغىن،   قايت گهرەبـبىڭ ”: مۇسا ،دېسهم“ ۋاقىت نامازنى پهرز قىلدى

مهن رەببىمنىــڭ ئالــدىغا . دېــدى“ ممىتىــڭ بــۇنى قىاللمايــدۇۈئ چــۈنكى
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هللا ا”: مۇسـاغا كېلىـپ  . ۋەتتىۈتـۈر ۆئۇنىڭ يېرىمىنـى ك  ،قايتا بېرىۋىدىم
ممىتىـڭ  ۈئ قىن،قـايت  گهرەبـبىڭ ”: دېسهم، مۇسـا “ ۋەتتىۈيېرىمنى كۆتۈر

 چىقـتىم، نىـڭ ھۇزۇرىغـا قايتىـپ    مهن رەببىم. دېـدى “ بۇنى قىاللمايـدۇ 
 ئــۇ نىڭ قېشــىغا قايتىــپ چۈشــتۈم،مۇســا .ۋەتتىۈيهنه يېرىمىنــى كۆتــۈر

مهن . دېـدى “ قىاللمايـدۇ  مـۇ ممىتىـڭ بۇنى ۈئ قىن،قـايت  گهرەببىڭ”: يهنه
ــتىم،  رەببىميهنه  ــا چىق ــبىم نىــڭ ھۇزۇرىغ ــاز ”: رەب  50بهش ۋاقىــت نام

   .»دېدى“ بساېۋاقىت نامازغا ھ
  )349 :بۇخارى(

لَِّه قَالَ لَمَّا أُْسرَِي بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنُتهَِي بِِه َعْن َعْبِد الـ   8440
 إِلَى ِسْدَرِة الُْمْنَتَهى َوِهَي ِفي السََّماِء السَّاِدَسِة إِلَْيَها َيْنَتهِي َما ُيْعَرُج بِِه ِمْن الْأَْرضِ فَُيقْـَبضُ 

ُيْهَبطُ بِِه ِمْن فَْوِقَها فَُيقَْبُض ِمْنَها قَالَ إِذْ َيْغَشى السِّْدَرةَ َما َيْغَشى قَـالَ  ِمْنَها َوإِلَْيَها َيْنَتهِي َما 
فََراٌش ِمْن ذََهبٍ قَالَ فَأُْعِطَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثًـا أُْعِطـَي الصَّـلََواِت    

 .لَْبقََرِة َوغُِفَر ِلَمْن لَْم ُيْشرِْك بِاللَِّه ِمْن أُمَِّتِه َشْيئًا الُْمقِْحَماُتالَْخْمَس َوأُْعِطَي َخَواِتيَم ُسوَرِة ا
: ئىبنــى نــۇمهيردىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئابــدۇلالھ  ـــ 8440
 ،ئاسـمانغا ئېلىـپ چىقىلغانـدا    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر 

ــدى  ــىدرەتۇلمۇنتهھادا توختىتىلـ ــالتىن . سـ ــۇ ئـ ــدى ى ئچئـ ــماندا ئىـ . اسـ
ئاندىن ئۇ يهردىـن   ،يهردە توختايدۇ ۇھهر شهيئى شزېمىندىن ئۆرلهيدىغان 

، ئانــدىن ئــۇ يهردە توختايــدۇ ئۈســتىدىن چۈشــىدىغانالرمۇ شــۇ .ئېلىنىــدۇ
 سـىدرەتۇلمۇنتهھانى ) ئـۇ (﴿: مۇنـداق دېـگهن   تائـاال  اهللا. يهردىن ئېلىنىدۇ
قاپلىغان نهرسه : االمئهلهيهىسس پهيغهمبهر( ①﴾)كۆردى(قاپلىغان چاغدا 

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ). يوپـــۇق ئىـــدى، ـ دېـــگهن     ئـــالتۇن
بهش ۋاقىــت  بىرىنچىســى،. بېرىلــدىئــۈچ ئىــش  )ئــۇ يهردە(ۋەســهللهمگه 

ــاز ــى،نامــ ــاخىر ؛ ئىككىنچىســ ــىنىڭ ئــ ــايهتلىرى؛ بهقهرە سۈرىســ قى ئــ
 تائاالغا شېرىكهللا گۇناھ ئۆتكۈزگهن، لېكىن اممىتىدىن ۈئ ئۈچىنچىسى،

   .كهلتۈرمىگهن كىشىنىڭ مهغپىرەت قىلىنىشى
   )173: مۇسلىم(

                                                 
 .ـ ئايهت 16سۈرە نهجم،  ①
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َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الدَّْوَرِقيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ َعْن الزَُّبْيرِ ْبنِ ُجَناَدةَ ـ   8441
لَْيِه َوَسلََّم لَمَّا اْنَتَهْيَنا إِلَـى َبْيـِت   َعْن اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

الَْمقِْدسِ قَالَ جِْبرِيلُ بِإِْصَبِعِه فََخَرَق بِِه الَْحَجَر َوَشدَّ بِِه الُْبَراَق قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحـِديثٌ  
 .َحَسٌن غَرِيٌب
ئىبنى بۇرەيـدە دادىسـىدىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر      ـ   8441
  :مۇنداق دېگهن ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللال

تۇلمۇقهددەســكه بېرىــپ توختىغانــدا، جىبرىئىــل بــارمىقى هيبىــز ب«
   .①»باغلىدى دۇلدۇلنى ئۇنىڭغا تېشىپ،تاشنى  ئىشارەت قىلىپال بىلهن

  )3132: تىرمىزى(

اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ  ـ عن  8442
 َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَمَّا كَذََّبْتنِي قَُرْيٌش قُْمُت ِفي الِْحْجرِ فََجلَا اللَُّه ِلي َبْيَت الَْمقِْدسِ فَطَِفقُْت

 .أُْخبُِرُهْم َعْن آَياِتِه َوأََنا أَْنظُُر إِلَْيه
يهت رىـــۋا مـــاجـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ ــــ 8442

قىلىــدۇكى، ئــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق 
ــان ــى ئاڭلىغــ ــڭ «: دېگهنلىكىنــ ــلهر مېنىــ ــدە (قۇرەيشــ ــر كېچىــ بىــ

مهن  چاغـدا، ئىنكار قىلغان ) بهيتۇلمۇقهددەسكه بېرىپ كهلگهنلىكىمنى
 ۇپ،دا تـۇر )كهئبىنىڭ بېقىنىـدىكى پاكـار تـام سـېلىنغان ھـويال     (ھىجر 

ماڭـا  هللا اقهددەسنى ئېنىق تهسۋىرلهپ بهردىم، شۇ چاغـدا  ئۇالرغا بهيتۇلمۇ
   .»كۆز ئالدىمغا ئهكىلىپ بهرگهنىدى ڭ سىماسىنىسنىەدهدقۇيتۇلمهب

  )3886 :بۇخارى(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا كَانَ لَْيلَـةُ  ـ   8443
َبْحُت بَِمكَّةَ فَِظْعُت بِأَْمرِي َوَعَرفُْت أَنَّ النَّاَس ُمكَذِّبِيَّ فَقََعَد ُمْعَتزِلًا َحزِيًنـا  أُْسرَِي بِي َوأَْص

ٍء قَالَ فََمرَّ َعُدوُّ اللَِّه أَُبو َجْهلٍ فََجاَء َحتَّى َجلََس إِلَْيِه فَقَالَ لَُه كَالُْمْسَتْهزǛِِ َهلْ كَانَ ِمْن َشْي

                                                 
  سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2504(ئهلبانى  ①
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعْم قَالَ َما ُهَو قَالَ إِنَُّه أُْسرَِي بِي اللَّْيلَةَ قَالَ إِلَى أَْيَن  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه
 َمَخافَةَ قَالَ إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ قَالَ ثُمَّ أَْصَبْحَت َبْيَن ظَْهَراَنْيَنا قَالَ َنَعْم قَالَ فَلَْم ُيرِ أَنَُّه ُيكَذُِّبُه

َيْجَحَدُه الَْحِديثَ إِذَا َدَعا قَْوَمُه إِلَْيِه قَالَ أََرأَْيَت إِنْ َدَعْوُت قَْوَمَك ُتَحدِّثُُهْم َما َحـدَّثَْتنِي   أَنْ
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعْم فَقَالَ َهيَّا َمْعَشَر َبنِي كَْعبِ ْبـنِ لُـَؤيٍّ قَـالَ    

ْت إِلَْيِه الَْمَجاِلُس َوَجاُءوا َحتَّى َجلَُسوا إِلَْيهَِما قَالَ َحدِّثْ قَْوَمَك بَِما َحدَّثَْتنِي فَقَالَ فَاْنَتفََض
َمقِْدسِ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي أُْسرَِي بِي اللَّْيلَةَ قَالُوا إِلَى أَْيَن قُلُْت إِلَى َبْيِت الْ

ثُمَّ أَْصَبْحَت َبْيَن ظَْهَراَنْيَنا قَالَ َنَعْم قَالَ فَِمْن َبْينِ ُمَصفِّقٍ َوِمْن َبْينِ َواِضعٍ َيـَدُه َعلَـى   قَالُوا 
َرأِْسِه ُمَتَعجًِّبا ِللْكَِذبِ َزَعَم قَالُوا َوَهلْ َتْسَتِطيُع أَنْ َتْنَعَت لََنا الَْمْسجَِد َوِفي الْقَْومِ َمْن قَـْد  

ذَِلَك الَْبلَِد َوَرأَى الَْمْسجَِد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذََهْبُت أَْنَعُت َسافََر إِلَى 
فََما زِلُْت أَْنَعُت َحتَّى الَْتَبَس َعلَيَّ َبْعُض النَّْعِت قَالَ فَجِيَء بِالَْمْسجِِد َوأََنا أَْنظُُر َحتَّى ُوِضَع 

أَْو ُعقَْيلٍ فََنَعتُُّه َوأََنا أَْنظُُر إِلَْيِه قَالَ َوكَانَ َمَع َهذَا َنْعٌت لَْم أَْحفَظُْه قَالَ فَقَالَ  ُدونَ َدارِ ِعقَالٍ
 .الْقَْوُم أَمَّا النَّْعُت فََواللَِّه لَقَْد أََصاَب

ــاس  ـ ئىب      8443 ــى ئاببــ ــۇ ئهنهۇنــ ــارەزىيهلالھــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
  :مۇنداق دېگهن هلهيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ــهھهردە     همهن ب« ــى، س ــان كېچىس ــپ بېرىلغ ــكه ئېلى يتۇلمۇقهددەس
ــدىن كېــيىن،ه گمهككىــ ــۆز ئىشــىمدىن ئهنســىرىدىم  كهلگهن چــۈنكى  ،ئ

غهمـگه   .ىمهتـت غا چىقىرىدىغانلىقىنى بىلچىمېنى يالغان نىڭكىشىلهر
ھــل نىــڭ دۈشــمىنى ئهبــۇ جههللاپاتقــان ھالــدا ئولتــۇراتتىم، يېنىمــدىن ا

  :يېنىمغا كهلدى ۋە مهسخىرە ئارىالش) مېنى كۆرۈپ. (ئۆتتى
  .ــ بىر ئىش بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

  .ــ ھهئه، ـ دېدىم
  .ــ نېمه بولدى؟ ـ دەپ سورىدى

  .ــ سهپهر قىلىپ كهلدىم، ـ دېدىم
  .ــ قهيهرگه باردىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

  .ــ بهيتۇلمۇقهددەسكه، ـ دېدىم
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مىزغا قايتىپ كېلىپ بولدۇڭ، شۇنداقمۇ؟ بېرىپ، ئارى) كېچىچه(ــ 
  .ـ دېدى

  .ــ ھهئه، شۇنداق، ـ دېدىم
ــــ ســېنىڭ قهۋمىڭنــى چاقىرىــپ كهلســهم، ماڭــا ئېيتقــانلىرىڭنى  

  .ئۇالرغىمۇ ئېيتامسهن؟ ـ دېدى
  :ئهبۇ جهھل. ـ ھهئه، ئېيتىمهن، ـ دېدىم

. ـ دەپ ۋارقىرىـدى ! تېز كېلىڭالر! ــ ئهي كهئب ئىبنى لۇئهي قهۋمى
  :ئهبۇ جهھل. الر دەرھال يېتىپ كېلىشتىئۇ

  :مهن. ـ دېدى! ــ قېنى، ماڭا ئېيتقانلىرىڭنى بۇالرغىمۇ ئېيتقىن
  .ــ بۇ كېچه سهپهر قىلىپ كهلدىم، ـ دېدىم

  .ــ نهگه باردىڭ؟ ـ دەپ سوراشتى
  .ــ بهيتۇلمۇقهددەسكه، ـ دېدىم

ســـهھهردە يېنىمىزغـــا قايتىـــپ كېلىـــپ ) كـــېچىچه بېرىـــپ(ـــــ 
  . ؟ ـ دېيىشتىبولدۇڭمۇ

ــ شۇنداق، ـ دېۋىدىم، بۇ سـۆزۈمگه ھهيـران بولغـانلىقتىن بهزىلىـرى      
ئــۇالر مېنــى . چــاۋاك چېلىشــقا، بهزىلىــرى بېشــىنى تاتىالشــقا باشــلىدى

  :يالغان گهپ قىلدىمىكىن دەپ ئويالپ
. ـ دېيىشـتى   بېرەلهمسـهن؟  تهسـۋىرلهپ سـهن بىـزگه مهسـجىدنى    ـــ  

رىـپ ـ كېلىـپ تۇرىـدىغانالر خېلـى بـار       ئارىلىرىدا بهيتۇلمۇقهددەسـكه بې 
  .ئىدى

ــلىدىم       ــكه باش ــدىم ۋە تهسۋىرلهش ــاقۇل، ـ دې ـــ م ــى . ـ بهزى يهرلىرىن
تهســــــۋىرلهپ بېرەلمىگىلــــــى تــــــاس قالغانىــــــدىم، شــــــۇ ھامــــــان  

مهن شـۇنىڭغا  . بهيتۇلمۇقهددەسنىڭ سىماسى كۆز ئالدىمغا كهلتۈرۈلـدى 
  : الرئۇ ،ۇنىڭ بىلهنش. قاراپ بىرمۇ بىر تهسۋىرلهپ بهردىم

ھهمـمه يېرىنـى تـوغرا ۋە تولـۇق     بىـلهن قهسـهمكى،    نىـڭ نـامى  هللاــ 
   .①تهسۋىرلهپ بهردى، ـ دېيىشتى

  )2820: ئهھمهد(
                                                 

بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھـمهد         ): 229(ھهيسهمى  ①
  .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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أتى بفرس جيعل كـل   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ـ   8444
فأتى على قـوم يزرعـون يف يـوم     خطو منه أقصى بصره فسار وسار معه جƎيل 

لما حصدوا عاد كما كان فقال يا جƎيل من هؤالء قـال هـؤالء   وƷصدون يف يوم ك
اŎاهدون يف سبيل اهللا تضاعف هلم احلسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شـيء فهـو   
Ƹلفه مث أتى على قوم ترضǸ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانـت وال  

تثاقلت رؤوسهم عن  يفتر عنهم من ذلك شيء قال يا جƎيل من هؤالء قال هؤالء الذين
الصالة مث أتى على قوم على إدبارهم رقاع وعلى أقباهلم رقاع يسرحون كمـا تسـرح   
األنعام إىل الضريع والزقوم ورضف جهنم قال ما هؤالء يا جƎيل قال هـؤالء الـذين ال   
يؤدون صدقات أمواهلم وما ظلمهم اهللا وما اهللا بظالم للعبيد مث أتى على قوم بني أيـديهم  

يف قدر نضيج وحلم آخر ينء خبيث فجعلوا يأكلون اƪبيث ويدعون النضيج الطيب حلم 
قال يا جƎيل من هؤالء قال الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته حالال فيأź املرأة اƪبيثة 

 حىت يصبح واملرأة تقوم من عند زوجها حالال طيبا فتأź الرجل اƪبيث فتبيت فيبيت معها
أتى على رجل قد مجع حزمة عظيمة ال يستطيع محلها وهو يريـد أن  عنده حىت تصبح مث 

يزيد عليها فقال يا جƎيل من هذا قال هذا رجل من أمتك عليه أمانة الناس ال يسـتطيع  
أداءها وهو يزيد عليها مث أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم ƞقاريض مـن حديـد   

يء قال يا جƎيل ما هؤالء قال كلما قرضت عادت كما كانت ال يفتر عنهم من ذلك ش
خطباء الفتنة مث أتى على جحر صغري Ƹرج منه ثور عظيم فرييد الثور أن يدخل من حيث 
خرج فال يستطيع فقال ما هذا يا جƎيل قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فينـدم  

مسك مع عليها فرييد أن يردها فال يستطيع مث أتى على واد فوجد رƷا طيبة ووجد ريح 
صوت فقال ما هذا قال صوت اجلنة تقول يا رب إئتƗ بأهلي وƞا وعدتƗ فقـد كثـر   
غرسي وحريري وسندسي واستƎقي وعبقري ومرجاين وقصيب وذهيب وكوايب وصـحايف  
وأباريقي وفواكهي وعسلي وثيايب ولبƗ وƦري إئتƞ Ɨا وعدتƗ قال لك كـل مسـلم   

رسلي وعمل صاحلا وƁ يشرك يب شيئا وƁ يتخذ ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن يب وب
من دوين أندادا فهو آمن ومن سألƗ أعطيته ومن أقرضƗ جزيته ومن توكل علي كفيته إين 
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أنا اهللا ال إله إال أنا ال خلف مليعادي قد أفلح املؤمنون تبارك اهللا أحسن اƪالقني فقالت قد 
جƎيل ما هذا الصوت قال هذا صوت رضيت مث أتى على واد فسمع صوتا منكرا فقال يا 

جهنم تقول يا رب ائتƗ بأهلي وƞا وعدتƗ فقد كثر سالسلي وأغاليل وسعريي ومحيمي 
وغساقي وغسليƗ وقد بعد قعري واشتد حري إئتƞ Ɨا وعدتƗ قال لك كـل مشـرك   
ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار ال يؤمن بيوم احلساب قالت قد رضيت مث سار حىت 

يت املقدس فƕل فربط فرسه إىل صخرة فصلى مع املالئكة فلما قضيت الصالة قالوا أتى ب
خاŹ النبيني قالوا وقد أرسل إليه قال  يا جƎيل من هذا معك قال هذا Ʈمد رسول اهللا 

نعم قالوا حياه اهللا من أخ وخليفة فنعم األخ ونعم اƪليفة مث لقوا أرواح األنبياء فأثنوا على 
احلمد هللا الذي اơذين خليال وأعطاين ملكا عظيما وجعلـ   Ɨفقال إبراهيم  رهبم تعاىل

وجعلها علي بردا وسالما إن موسى عليـه   أمة قانتا واصطفاين برساالته وأنقذين من النار
السالم أثىن على ربه فقال احلمد هللا الذي كلمƗ تكليما واصطفاين وأنزل علي التـوراة  

أثىن على ربه  Ʊاة بƗ إسرائيل على يدي مث إن داود وجعل هالك فرعون على يدي و
فقال احلمد هللا الذي جعل يل ملكا وأنزل علي الزبور وأالن يل احلديد وسخر يل اجلبـال  
يسبحن معي والطري وآتاين احلكمة وفصل اƪطاب مث إن سليمان عليه السالم أثىن علـى  

اح واجلن واإلنس وسخر يل الشياطني ربه تبارك وتعاىل فقال احلمد هللا الذي سخر يل الري
يعملون ما شئت من Ʈاريب وƢاثيل وجفان كاجلوايب وقدور راسيات وعلمـƗ منطـق   

أثىن  الطري وأسال يل عني القطر وأعطاين ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي مث إن عيسى 
ألبـرص  على ربه فقال احلمد هللا الذي علمƗ التوراة واإلƱيل وجعلƗ أبريء األكمـه وا 

وأحيي املوتى بإذنه ورفعƗ وطهرين من الذين كفروا وأعاذين وأمي من الشيطان الـرجيم  
أثىن على ربه فقال كلكم أثىن على ربه وأنا  وƁ جيعل للشيطان علينا سبيال وإن Ʈمدا 

مثن على ريب احلمد هللا الذي أرسلƗ رمحة للعاملني وكافة للناس بشريا ونذيرا وأنزل علي 
فيه تبيان كل شيء وجعل أميت خري أمة أخرجت للناس وجعل أميت وسطا وجعل  القرآن

أميت هم األولون وهم اɇخرون وشرح يل صدري ووضع عƗ وزري ورفع يل ذكـري  
مث أتى بآنية ثالثـة مغطـاة    هبذا فضلكم Ʈمد  وجعلƗ فاƠا وخاƢا فقال إبراهيم 
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إليه إناء آخر فيه لƏ فشرب حىت روي مث دفع  فدفع إليه إناء فيه ماء فقيل له اشرب مث دفع
إليه إناء آخر فيه Ʀر فقال قد رويت ال أذوقه فقيل له أصبت أما إŒا ستحرم على أمتك 
ولو شربتها Ɓ يتبعك من أمتك إال قليل مث صعد به إىل السماء فاستفتح جƎيل فقيل مـن  

إليه قال نعم قالوا حياه اهللا قالوا وقد أرسل  هذا قال جƎيل قيل ومن معك قال Ʈمد 
من أخ وخليفة فنعم األخ ونعم اƪليفة ونعم اŎيء جاء فدخل فإذا بشيǸ جالس تام اƪلق 
Ɓ ينقص من خلقه شيئا كما ينقص من خلق البشر عن ميينه باب Ƹرج منه ريـح طيبـة   

ذا نظـر  وعن ƽاله باب ơرج منه ريح خبيثة إذا نظر إىل الباب الذي عن ميينه ضحك وإ
من هذا الشيǸ وما هذان البابـان   إىل الباب الذي عن يساره بكى وحزن فقال يا جƎيل

قال هذا أبوك آدم وهذا الباب الذي عن ميينه باب اجلنة إذا رأى من يدخله مـن ذريتـه   
ضحك واستبشر وإذا نظر إىل الباب الذي عن ƽاله باب جهنم من يدخله من ذريته بكى 

سماء الثانية فاستفتح فقال من هذا فقال جƎيل قالوا ومن معك قال وحزن مث صعد إىل ال
قالوا وقد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه اهللا من أخ وخليفة فنعم األخ  Ʈمد رسول اهللا 

ونعم اƪليفة ونعم اŎيء جاء فدخل فإذا هو بشابني فقال يا جƎيل ما هذان الشابان قال 
مث صعد إىل السماء الثالثة فاستفتح جƎيل فقالوا من هذا معك هذا عيسى وƚƷ ابنا اƪالة 

قال Ʈمد قالوا وقد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه اهللا من أخ وخليفة فـنعم األخ ونعـم   
اƪليفة ونعم اŎيء جاء فدخل فإذا هو برجل جالس قد فضل على الناس يف احلسن كما 

 ال من هذا يا جƎيل قال أخوك يوسف فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فق
قالوا وقـد   مث صعد إىل السماء الرابعة فاستفتح جƎيل فقالوا من هذا معك قال Ʈمد 

أرسل إليه قال نعم قالوا حياه اهللا من أخ وخليفة ونعم اŎيء جاء فدخل فإذا هو برجـل  
 مكانا عليا مث صعد فقال يا جƎيل ما هذا الرجل اجلالس قال هذا أخوك إدريس رفعه اهللا
قالوا وقد أرسل  به إىل السماء اƪامسة فاستفتح جƎيل فقالوا من هذا معك قال Ʈمد 

إليه قال نعم قالوا حياه اهللا من أخ وخليفة فنعم األخ ونعم اƪليفة ونعم اŎيء جاء فدخل 
ال هذا فإذا هو برجل جالس يقص عليهم قال يا جƎيل من هذا ومن هؤالء الذين حوله ق

املخلف يف قومه وهؤالء قومه من بƗ إسرائيل مث صعد به إىل السماء السادسة  هرون 
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قالوا وقد أرسل إليه قال نعـم قـالوا    فاستفتح جƎيل فقالوا من هذا معك قال Ʈمد 
حياه اهللا من أخ وخليفة فنعم األخ ونعم اƪليفة ونعم اŎيء فإذا هو برجل جالس فجاوزه 

قال ما يبكيه قال تزعم بنو إسـرائيل   فقال يا جƎيل من هذا قال موسى فبكى الرجل 
أين أفضل اƪلق وهذا قد خلفƗ فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته مث صعد بنا إىل السماء 

قالوا وقد أرسل إليه قال نعم قالوا  السابعة فاستفتح جƎيل فقالوا من معك قال Ʈمد 
جاء فإذا هو برجل أƽط  عم األخ ونعم اƪليفة ونعم اŎيءحياه اهللا من أخ ومن خليفة فن

جالس على كرسي عند باب اجلنة وعنده قوم جلوس يف ألواŒم شيء قال عيسى يعƗ أبا 
جعفر الرازي ومسعته مرة يقول سود الوجوه فقام هؤالء الذين يف ألواŒم شيء فدخلوا Œرا 

خلص من ألواŒم شيء فدخلوا Œرا آخر يقال يقال له نعمة اهللا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد 
له رمحة اهللا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألواŒم شيء فدخلوا Œرا آخر فـذلك  

فخرجوا وقد خلصت ألـواŒم مثـل ألـوان     (وسقاهم رهبم شرابا طهورا  )قوله تعاىل 
هؤالء البيض أصحاهبم فجلسوا إىل أصحاهبم فقال يا جƎيل من هذا األƽط اجلالس ومن 

الوجوه ومن هؤالء الذين يف ألواŒم شيء فدخلوا هذه األŒار فاغتسلوا فيها مث خرجـوا  
أول من ƽط على األرض وهؤالء القـوم   وقد خلصت ألواŒم قال هذا أبوك إبراهيم 

البيض الوجوه قوم Ɓ يلبسوا إمياŒم بظلم وهؤالء الذين يف ألواŒم شيء قد خلطوا عمـال  
خر سيئا تابوا فتاب اهللا عليهم مث مضى إىل السدرة فقيل له هذه السدرة املنتهى صاحلا وآ

ينتهي كل أحد من أمتك خال على سبيلك وهي السدرة املنتهى Ƹرج من أصلها أŒار من 
ماء غري آسن وأŒار من لƁ Ə يتغري طعمه وأŒار من Ʀر لذة للشاربني وأŒار من عسـل  

كب يف ظلها سبعني عاما وإن ورقة منها مظلة اƪلق فغشيها مصفى وهي شجرة يسري الرا
فقال تبـارك   (إذ يغشى السدرة ما يغشى  )نور وغشيتها املالئكة قال عيسى فذلك قوله 

وتعاىل له سل فقال إنك اơذت إبراهيم خليال وأعطيته ملكا عظيما وكلمـت موسـى   
له اجلبال وأعطيت سليمان تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له احلديد وسخرت 

ملكا عظيما وسخرت له اجلن واإلنس والشياطني والرياح وأعطيته ملكا ال ينبغي ألحـد  
من بعده وعلمت عيسى التوراة واإلƱيل وجعلته يƎيء األكمه واألبرص وأعذته وأمه من 
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ال الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل فقال له ربه تبارك وتعاىل قد إơذتك خلـي 
وهو مكتوب يف التوراة Ʈمد حبيب الرمحن وأرسلتك إىل الناس كافة وجعلت أمتك هم 
األولون وهم اɇخرون وجعلت أمتك ال Ɵوز هلم خطبة حىت يشـهدوا أنـك عبـدي    
ورسويل وجعلتك أول النبيني خلقا وآخرهم بعثا وأعطيتك سبعا من املثاين وƁ أعطها نبيا 

نبيا قبلك وجعلتـك   قرة من كƠ ƕت العرش Ɓ أعطهاقبلك وأعطيتك خواتيم سورة الب
مث ذكر فرض الصالة ومراجعة موسى فحط عشرا مث عشرا مث عشرا مث عشرا . فاƠا وخاƢا
 .مث Ʀسا

ــ 8444 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه شۇنداق بىـر ئـات    :قىلىنىدۇ

مهنـزىلگىچه   يهتكهنكۆزى  ر چامدىمىهلتۈرۈلگهنكى، ئۇ ئاتنىڭ ھهر بىك
. جىبرىئىل ئهلهيهىسساالممۇ ئۇالر بىـلهن بىلـله ئىـدى   . يېتىپ باراتتى

، ئــۇ قهۋم زىــرائهت تېرىــپ .بــاردىئــۇالر مېڭىــپ بىــر قهۋمنىــڭ قېشــىغا 
 ،بولغانـدىن كېـيىن  ئېلىـپ   ھۇسـۇلنى  .ھۇسۇلىنى شـۇ كـۈنىال ئـاالتتى   

ــرائهت ي ــاتتى  زى ــالىتىگه قايت ــلى ھ ــبهر  .هنه ئهس ــاالم پهيغهم ئهلهيهىسس
  :ئۇالرنى كۆرۈپ

  :جىبرىئىلدەپ سورىدى،  ـ الر كىملهر؟بۇ! ئى جىبرىئىلــ 
يولىدا جىهاد قىلغان مۇجاھىدالر، ئۇالرنىڭ قىلغـان بىـر   هللا ئۇالر اــ 

 .ه ئـاۋۇتۇپ بېرىلىـدۇ  ىچيهتـته يـۈز ھهسسـىگ    نىڭ ساۋابىياخشى ئهمىلى
كېـيىن  . دېـدى ـ سـاۋاب بېرىـدۇ،    هللا غان ھهرقانداق نـېمىگه ا چىقىم قىل

رام تـاش بىـلهن ئېزىلىۋاتقـان بىـر قهۋمنىـڭ قېشـىغا       ۇقـ  باشلىرىئۇالر 
 .ئهسـلىگه قايتـاتتى   ،ئېزىلىـپ بولسـىال   بېشـى  ئۇالرنىـڭ . يېتىپ باردى

ئهلهيهىسســـاالم پهيغهمـــبهر  .يهنه ئېزىلهتتـــى، يهنه ئهســـلىگه قايتـــاتتى
   :ئۇالرنى كۆرۈپ

  :، جىبرىئىلدەپ سورىۋىدىـ  ؟ۇالر كىملهرب! ئى جىبرىئىلـ ـ
، ۈرمهي ئۇخلىغـانالر كۆت نىىبېش ئېغىر كېلىپ، ئۇالر ناماز ئوقۇشــ 

بىـر   تارتىۋالغـان التـا  ـ كهينـى ئهۋرەتلىـرىگه   كېيىن ئۇالر ئالـدى   . دېدىـ 
ــاردى قهۋمنىــڭ قېشــىغا ئــۇالر جهھهننهمنىــڭ قىزىتىلغــان  .يېتىــپ ب
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بهتبــۇي ۋە تىكهنلىـك   ،الردەك چېپىــپ يـۈرۈپ غدە ئـۇال چـوغلىرى ئۈسـتى  
بـۇنى كـۆرگهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      .دەرەخ بىلهن زەققـۇم يېيىشـهتتى  

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :جىبرىئىلدەپ سورىۋىدى،  ـ ئۇالر كىملهر؟! جىبرىئىل ئىــ 

ـــ  ئۇالرغــا زۇلــۇم هللا ا .ئــۇالر ماللىرىنىــڭ زاكىتىنــى بهرمهيــدىغانالر ـ
كېـيىن ئـۇالر   . دېدىـ   بهندىلهرگه زۇلۇم قىلغۇچى ئهمهس،هللا قىلمىدى، ا

ا غئالـدى  نىگۆشـ خـام  بىـلهن سېسـىق   بار بىـر قـازان   پىشۇرۇلغان گۆش 
 پىشــۇرۇلغان پــاكىزئــۇالر  .ۋالغــان بىــر قهۋمنىــڭ قېشــىدىن ئــۆتتىۇقوي

بــۇالرنى كــۆرگهن . پاســكىنا سېســىق گۆشــنى يهيتتــى ،گۆشــنى يــېمهي
  :هى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي

  :دەپ سورىۋىدى، ئۇ ـ ر كىملهر؟ئۇال! ئى جىبرىئىلــ 
ـــ  ــۇالر ســېنىڭ ئۈممىتىڭــدىن چىققــان كىشــىلهر  ـ ــۇالر ھــاالل  .ئ ئ

ھـاالل ئېرىنـى    ۋە ئهرلهر ياتقـان پاسكىنا ئايـالالر بىـلهن    ،ئايالىنى قويۇپ
كېـيىن ئـۇالر بىـر    . دېـدى ـ ئايالالر،   اتقانپاسكىنا ئهرلهر بىلهن ي ،قويۇپ

ئادەمنىڭ قېشىدىن ئۆتتى، ئۇ ئـادەم ئـۆزى كۆتۈرەلمىگـۈدەك بىـر بـاغالم      
بـۇنى   .نهرسىنى توپلىۋالغان بولـۇپ، تېخىمـۇ كـۆپ توپالشـقا تىرىشـاتتى     

  :كۆرگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇ ـ ئۇ كىم بولىدۇ؟! ئى جىبرىئىلــ 
ئۇنىڭدا كىشـىلهرنىڭ   .ىشىئۇ سېنىڭ ئۈممىتىڭدىن چىققان كــ 

ــانهتلىرى بول ــدۇ    ئام ــادا قىلماي ــانهتنى ئ ــۇ ئام ــېكىن ئ ــدۇ، ل ــۇنداق . ى ش
ۋە  كېـيىن ئـۇالر تىـل    .بولسىمۇ، ئۇ توختىماي ئامـانهت توپاليـدۇ، ـ دېـدى    

ــڭ      ــر قهۋمنى ــىلىۋاتقان بى ــلهن كېس ــايچىالر بى ــۈر ق ــالپۇكلىرى تۆم ك
ئهسـلىگه   رھـال تىل ـ كـالپۇكالر دە  كېسىلىپ بولغان  .قېشىدىن ئۆتتى

پهيغهمــــبهر  .يهنه كېســــىلهتتى، يهنه ئهســــلىگه قايتــــاتتى ،قايتــــاتتى
  :ئۇالرنى كۆرۈپئهلهيهىسساالم 

  :جىبرىئىلدەپ سورىۋىدى، ـ ئۇالر كىملهر؟ ! جىبرىئىل ئىــ 
كېـيىن  . دېـدى ـ پاساتقا چاقىرغـان نـاتىقالر بولىـدۇ،      ـ ئۇالر پىتنهــ 

ئۇنىڭـدىن چـوڭ بىـر     .ۆتتىئۇالر كىچىك بىـر تۆشـۈكنىڭ قېشـىدىن ئـ    
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 ،يـۇ ـ   چىققـان تۆشـۈككه قايتـا كىرمهكچـى بـوالتتى      ، ئۆزىئۆكۈز چىقىپ
  : ئۇنى كۆرۈپئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  .كىرەلمهيتتى

  :جىبرىئىل دەپ سورىۋىدى، ـ ئۇ كىم بولىدۇ؟! ئى جىبرىئىلــ 
ـــ  ــاق ســۆز قىلىــپ ســېلىپ  ـ ــۇ چــوڭ بىــر چات غــان پۇشــمان قىل ،ئ

كېـيىن ئـۇالر بىـر    . دېـدى  نى قايتۇرۇۋااللمىغان كىشـى، ـ  بولسىمۇ، سۆزى
 نىــڭئهنبهر ـــ شــكىۇبىــر ئــاۋاز بىــلهن مجىلغىــدىن  .كهلــدىجىلغىغــا 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .پۇرىقى كېلىپ تۇراتتى
  :دەپ سورىۋىدى، جىبرىئىلـ بۇ نېمه؟ ــ 
مېنىـڭ ئهھلىمنـى، سـهن     !ئى رەببىم”: ئۇ .بۇ جهننهتنىڭ ئاۋازىــ 

 ــ  لىرىم، يىـپهك ھگىيـا  ـ ڭا ۋەدە قىلغانالرنى ئهكهلگىن، مېنىڭ گۈلما
ــاۋار  ــلىرىم، ت ــ ئهتلهس ــۈنچه  ـ ــرىم، ئ ــ دۇردۇنلى ــىر  ـ ــانلىرىم، قهس ــ مارج  ـ
 –ۋا پىيــالىلىرىم، ئــاپتۇ ـــ كۈمۈشــلىرىم، تهخســه ـــ ســارايلىرىم، ئــالتۇن

كېچهكلىـرىم،   ــ  ۋىلىرىم، ھهسـهللىرىم، كىـيىم  ېچ ـ نلىرىم، مېۋەۈگۆچ
ــۈت ۋ ــى  سـ ــۇپ كهتتـ ــۆپ بولـ ــارابلىرىم كـ ــانالرنى   .ە شـ ــا ۋەدە قىلغـ ماڭـ

بىــر مۇســۇلمان ئهر ۋە  ســاڭا ھهر”: ئۇنىڭغــاهللا ا ېگهنىــدى،د“ !ئهكهلگىــن
 ؛مىن ئايالۇئمىن ئهر ۋە ھهر بىر مۇئبىر م ھهر ؛ھهر بىر مۇسۇلمان ئايال

پهيغهمبهرلىـــرىمگه ئىمـــان كهلتـــۈرگهن، ســـالىه ئهمهللهرنـــى   ۋەماڭـــا 
ــا ھ ــان، ماڭـ ــقا   قىلغـ ــا باشـ ــان، ماڭـ ــېرىك قىلىۋالمىغـ ــى شـ ېچنېمىنـ
، كىــم مهنــدىن تىلىــگهن بولســا .كىرىــدۇقىلمىغــانالر  نهرســىلهرنى تهڭ

 .مۇكاپـاتىنى بېـرىمهن   ،كىم ماڭا قهرز بهرگهن بولسـا  .بېرىمهن شۇنىڭغا
مانـا   .مهن ئۇنىڭغـا كۇپـايه قىلىـمهن    ،كىم ماڭا تهۋەككۇل قىلغان بولسا

ــهللامهن ا ــق ت ــدىن باش ــماي   ۇرمهن، مهن ــگه ئاش ــۇر، ۋەدەم ئهمهل ــالھ يوقت ا ئى
مىنلهر نىجاتلىققــا چوقــۇم ئېرىشــىدۇ، ئهڭ كامالهتلىــك  ۇئمــ .قالمايــدۇ

 “رازى بولـدۇم ”: جهنـنهت . دېـدى “ ياراتقۇچىنىڭ بهرىكىتـى چهكسـىزدۇر  
ئىنتـايىن قهبىـه بىـر ئـاۋاز      ،كېيىن ئۇالر بىر جىلغىغـا كېلىـپ   .دېدى

  :ئهلهيهىسساالم ئاڭلىدى، پهيغهمبهر
مۇنداق  دەپ سورىۋىدى، جىبرىئىلـ بۇ نېمه ئاۋاز؟  ! ئى جىبرىئىلــ 

  :جاۋاب بهردى
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ـــ  ــاۋازى ـ ــڭ ئ ــۇ جهھهننهمنى ــنهم .ب ــبىم ”: جهھهن ــى رەب ــڭ  !ئ مېنى
 ــ  مېنىـڭ كىشـهن   .ئهھلىمنى، سـهن ماڭـا ۋەدە قىلغـانالرنى ئهكهلگىـن    

تاقاقلىرىم، ئوتلىرىم، قاينـاق سـۇلىرىم، يىرىڭلىـرىم، زەرداپلىـرىم بهك     
ماڭا  ،، ھارارىتىم ئۆرلهپ كهتتىپڭقۇرالوتېگىم بهك چ .كۆپىيىپ كهتتى
سـاڭا ھهر بىـر   ”: ئۇنىڭغـا هللا ا ،دىگهنىـ دې“ !كهلتۈرگىنۋەدە قىلغانالرنى 

 ۋە پاسكىنا ئهر بىلهن پاسكىنا ئايـال  ؛مۇشرىك ئهر بىلهن مۇشرىك ئايال
ــهنمهيدىغان ھهر بســـاېھ . دېـــدى “بىـــر زوراۋان كىرىـــدۇ كـــۈنىگه ئىشـ

يتـۇل  هب ئـۇالر يـولىنى داۋامالشـتۇرۇپ،   . دېـدى “ رازى بولـدۇم ”: هننهمجهھ
تاشـقا بـاغالپ    بىـر قـۇرام   ،ئاتتىن چۈشـۈپ  يېتىپ بارىدى ۋەسكه ەدهدقۇم

 ،نامـاز تامـام بولغانـدىن كېـيىن     .پهرىشتىلهر بىلهن ناماز ئوقۇدى ،قويۇپ
  :پهرىشتىلهر

ـ دۇ؟  بـۇ كىشـى كىـم بولىـ     )سهن بىـلهن تۇرغـان  (! ئى جىبرىئىلــ 
  :جىبرىئىلدەپ سورىۋىدى، 

ـــ  ــۇ اـ ــۇھهممهد  هللاب ــۇلى م ــڭ رەس ــدۇ نى ــۇ ، بولى ــڭ ب پهيغهمبهرلهرنى
  : دېدى، ئۇالرـ ىسى، چتۈگهن

  :دەپ سورىۋىدى، ئۇـ ؟ چاقىرىلدىمۇ ئۇــ 
  :ئۇالر. دېدىـ ھهئه، ــ 
دېگهن ىباسار قېرىندىشىمىزغا ساالم يوللىسۇن، بۇ نېم بۇ ئىزهللا اــ 

ئۇالر ئاندىن . دېيىشتى ـ! دېگهن ئوبدان ئىزباسارىېمئوبدان قېرىنداش، ن
ھــالر پهرۋەردىگارىغــا ور ،ئۇچراشــتى بىــلهن ھلىــرىوپهيغهمبهرلهرنىــڭ ر

  :ئىبراھىم ھهزرىتى. سانا ئېيتىشتى ھهمدۇ
دوست تۇتقان، ماڭا ئۇلۇغ پادىشاھلىق ئاتـا قىلغـان،   يېقىن مېنى ــ 

كه تاللىغـان، ئـوتتىن   پهيغهمـبهرلىك ، مېنى ئىبادەتگۇي ئۈممهت قىلغان
 قــا ھهمــدۇهللاقىلىــپ بهرگهن اۋە ئهمىــن  القىنئــۇنى ماڭــا ســ ،قۇتقــۇزۇپ

  .دېدى ـ! ساناالر بولسۇن
  :سانا ئېيتىپ مۇنداق دېدى ـ مۇسا ئهلهيهىسساالم رەببىگه ھهمدۇ

سۆزلهشـــكهن، مېنـــى پهيغهمـــبهرلىككه بىۋاســـىته مهن بىـــلهن ـــــ 
ىرئهۋننى مېنىڭ قولۇمدا ھاالك تاللىغان، ماڭا تهۋراتنى نازىل قىلغان، ف
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 قـا ھهمـدۇ  هللابهنى ئىسـرائىلنى مېنىـڭ قولۇمـدا قۇتۇلـدۇرغان، ا     ،قىلغان
  !ساناالر بولسۇن

  :سانا ئېيتىپ مۇنداق دېدى داۋۇد ئهلهيهىسساالم رەببىگه ھهمدۇ
ماڭا پادىشـاھلىق ئاتـا قىلغـان، زەبـۇرنى نازىـل قىلغـان، تۆمـۈرنى        ــ 

ــاغالرنى، ق  ــىتىپ بهرگهن، ت ــبىه    يۇمش ــله تهس ــلهن بىل ــالرنى مهن بى ۇش
كمهت بىــلهن نــاتىقلىق ئاتــا قىلغــان ېئېيتىــدىغان قىلىــپ بهرگهن، ھــ

  !ساناالر بولسۇن قا ھهمدۇهللا
ــدۇ   ــبىگه ھهم ــدىن ســۇاليمان ئهلهيهىسســاالم رەب ســانا ئېيتىــپ  ئان

  :مۇنداق دېدى
خىـزمهتكه سـېلىپ    ،نى بويسۇندۇرۇپانماڭا شامال، جىن ۋە ئىنســ 

ان ۋە قـ ، ھهيـكهل، قال بهـرا ېماڭـا م  ،تانالرنىمۇ بويسـۇندۇرۇپ بهرگهن، شهي
ۇشــالرنىڭ تىلىنــى بىلــدۈرگهن، مىــس ققــازانالرنى ياســاتقۇزۇپ بهرگهن، 

بۇلىقىنى ئاققۇزۇپ بهرگهن، مهندىن كېيىن ھېچكىم ئېرىشهلمهيدىغان 
   !ساناالر بولسۇن قا ھهمدۇهللاپادىشاھلىقنى بهرگهن ا

سانا ئېيتىـپ مۇنـداق    ببىگه ھهمدۇئاندىن ئىيسا ئهلهيهىسساالم رە
  :دېدى

گهتكهن، ئهما بىلهن ئاق كېسـهل  ۆماڭا تهۋرات بىلهن ئىنجىلنى ئــ 
ــاقايت ــادەمنى ســ ــلهن  االيئــ ــازىتى بىــ ــۈكنى ئىجــ ــان، ئۆلــ دىغان قىلغــ

، قۇتۇلدۇرغانتىرىلدۈرەلهيدىغان قىلغان، ئاسمانغا كۆتۈرۈپ كاپىرالردىن 
ــدى شــهيتاندىن   ــا قوغالن ــا ۋە ئانامغ ــان، بىز ماڭ ــا قىلغ ــاھلىق ئات ــىپان  ن
  !ساناالر بولسۇن قا ھهمدۇهللاشهيتان زىيان ئۇرالمايدىغان قىلغان ا

سانا  ئاندىن مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم رەببىگه ھهمدۇ
  :ئېيتىپ مۇنداق دېدى

هنمـۇ رەبـبىمگه   متىڭالر، تـ سانا ئېي بىرىڭالر رەببىمگه ھهمدۇ ھهرــ 
مېنـى ئـالهملهرگه رەھـمهت قىلىـپ ئهۋەتـكهن،       .سـانا ئېيـتىمهن   ھهمدۇ

شارەت بهرگۈچى پهيغهمبهر ېپۈتۈن ئىنسانىيهتكه ئاگاھالندۇرغۇچى ھهم ب
ــاننى نازىــل    ــانى بولغــان قۇرئ ــكهن، ھهمــمه نهرســىنىڭ باي قىلىــپ ئهۋەت

قىلغـان،   ىلىك ئۈممهتقىلغان، ئۈممىتىمنى پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ئۈلگ
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جهنـــنهتكه (ئـــۈممىتىمنى ھهم  ھـــال قىلغـــان، ئـــۈممىتىمنى ئوتتـــۇرا
ا كىرىپ كېتىدىغان ھهم ئهڭ ئاخىرىدا كېلىـدىغان  دئالدى) ھهممىنىڭ

ېغىـر يـۈكلىرىمنى   ئقىلغان، مېنىڭ دىلىمنى ھىدايهت بىلهن ئاچقان، 
مدىن ئېلىۋەتكهن، نامىمنى تىلالردا داستان قىلغان، مېنى فاتىـه  ۈئۈست

  !نساناالر بولسۇ قا ھهمدۇهللاھهم تۈگهنچى قىلغان ا
  :براھىم ئهلهيهىسساالمىئبۇنى ئاڭلىغان 

مۇشـۇ خىسـلهتلهر بىـلهن مـۇھهممهد سـىلهرنىڭ ھهممىڭالردىـن       ــ 
ئانـــدىن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . دېـــدىـ ئهۋزەل بولغانـــدۇر،    

ئۇنىڭغا سـۇ بـار بىـر     ،ۋەسهللهمگه ئاغزى يېپىلغان ئۈچ قاچا كهلتۈرۈلۈپ
  :لدى ۋەقاچا سۇنۇ

  :ئاندىن سۈت بار بىر قاچا سۇنۇلۇپ .ىلدىدېيـ ! ئىچكىنـ 
 .قانغىچه ئىچتـى ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  .دېيىلدى ـ! ئىچكىنــ 
  :بار بىر قاچا سۇنۇلۇپ شاراپ ئاندىن
  :ئهلهيهىسساالم دېيىلىۋىدى، پهيغهمبهر ـ! ئىچكىنــ 
 پهيغهمـبهر . دېـدى بولـدى ئىچـمهي ، ـ    م، انـدى ق) ئۇسسـۇلۇققا (مهن ــ 

  :المغائهلهيهىسسا
ئۈممىتىڭگه ھارام قىلىنىدۇ، ناۋادا سـهن   پئۇ شارا .قىلدىڭ ــ توغرا

ــازغىنه كىشــى      ــان بولســاڭ، ســاڭا ئۈممىتىڭــدىن ئ ــۇنى ئىچىــپ قالغ ئ
  . دېيىلدىـ ئهگهشكهن بوالتتى، 

جىبرىئىل  .دىىتىلۆرلئئاسمانغا ئهلهيهىسساالم ئاندىن پهيغهمبهر 
  ):پهرىشتىلهرنىڭ(چىدىن ، ئىئىجازەت سورىۋىدى زىنى ئېچىشقادەرۋا

  :جىبرىئىل .ـ دېگهن ئاۋازى كهلدى؟ ــ كىمسهن
  .ــ جىبرىئىل بولىمهن، ـ دېدى

  :ــ يېنىڭدىكى كىم بولىدۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، جىبرىئىل
ــۇھهممهد   ــۇ مـ ـــ بـ ــهللهم (ــ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــدى ، ـ   )سـ . دېـ

  :پهرىشتىلهر
  :جىبرىئىل ـ دەپ سورىدى،؟ چاقىرىلدىمۇ ئۇــ 
  :پهرىشتىلهر. دېدىـ ھهئه، ــ 
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دېگهن ىـ باسار قېرىندىشىمىزغا ساالم يوللىغاي، بـۇ نېم  بۇ ئىزهللا اــ 
ــار    ــدان ئىزباس ــگهن ئوب ــېمه دې ــداش، ن ــدان قېرىن ــۇ،     !؟ئوب ـ خــۇش كهپت

) بىرىنچى ئاسمانغا(ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  ،دېيىشتى، شۇنىڭ بىلهن
 .ىلغان بىر ئاقسـاقال تۇرۇپتـۇ  مۇكهممهل يارىت غۇدەك بولسا،قارى .كىردى

ئىنســـــانالردا بولىـــــدىغان  ىكىرىـــــدە ئـــــادەتتېيبىـــــر ئۇنىـــــڭ ھېچ
ئــوڭ تهرىپىــدە خۇشــپۇراق شــامال  بولــۇپ،يــوق  تىن ئهســهركهمتۈكلــۈك

ــۇراق چىقىــپ   ،چىقىــپ تۇرغــان بىــر دەرۋازا  ســول تهرىپىــدە سېســىق پ
زىغــا ئــوڭ تهرىپىــدىكى دەرۋا ئاقســاقال ئــۇ .غــۇدەكتۇرغــان بىــر دەرۋازا تۇر

پهيغهمـبهر   .تتـى يسول تهرىپىدىكى دەرۋازىغا قارىسا يىغال ،قارىسا كۈلۈپ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

دەپ ـ بۇ كىم؟ بۇ ئىككى دەرۋازا قانداق دەرۋازىـالر؟   ! ئى جىبرىئىلــ 
  :سورىۋىدى، جىبرىئىل

ئـوڭ تهرىپىـدىكى    .بولىدۇ) ئهلهيهىسساالم( بۇ سېنىڭ ئاتاڭ ئادەمــ 
 ئۇنىڭغـا  الرنىـڭ ، ئـۆز نهسـلىدىن بولغان  بولـۇپ  ا جهننهت دەرۋازىسـى دەرۋاز

سـول تهرىپىـدىكى    .ش بولـۇپ كېتىـدۇ  ۇكۈلـۈپ خـ   ،كىرگىنىنى كۆرسـه 
ــۇپ،دوزاخ دەرۋازى ــى بولــ ــا  ســ ــڭ ئۇنىڭغــ ــلىدىن بولغانالرنىــ ــۆز نهســ  ئــ

  .دېدىـ  يىغالپ قايغۇرۇپ كېتىدۇ، ،كىرگىنىنى كۆرسه
 .اسـمانغا كۆتۈرۈلـدى  ئكىنچـى  ئىك ئهلهيهىسساالم ئاندىن پهيغهمبهر

  :ئىجازەت سورىۋىدى ى ئۈچۈنئېچىلىش ىنىڭجىبرىئىل دەرۋاز
  :جىبرىئىل .ـ دېگهن ئاۋاز كهلدى؟ ــ كىمسهن

  .دېدى ــ جىبرىئىل بولىمهن، ـ
  :جىبرىئىلـ دەپ سورالغانىدى، كىم؟  ــ يېنىڭدىكى

. دېـدى بولىـدۇ، ـ     )سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (مـۇھهممهد  ـــ بـۇ   
  :پهرىشتىلهر

  :جىبرىئىل ـ دەپ سورىغانىدى،؟ چاقىرىلدىمۇ ئۇــ 
  :پهرىشتىلهر. دېدىـ ھهئه، ــ 
دېگهن ىـ باسار قېرىندىشىمىزغا ساالم يوللىغاي، بـۇ نېم  بۇ ئىزهللا اــ 

ــدان قېرىنــداش، نېم ــئوب ــدان ئىــزى ــۇ،     !؟باســار دېگهن ئوب ـ خــۇش كهپت
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ئىككىنچى ئاسمانغا  ئهلهيهىسساالمشۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر  .دېيىشتى
  .غۇدەكئىككى يىگىت تۇر قارىغۇدەك بولسا، .كىردى
 غانىدى،دەپ سـورى ـ بـۇ ئىككـى يىگىـت كىمـلهر؟       !ئى جىبرىئىلــ 

  :جىبرىئىل
  .دېدىـ ئۇالر بىر نهۋرە ئىيسا بىلهن يهھيا، ــ 

ئاســمانغا كۆتۈرۈلــدى،  ىئــۈچىنچئهلهيهىسســاالم ئانــدىن پهيغهمــبهر 
  :ئىجازەت سورىۋىدى ى ئۈچۈنئېچىلىش ىنىڭجىبرىئىل دەرۋاز
  :جىبرىئىل .ـ دېگهن ئاۋاز كهلدى؟ ــ كىمسهن

  .دېدى ــ مهن جىبرىئىل بولىمهن، ـ
  :جىبرىئىلـ دەپ سورالغانىدى، كىم؟  ــ يېنىڭدىكى

. دېـدى بولىـدۇ، ـ     )سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (مـۇھهممهد  ـــ بـۇ   
  :پهرىشتىلهر

  :جىبرىئىل رىغانىدى،ـ دەپ سوىلدىمۇ؟ چاقىرئۇ ــ 
  :پهرىشتىلهر. دېدىـ ھهئه، ــ 
دېگهن ىـ باسار قېرىندىشىمىزغا ساالم يوللىغاي، بـۇ نېم  بۇ ئىزهللا اــ 

ــدان قېرىنــداش، نېم ــئوب ــدان ئىــزى ــۇ،     !؟باســار دېگهن ئوب ـ خــۇش كهپت
ئهلهيهىسساالم ئـۈچىنچى ئاسـمانغا   پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن. دېيىشتى
خۇددى تولۇنئـاي باشـقا يۇلتـۇزالردىن ئۈسـتۈن      ،غۇدەك بولساقارى .كىردى

جامـالى پۈتـۈن كىشـىلهردىن ئۈسـتۈن بىـر كىشـى       ـ ھۆسـن    ،بولغانـدەك 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .غۇدەكتۇر

  :دەپ سورىۋىدى، جىبرىئىلـ بۇ كىم؟  !جىبرىئىل ــ ئى
  .دېدىـ ف بولىدۇ، ۇسۇبۇ سېنىڭ قېرىندىشىڭ يــ 

تــۆتىنچى ئاســمانغا كۆتۈرۈلــدى،  ســاالمئهلهيهىس ئانــدىن پهيغهمــبهر
  :ئىجازەت سورىۋىدى ى ئۈچۈنئېچىلىش ىنىڭجىبرىئىل دەرۋاز
  :جىبرىئىل .ـ دېگهن ئاۋاز كهلدى؟ ــ كىمسهن

  .دېدى ــ مهن جىبرىئىل بولىمهن، ـ
  :جىبرىئىلـ دەپ سورالغانىدى، كىم؟  ــ يېنىڭدىكى
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. دېـدى لىـدۇ، ـ    بو )سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (مـۇھهممهد  ـــ بـۇ   
  :پهرىشتىلهر

  :جىبرىئىل ـ دەپ سورىغانىدى،ىلدىمۇ؟ اقىرئۇ چــ 
  :پهرىشتىلهر. دېدىـ ھهئه، ــ 
دېگهن ىـ باسار قېرىندىشىمىزغا ساالم يوللىغاي، بـۇ نېم  بۇ ئىزهللا اــ 

ــدان قېرىنــداش، نېم ــئوب ــدان ئىــزى ــۇ،     !؟باســار دېگهن ئوب ـ خــۇش كهپت
ئهلهيهىسسـاالم تـۆتىنچى ئاسـمانغا    پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن. دېيىشتى
ــا، ئــــۇ يهردە بىــــر ئــــادەم ئولتۇرغــــۇدەك  .كىــــردى  پهيغهمــــبهر .قارىســ

  :ئهلهيهىسساالم
دەپ ســورىۋىدى، ـ بــۇ ئولتۇرغــان كىشــى كىــم؟     !ئــى جىبرىئىــلــــ 

  :جىبرىئىل
ـ ئۇنى ئۈستۈن مهرتىۋىگه كۆتۈرگهن،  هللا بۇ قېرىندىشىڭ ئىدرىس، اــ 
  .دېدى

بهشــىنچى ئاســمانغا كۆتۈرۈلــدى، هيهىسســاالم ئهلئانــدىن پهيغهمــبهر 
  :ئىجازەت سورىۋىدى ى ئۈچۈنئېچىلىش ىنىڭجىبرىئىل دەرۋاز
  :جىبرىئىل .ـ دېگهن ئاۋاز كهلدى؟ ــ كىمسهن

  .دېدى ــ مهن جىبرىئىل بولىمهن، ـ
  :جىبرىئىلـ دەپ سورالغانىدى، كىم؟  ــ يېنىڭدىكى

. دېـدى بولىـدۇ، ـ     )مسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله   (مـۇھهممهد  ـــ بـۇ   
  :پهرىشتىلهر

  :جىبرىئىل ـ دەپ سورىغانىدى،ىلدىمۇ؟ اقىرئۇ چــ 
  :پهرىشتىلهر. دېدىـ ھهئه، ــ 
دېگهن ىـ باسار قېرىندىشىمىزغا ساالم يوللىغاي، بـۇ نېم  بۇ ئىزهللا اــ 

ــدان قېرىنــداش، نېم ــئوب ــدان ئىــزى ــۇ،     !؟باســار دېگهن ئوب ـ خــۇش كهپت
ئهلهيهىسساالم بهشـىنچى ئاسـمانغا   مبهر پهيغه ،شۇنىڭ بىلهن. دېيىشتى

ــارى .دىكىــر ــادەم قىسســه ســۆزلهپ   غۇدەك بولســا،ق  .غــۇدەكتۇرئولبىــر ئ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
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دەپ ـ بۇ كىشـى كىـم؟ ئهتراپىـدىكىلهر كىمـلهر؟       !ئى جىبرىئىلــ 
  :سورىۋىدى، جىبرىئىل

كىلهر ئهتراپىـدى  ،بولىـدۇ  بۇ ئۆز قهۋمى بىـلهن قالـدۇرۇلغان ھـارۇن   ــ 
  .دېدىـ ئۇنىڭ قهۋمى بهنى ئىسرائىل، 

ئـالتىنچى ئاسـمانغا كۆتۈرۈلـدى،     ئهلهيهىسسـاالم  ئاندىن پهيغهمـبهر 
  :ئىجازەت سورىۋىدى ى ئۈچۈنئېچىلىش ىنىڭجىبرىئىل دەرۋاز
  :جىبرىئىل .ـ دېگهن ئاۋاز كهلدى؟ ــ كىمسهن

  .دېدى ــ مهن جىبرىئىل بولىمهن، ـ
  :جىبرىئىلالغانىدى، ـ دەپ سوركىم؟  ــ يېنىڭدىكى

. دېـدى بولىـدۇ، ـ     )سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (مـۇھهممهد  ـــ بـۇ   
  :پهرىشتىلهر

  :جىبرىئىل ـ دەپ سورىغانىدى،ىلدىمۇ؟ اقىرچ ئۇــ 
  :پهرىشتىلهر. دېدىـ ھهئه، ــ 
دېگهن ىـ باسار قېرىندىشىمىزغا ساالم يوللىغاي، بـۇ نېم  بۇ ئىزهللا اــ 

ــدان قېرىنــداش، نېم ــئوب ــدان ئىــزدېگى ــۇ،     !؟باســار هن ئوب ـ خــۇش كهپت
ئهلهيهىسساالم ئـالتىنچى ئاسـمانغا   پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن .دېيىشتى
پهيغهمـــبهر  .رغـــۇدەكبىـــر ئـــادەم ئولتۇ  ،ســـاغۇدەك بولقـــارى .كىـــردى

ئۇنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ كېتىۋىدى، ئۇ كىشـى يىغلىـدى،   ئهلهيهىسساالم 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

  :دەپ سورىۋىدى، جىبرىئىلـ بۇ كىشى كىم؟  !ئى جىبرىئىلــ 
  :ئهلهيهىسساالم دېدى، پهيغهمبهرـ ، بولىدۇ بۇ مۇسا ئهلهيهىسساالمــ 

  :دەپ سورىۋىدى، جىبرىئىلـ ؟ ــ ئۇ نېمىگه يىغاليدۇ
ـــ  ــۇـ بهنــى ئىســرائىل مېنــى ئهڭ ئهۋزەل مهخلــۇق دەپ قارايــدۇ،  ” :ئ

 اليـالغۇز ئـۆزى   ،مدىن كېلىپۇ پهيغهمبهر مېنىڭ ئارقابمانا  ،ئهمهلىيهتته
ــله ئهۋزەل بولـــۇپ كهتتـــى  ، بهلكـــىئهمهس ــۈممىتى بىلـ دەپ  “پۈتـــۈن ئـ

  .دېدىـ يىغاليدۇ، 
يهتتىنچـى ئاسـمانغا كۆتۈرۈلـدى،    ئهلهيهىسسـاالم  ئاندىن پهيغهمـبهر  

  :ئىجازەت سورىۋىدى ى ئۈچۈنئېچىلىش ىنىڭجىبرىئىل دەرۋاز
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  :جىبرىئىل .ـ دېگهن ئاۋاز كهلدى؟ ــ كىمسهن
  .دېدى ــ مهن جىبرىئىل بولىمهن، ـ

  :جىبرىئىلـ دەپ سورالغانىدى، كىم؟  ــ يېنىڭدىكى
. دېـدى بولىـدۇ، ـ     )سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (مـۇھهممهد  ـــ بـۇ   
  :پهرىشتىلهر

  :جىبرىئىل ـ دەپ سورىغانىدى،ىلدىمۇ؟ اقىرچ ئۇــ 
  :پهرىشتىلهر. دېدىـ ھهئه، ــ 
دېگهن ىـ ىمىزغا ساالم يوللىغاي، بـۇ نېم باسار قېرىندىش بۇ ئىزهللا اــ 

ــدان قېرىنــداش، نېم ــئوب ــدان ئىــزى ــۇ،     !؟باســار دېگهن ئوب ـ خــۇش كهپت
ئهلهيهىسساالم يهتتىنچى ئاسـمانغا  پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن .دېيىشتى
چېچىغا ئازراق ئاق قونغان بىر ئـادەم جهنـنهت   غۇدەك بولسا، قارى .كىردى

 ــ  ئۇنىـڭ قېشـىدا رەڭگـى    .غـۇدەك ۇركۇرسـىدا ئولت  ىكىدەرۋازىسى يېنىد
 .ئىـدى  رويى سهل ئۆزگهرگهن، يۈزلىرى قارىيىـپ كهتـكهن كىشـىلهر بـار    

 ،رەڭگـــى بۇزۇلـــۇپ كهتـــكهن ھېلىقـــى كىشـــىلهر ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ      
ســـتهڭگه كىرىـــپ يۇيۇنـــۇپ ۆدەپ ئاتىلىـــدىغان بىـــر ئ“ مهتـــۇلالھئنې”

كىرىـپ  لدى، ئاندىن يهنه بىـر ئۆسـتهڭگه   ەچىقىۋىدى، رەڭلىرى سهل تۈز
يۇيۇنـــــۇپ چىقىۋىـــــدى، رەڭلىـــــرى باشـــــقا ھهمراھلىرىنىڭكىـــــدەك 

پهرۋەردىگارى ئۇالرغـا پـاكلىغۇچى شـاراپ    ﴿: تائاالنىڭهللا ا ،بۇ .ياخشىالندى
ئــۇالر ھهمراھلىــرى  .ىــدىدېــگهن ئايىتىــدە بايــان قىلىنغان ﴾ئىچكـۈزدى 

  :ئهلهيهىسساالم بىلهن ئولتۇردى، پهيغهمبهر
كىشى كىم بولىدۇ؟ ئاۋۇ بۇ رگهن چېچىغا ئاق كى! ئى جىبرىئىلــ 

نۇرانه يۈزلۈك كىشىلهر كىمـلهر؟ چىرايـى قارىـداپ كهتـكهن، ئۆسـتهڭگه      
دەپ ســـورىۋىدى، ـ كىرىـــپ يۇيۇنـــۇپ رەڭگـــى تۈزۈلـــۈپ چىققـــانالرچۇ؟     

  :جىبرىئىل
ـــ  ، ئــۇ زېمىنــدا بېشــىغا ئــاق  ىبــراھىم بولــۇپبــۇ ســېنىڭ ئاتــاڭ ئـ

ئىمانلىرىغـا   ،لهر بولسـا يۈزلىرى نۇرانه كىشى .كىشىدۇرتۇنجى كىرگهن 
ــۇم ئار ــىلهر ىزۇل ــان كىش ــتۇرۇپ قويمىغ ــا،   ؛الش ــانالر بولس ــى بۇزۇلغ رەڭگ

 ،ياخشى ئهمهلـگه يامـان ئهمهلنـى ئارىالشـتۇرۇپ قويغـان بهنـدىلهر بولـۇپ       
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. دېـدى ـ هۋبىسـىنى قوبـۇل قىلغـانالردۇر،     تهللا ا ،تهۋبه قىلغانـدىن كېـيىن  
ــبهر   ــدىن پهيغهم ــاردى،  ســىدرە دەرىخىئهلهيهىسســاالم ئان ــۈۋىگه ب نىــڭ ت

  :ئۇنىڭغا
تىڭــدىن تــوغرا يولــدا ىدۇر، ســېنىڭ ئۈممابــۇ ســىدرەتۇل مۇنتهھــــــ 

ئۇنىـــڭ تۈۋىـــدىن  .ماڭغـــان بهنـــدىلهر مۇشـــۇ يهرگه كېلىـــپ توختايـــدۇ
رەڭگـى ئـۆزگهرمىگهن ئۆسـتهڭلهر، تهمـى ئـۆزگهرمىگهن سـۈت       سۈيىنىڭ 

ر ۋە ئۆســتهڭلهر، ئىچكــۈچىلهرگه لهززەت بېغىشــاليدىغان مهي ئۆســتهڭله
بـۇ دەرەخنىـڭ    ئۇالغلىـق كىشـى  . ساپ ھهسـهلدىن ئۆسـتهڭلهر چىقىـدۇ   

يىل يول يۈرىدۇ، ئۇنىـڭ بىـر يـاپرىقى پۈتـۈن مهخلۇقالرغـا       70سايىسىدا 
تىگه سئۇ دەرەخنى نۇر قاپالپ پهرىشتىلهر ئۈ. دىيىلدېـ سايىۋەن بولىدۇ،  

ى ســىدرەتۇلمۇنتهھان) ئــۇ(﴿: مۇنــۇ ئــايهتته بايــان قىلىنغــان ،بــۇ .قونــدى
ــۇرى ( ــڭ ن ــڭ پهرۋەردىگارىنى ــدا  ) ئالهملهرنى ــان چاغ ــۆردى(قاپلىغ . ①﴾)ك

  :ئهلهيهىسساالمغا تائاال پهيغهمبهرهللا ا ،شۇنىڭ بىلهن
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدى ـ! ىگىنتىلــ 

ـــ  ــا    ـ ــا مۈلــك ئات ــا كاتت ســهن ئىبراھىمنــى دوســت تۇتتــۇڭ، ئۇنىڭغ
مۈلـك ئاتـا قىلـدىڭ،     مۇسا بىـلهن سۆزلهشـتىڭ، داۋۇدقـا كاتتـا     .قىلدىڭ

 .ئۇنىڭغــا تۆمــۈرنى يۇمشــىتىپ بهردىــڭ، تــاغالرنى بويســۇندۇرۇپ بهردىــڭ 
جىننــى،  ـــ ســۇاليمانغا كاتتــا مۈلــك ئاتــا قىلــدىڭ، ئۇنىڭغــا ئىنســى      

شهيتانالرنى، شامالالرنى بويسۇندۇرۇپ بهردىڭ، ئۇنىڭغا باشقا ھـېچكىمگه  
لهن ئىنجىلنـى  بهرمهيدىغان پادىشاھلىقنى بهردىـڭ، ئىيسـاغا تهۋرات بىـ   

ۋە دىغان قىلـدىڭ، ئـۇنى   االيگهتتىڭ، ئهما بىلهن ئاق كېسهلنى سـاقايت ۆئ
ــى ــا     نىئانىســ ــهيتان ئۇالرغــ ــۇڭا شــ ــدۇردۇڭ، شــ ــهيتاندىن پاناھالنــ شــ

  :پهرۋەردىگارى ئۇنىڭغا. دېدىـ قىاللمايدۇ،  كزىيانكهشلى
ـــ  ــا  ـ ــۇم، تهۋراتت ــېنى دوســت تۇتت ــۇھ”: مهن س ــڭ ەممهد رهم ھماننى
، سـېنى پۈتـۈن ئىنسـانالرغا پهيغهمـبهر قىلىـپ      نزىلغادەپ يې“ ھهبىبى

 ئۆتـــۈپئالـــدىغا  ،ئهۋەتـــتىم، ســـېنىڭ ئـــۈممىتىڭنى كېـــيىن كېلىـــپ
تىڭگه سـېنى مېنىـڭ بهنـدەم ھهم    ىسېنىڭ ئـۈمم  .كېتىدىغان قىلدىم

                                                 
 .ـ ئايهت 16سۈرە نهجم،  ①
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خۇتبىســـى ھېســـاب بولمايـــدىغان  ،م دەپ گۇۋاھلىـــق بهرمىســـهۇرەســـۇل
پ يـارىتىلغىنى، ئهڭ  مهن سېنى پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئهڭ دەسـله   .قىلدىم

ــدىغان    ــاڭا تهكرارلىنى ــدىم، س ــى قىل ــاخىر ئهۋەتىلگىن ــته ئ ــايهتنى يهت ئ
ــۇنى ســهندىن ئىلگىرىكــى ھېچبىــر پهيغهمــبهرگه بهرمىــگهن     ــم، ئ بهردى
ئىــدىم، ســاڭا ئهرشــنىڭ ئاســتىدىكى بــايلىقالردىن بهقهرە سۈرىســىنىڭ  
ــر    ــۇنى ســهندىن ئىلگىرىكــى ھېچبى ــم، ئ ــايهتلهرنى بهردى ــدىكى ئ  ئاخىرى
ـ پهيغهمـبهرگه بهرمىـگهن ئىـدىم، سـېنى فاتىـه ھهم تـۈگهنچى قىلـدىم،         

پهيغهمـبهر  ، مۇسانىڭ لىقىئاندىن بۇ ھهدىسته ناماز پهرز قىلىنغان. دېدى
 ،ئون ۋاقىتنـى  ۋە نهچچه قېتىم ئارقىغا قايتۇرغانلىقىئهلهيهىسساالمنى 
بهش  ىـدا ۋە ئاخىر يهنه ئون ۋاقىتنى ،يهنه ئون ۋاقىتنى ،يهنه ئون ۋاقىتنى

   .①ۋاقىت نامازنى يهڭگىللهتكهنلىكىنى بايان قىلدى
  )55: ززارهب(

َشدَّاُد بن أَْوسٍ قال قلت يا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف أُْسرَِي بَِك لَْيلَةَ أُْسرَِي بَِك ـ   8445
اللَُّه عليه وسلم بَِدابٍَّة فَأََتانِي جِْبرِيلُ صلى بَِمكَّةَ ُمْعِتًما قال َصلَّْيُت َألْصَحابِي َصالةَ الَْعَتَمِة 

َبْيَضاَء فَْوَق الِْحَمارِ َوُدونَ الَْبْغلِ فقال اْركَْب فَاْسَتْصَعَب َعلَيَّ فََداَرَها بِأُذُنَِها ثُمَّ َحَملَنِـي  
لٍ فقال عليها فَاْنطَلَقَْت َتْهوِي بنا َيقَُع َحاِفُرَها َحْيثُ أَْدَرَك طَْرفَُها حىت َبلَْغَنا أَْرًضا ذَاَت َنْخ

اْنزِلْ فََنَزلُْت ثُمَّ قال َصلِّ فََصلَّْيُت ثُمَّ َرِكْبَنا فقال أََتْدرِي أَْيَن َصلَّْيَت قلت اللَُّه أَْعلَُم قـال  
َصلَّْيَت بَِيثْرَِب َصلَّْيَت بِِطيَبةَ ثُمَّ اْنطَلَقَْت َتْهوِي بنا َيقَُع َحاِفُرَها َحْيثُ أَْدَرَك طَْرفَُها حـىت  

ا أَْرًضا َبْيَضاَء فقال اْنزِلْ فََنَزلُْت ثُمَّ قال َصلِّ فََصلَّْيُت ثُمَّ َرِكْبَنا فقال َتْدرِي أَْيَن َصلَّْيَت َبلَْغَن
قلت اللَُّه أَْعلَُم قال َصلَّْيَت بَِمْدَيَن َصلَّْيَت ِعْنَد َشَجَرِة ُموَسى ثُمَّ اْنطَلَقَْت َتْهوِي بنا َيقَـُع  

َرَك طَْرفَُها ثُمَّ َبلَْغَنا أَْرًضا َبَدْت لنا قُُصوُرَها فقال اْنزِلْ فََنَزلُْت ثُمَّ قال َصلِّ أَْدَحاِفُرَها َحْيثُ 
فََصلَّْيُت فقال أََتْدرِي أَْيَن َصلَّْيَت قلت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قال َصلَّْيَت بَِبْيِت لَْحمٍ َحْيثُ َوِلَد 

ن َمْرَيَم ثُمَّ اْنطَلََق بِي حىت َدَخلَْنا الَْمِديَنةَ من َبابَِها الَْيَمـانِيِّ  ِعيَسى عليه السَّالُم الَْمِسيُح ب
                                                 

ــهمى  ① ــۇپ، راۋى   ): 235(ھهيس ــان بول ــۋايهت قىلغ ــنى بهززار رى ــۇ ھهدىس ــهنچلىكتۇر ب ــرى ئىش ــېكىن . يلى ل
دېـگهن بولغاچقـا، باشقىسـىدىن    “ ئهبـۇ ئـالىيهدىن يـاكى باشـقا بىرىـدىن     ”: سهنهدىدىكى رەبىيئ ئىبنى ئهنهس

  رىۋايهت قىلىنغان ھالهتته نامهلۇم كىشى ئارقىلىق رىۋايهت قىلىنغان بولىدۇ، ـ دېگهن
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فَأََتى ِقْبلَةَ الَْمْسجِِد فََرَبطَ َدابََّتُه َوَدَخلَْنا الَْمْسجَِد من َبابٍ فيه َتِميلُ الشَّْمُس فََصلَّْيُت ِمـَن  
  .بنحوه لَْعطَشِ أََشدَّ ما أََخذَنِي فَأُِتيُت بِإَِناَءْينِالَْمْسجِِد َحْيثُ َشاَء اللَُّه َوأََخذَنِي ِمَن ا

ثُمَّ اْنطَلََق بِي حىت أََتْيَنا الَْواِدَي الذي يف الَْمِديَنِة فإذا َجَهنَُّم َتْنكَِشُف عن ِمثْـلِ   :وفيه
سَِّخَنِة ثُمَّ اْنَصَرَف بِي فََمَرْرَنا الزََّرابِيِّ فَقُلَْنا يا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف َوَجْدَتَها فقال ِمثْلَ الَْحمَِّة ال

بِِعريٍ ِلقَُرْيشٍ بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا قد أَْخلَْوا َبِعًريا هلم قد َجَمَعُهْم فُالنٌ فََسلَّْمُت عليهم فقـال  
ـ   ةَ َبْعُضُهْم هذا َصْوُت ُمَحمٍَّد صلى اللَُّه عليه وسلم ثُمَّ أََتْيُت أَْصَحابَِي قبل الصُّـْبحِ بَِمكَّ

فَأََتانِي أبو َبكْرٍ رضي اللَُّه عنه فقال يا َرُسولَ اللَِّه أَْيَن كُْنَت اللَّْيلَةَ فَقَِد الَْتَمْسُتَك يف َمكَانَِك 
فقال أََعِلْمَت أَنِّي أََتْيُت َمْسجَِد َبْيِت الَْمقِْدسِ اللَّْيلَةَ فقال يا َرُسولَ اللَِّه إنه َمِسـَريةُ َشـْهرٍ   

فُِتَح يل مرآة كَأَنِّي أَْنظُُر إليه ال َيْسأَلُونِي عن َشْيٍء إِال أَْنَبأُْتُهْم عنه فقال أبو َبكْرٍ فَِصفُْه يل فَ
رضي اللَُّه عنه أَْشَهُد أَنََّك رسول اللَِّه وقال الُْمْشرِكُونَ اْنظُُروا إىل بن أيب كَْبَشةَ َيْزُعُم أَنَُّه 

ل إِنَّ من آَيِة ما أَقُولُ لَكُْم أَنِّي َمَرْرُت بِِعريٍ لَكُْم بَِمكَاِن كَـذَا  أتى َبْيَت الَْمقِْدسِ اللَّْيلَةَ فقا
َوكَذَا َيقُْدُمُهْم َجَملٌ آَدُم عليه ِمْسٌح أَْسَوُد َوغََراَرَتاِن َسْوَداَواِن فلما كان ذلك الَْيْوُم أَْشَرَف 

حىت أَقَْبلَ الْقَْوُم َيقُْدُمُهْم ذلـك الَْجَمـلُ   الْقَْوُم َيْنظُُرونَ حىت كان قَرِيٌب من نِْصِف النََّهارِ 
  .الذي َوَصفَُه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ۋس ـ شهدداد ئىبنى ئه 8445
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنبىز  :قىلىنىدۇ

ـــ  ــى رەســۇلۇلال ـ ــداق) ســهپىرى(ئىســرا  !ھئ ــدى قان ـ دەپ ؟   بولغانى
  :ئهلهيهىسساالم مۇنداق سۆزلهپ بهردى پهيغهمبهر. سورىغانىدۇق

ئانــدىن . ســاھابىلهر بىــلهن خــۇپتهننى ئوقــۇدۇم )مهككىــدە(مهن ــــ 
ــردىن راقچــوڭ جىبرىئىــل ئېشــهكتىن  ــاق   كىچىكــرەك، خېچى بىــر ئ

ئـــۇالغ ماڭـــا بـــوي بهرمىگهچـــكه، ئۈســـتىگه . كهلـــدى نى ئېلىـــپئـــۇالغ
ــۇپ   شــۇ. مىنهلمىــدىم نىڭ بىــلهن، جىبرىئىــل ئۇنىــڭ قۇلىقىــدىن تۇت

جايغـا  بىـر  خورمىزارلىـق  يولغـا چىقىـپ،    .تولغىدى ۋە مېنى مىندۈردى
  :جىبرىئىل. بېرىپ توختىدۇق

  :جىبرىئىل. چۈشتۈم ،دېدىـ  !چۈشكىنــ 
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ـــ  ــۇغىن ـ ــاز ئوق ــ  !نام ــدىـ ــۇدۇم ،دې ــدۇق   .ئوق ــا مىن ــدىن ئۇالغق . ئان
  :جىبرىئىل

  :مهن ـ دەپ سورىدى،بىلهمسهن؟  انلىقىڭنىــ قهيهردە ناماز ئوقۇغ
  :جىبرىئىل. دېدىمـ اهللا بىلىدۇ، ــ 
يهرگه بېرىـپ   بىـر پـارچه ئـاق   ئانـدىن  . دېـدى ـ   ،ڭمهدىنىدە ئوقۇدۇــ 

  :جىبرىئىل. توختىدۇق
  :جىبرىئىل. چۈشتۈم ،دېدى ـ! چۈشكىنــ 
 .ئاندىن كېيىن ئۇالغقـا مىنـدۇق  . ئوقۇدۇم ،دېدىـ  !ناماز ئوقۇغىنــ 

  :جىبرىئىل
  :مهنــ قهيهردە ناماز ئوقۇغانلىقىڭنى بىلهمسهن؟ ـ دەپ سورىدى، 

  :جىبرىئىل گهنىدىم،دېـ اهللا بىلىدۇ، ــ 
بىر يهرگه . ــ مهديهندە، مۇسانىڭ دەرىخىنىڭ تۈۋىدە ئوقۇدۇڭ، ـ دېدى 

  :جىبرىئىليېتىپ بارغاندا، 
  .چۈشتۈم ،دېدى ـ! چۈشكىنــ 

. ئۇالغقـا مىنـدۇق   يهنهئانـدىن   .وقـۇدۇم ــ دېـدى، ئ  ! ــ نامـاز ئوقـۇغىن  
  :جىبرىئىل

  :مهن ـ دەپ سورىدى،بىلهمسهن؟  ــ قهيهردە ناماز ئوقۇغانلىقىڭنى
  :جىبرىئىل ـ دېگهنىدىم،اهللا بىلىدۇ، ــ 

ئانـدىن  . دېـدى تۇلهھمـدە ئوقـۇدۇڭ، ـ    يهتۇغۇلغـان ب  ــ ھهزرىتى ئىيسا
غالپ قويــۇپ، ئــۇالغنى قىــبله تهرەپــكه بــا. كىرىــپ توختىــدۇق شــهھهرگه

.. .لـدى ۈئىككـى قاچـا كهلتۈر  ئالدىمغا  .مهسجىدكه كىرىپ ناماز ئوقۇدۇم
دوزاخ كــۆز ئالدىمــدا . بىــر ۋادىغــا بېرىــپ توختىــدىم شــهھهردىكىئانــدىن 

  .اتتىلىپ تۇرىئېچ خۇددى سېلىنچىدەك
  :بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن) راۋىي مۇنداق دەيدۇ(

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . ورىدۇقـ دەپ سـ   دوزاخ قانداق ئىكهن؟ــ 
ــدى،   ــۇنى تهســۋىرلهپ بهرگهنى ــزگه ئ ــېكىن  بى ــۈپ  ل ئېســىمدىن كۆتۈرۈل

  .كېتىپتۇ
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) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۆزىنى داۋامالشـتۇرۇپ مۇنـداق دېـگهن   (
بىـر   نىـڭ ئۇالر. قۇئاندىن كېيىن قۇرەيشـنىڭ كـارۋىنى يېنىـدىن ئۆتتـ    

ـ ئـۇالر بىـر     ،سـاالم بهردىـم   مهن ئۇالرغـا . تۆگىسى يۈتـۈپ كهتـكهن ئىـكهن   
  :بىرىگه
ـــ  ــۇـ ــاۋازى ،ب ــ! ئهمهســمۇ؟ مۇھهممهدنىــڭ ئ يــولىمىزنى  .يىشــتىدې ـ

ــتۇرۇپ،  ــاڭ يداۋامالش ــۇرۇن وت ــتىن ب ــدىكىرۇش ــاھابىلهرنىڭ  ، مهككى س
  .يېنىپ كهلدىميېنىغا 

  :كېلىپ ىبهكر هبۇدەل شۇ پهيتته، ئ) راۋىي مۇنداق دەيدۇ(
ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ مهن ســېنى جايىڭــدىن  تىــڭ؟كــېچه نهگه كهت! ـ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر گهنىدى،دېـ ئىزدەپ تاپالمىدىم، 
  :بهكرى ئهبۇ. دېدىـ  ېرىپ كهلدىم،يتۇلمۇقهددەسكه بهكېچه بــ 

يهنــى (تۇرســا؟ ماڭــا ئــۇنى  بىــر ئــايلىق يــول ،ئــۇ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ــنى ــۇ، ـ     ) بهيتۇلمۇقهددەسـ ــۋىرلهپ بهرگىنچـ ــدى تهسـ ــبهر(. دېـ  پهيغهمـ

ئارىــدىكى پهردە ئېچىلىــپ، بهيتۇلمــۇقهددەس ) هلهيهىسســاالم دەيــدۇكىئ
ــدىمغا نامــايهن بولــدى  ــېمه توغرۇلــۇق سورىســا، قىلــچه   . كــۆز ئال ــۇالر ن ئ

ــم   ــپ بهردى ــىلىي ئېيتى ــتىن، تهپس ــان   .ھولۇقماس ــۇالرنى ئاڭلىغ ــۇب  ئهب
  :بهكرى

ـــ  گه گۇۋاھلىــق ڭــنىــڭ پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكىهللامهن ســېنىڭ اـ
  :مۇشرىكالر. دېدىـ بېرىمهن، 

ـــ  ئۆزىنىــڭ بهيتۇلمۇقهددەســكه ئهبــۇ كهبشــهنىڭ ئــوغلى بــۇ كــېچه  ـ
 پهيغهمـبهر . ىيىشتدې بېرىپ كهلگهنلىكىنى ئېيتىپ بىلجىرالۋاتىدۇ، ـ 

  :ئهلهيهىسساالم
ــدى  ــۇنداق بولــ ــقهتهن شــ ـــ ھهقىــ ــدا  .ـــ ــاالنى جايــ ــىلهرنىڭ پــ ســ

غـان  تتـۈرۈپ قوي ۈئۇالر بىـر تـۆگىنى ي  . كارۋىنىڭالرنىڭ يېنىدىن ئۆتتۈم
ــكهن ــا . ئىــ ــڭ نهدە توختــ ــىلهرگه ئۇالرنىــ ــان پ،مهن ســ ــپ قاچــ  يېتىــ

، مـاڭاليلىق ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا قـارا    . بېـرەي  ئېيتىـپ كېلىدىغانلىقىنى 
ــان    ــار ئارتىلغ ــارا تاغ ــى ق ــتىگه ئىكك ــدۇ،      ئۈس ــۆگه كېلىۋاتى ــدىـ ت . دې

دېــگهن كــۈنى كىشــىلهر كــارۋاننى ساقالشــقا ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر 
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پهيغهمــــبهر . كهلــــدىيېتىــــپ كــــارۋان  ،لغانــــداچــــۈش بو. باشـــلىدى 
ــاالم  ــۈپهتلئهلهيهىسس ــدا   هپ بهرس ــڭ ئالدى ــۆگه كارۋاننى ــى ت گهن ھېلىق

   .①كېلىۋاتاتتى
  )7142: »كهبىرئهل« ؛3484: بهززار(

، الُْبَراقِ إِذَا أََتى َعلَى َجَبلٍ اْرَتفََعْت رِْجالُه، َوإِذَا َهَبطَ اْرَتفََعْت َيـَداهُ إنِ  ـ  8446
  )بزار. (صلى اهللا عليه وسلم صلى باألنبياء عليهم السالموأنه 

يهنه بىر ھهدىسـتىمۇ ئوخشـاش رىـۋايهت قىلىنغـان بولـۇپ،       – 8446
، ئىككـى پـۇتىنى   لگهنـدە، دۇلـدۇل تاغقـا كه  : ئۇنىڭدا يهنه مۇنداق كهلگهن

. كۆتـــۈرەتتى )ئالـــدى پـــۇتلىرىنى( ئىككـــى قـــولىنى ،يهرگه چۈشـــكهندە
تۇلمۇقهددەســـــته هيب هلهيهـــــى ۋەســـــهللهمســـــهلاللالھۇ ئپهيغهمـــــبهر 

   .②پهيغهمبهرلهرگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇدى
  )1568: بهززار(

بينا أنـا  : قال َرُسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َعن أََنس بن مالك قال ـ  8447
قاعد إذا جاء جƎيل صلى اهللا عليه وسلم فوكزين بني كتفي فقمت إىل شـجرة فيهـا   

يف إحداƵا وقعدت يف اɇخر فسمت وارتفعت حىت سدت اƪافقني  كوكري الطري فقعد
جƎيل كأنه حلس الطىء  فالتفت إىل وأنا أقلب طريف ولو شئت أن أمس السماء ملسست

فعرفت فضل علمه باهللا علي وفتح يل باب من أبواب السماء ورأيت النور األعظم، وإذا 
  .ا شاء أن يوحىدون احلجاب رفرفة الدر والياقوت فأوحى إِلَيَّ م

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ ئهنهس  8447
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

                                                 
ــۋايهت ق ): 236(ھهيســهمى  ① ــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهرانــى رى ىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىســهاق ئىبنــى  ب

يهھيـا ئىبنـى مهئىـن ئۇنىـڭ ھهدىسـى ئىشـهنچلىك كىشـى        . ئىبراھىم ئىبنـى ئهالئ ئىسـىملىك بىـرى بـار    
ئىكهنلىكىنى ئىلگىـرى سـۈرگهن بولسـا، نهسـائى ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا           

  .قويغان، ـ دېگهن
ۇ يهئـال، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه        بۇ ھهدىسنى ئهبـ ): 237(ھهيسهمى  ②

  .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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دەرھـال   .دىجىبرىئىـل كېلىـپ ئۆشـنهمگه ئـۇر     اتتىم،مهن ئولتۇر«
ئورنۇمدىن تـۇرۇپ، بىـر تـۈپ دەرەخ تـۈۋىگه بـاردىم، ئـۇ دەرەخـته قۇشـنىڭ         

ئۇنىـڭ بىرىـدە جىبرىئىـل، يهنه     .ى نهرسه بار ئىـدى چاڭگىسىدەك ئىكك
ــكه     ــا كۆتۈرۈلۈش ــۆرلهپ يۇقىرىغ ــدىن دەرەخ ئ ــۇردۇم، ئان ــدە مهن ئولت بىرى

مهن ئهتراپغا قـاراپ  . باشلىدى، ھهتتا شهرق بىلهن غهربنى قاپالپ كهتتى
ــۇمنى شــۇنداق سوزســامال، ئاســمانغا بىمــاالل يېتهتتــى  . ئولتــۇردۇم . قول

دىم، ئۇنىڭ مۈكچىيىـپ كهتكهنلىكىنـى كـۆردىم ـ     غانىجىبرىئىلغا قارى
ــڭ ا ــپ     هللادە، ئۇنى ــى بىلى ــتۈن ئىكهنلىكىن ــدىنمۇ ئۈس ــتا مهن ــى تونۇش ن

 .كـۆردۈم چـوڭ نـۇرنى   ناھـايىتى   ،ئاسمان ئىشىكلىرى ئېچىلدى .يهتتىم
ئانـدىن اهللا  . تـۇراتتى يالتىراپ ياقۇتالر  ۋەمهرۋايىت  نىڭ ئارقىسىداپهردى

   .①»ۋەھىي قىلدى )ئايهت( مىقدارداخالىغان ماڭا ئۆزى 
  )»تهئهۋسئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      ): 238(ھهيسهمى  ①

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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نىڭ غهيب ھهققىدە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  بهرگهن خهۋەرلىرى

َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   8448
ا ِكْسَرى َبْعَدُه َوإِذَا َهلََك قَْيَصُر فَلَا قَْيَصَر َبْعَدُه َوالَِّذي َنفِْسـي  َوَسلََّم إِذَا َهلََك ِكْسَرى فَلَ

 .بَِيِدِه لَُتْنفَقَنَّ كُُنوُزُهَما ِفي َسبِيلِ اللَِّه
 ،جابىر ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى   ـ 8448

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قهيسـهر  . كىسرا ھاالك بولسا، ئۇنىڭدىن كېـيىن كىسـرا بولمايـدۇ   «

جېــنىم ئىلكىــدە . ۋەيــران بولســا، ئۇنىڭــدىن كېــيىن قهيســهر بولمايــدۇ
بىلهن قهسـهمكى، ئـۇ ئىككىسـىنىڭ خهزىنىلىـرى      نىڭ نامىبولغان زات
   .»يولىدا سهرپ قىلىنىدۇهللا چوقۇم ا

  )3121 :بۇخارى(

قَالَ َبْيَنا أََنا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ أََتـاُه   َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍـ   8449
لِْحَريةَ َرُجلٌ فََشكَا إِلَْيِه الْفَاقَةَ ثُمَّ أََتاُه آَخُر فََشكَا إِلَْيِه قَطَْع السَّبِيلِ فَقَالَ َيا َعِديُّ َهلْ َرأَْيَت ا

ُت َعْنَها قَالَ فَإِنْ طَالَْت بَِك َحَياةٌ لََتَرَينَّ الظَِّعيَنةَ َتْرَتِحلُ ِمْن الِْحـَريِة  قُلُْت لَْم أََرَها َوقَْد أُْنبِئْ
ـ  ٍئ َحتَّى َتطُوَف بِالْكَْعَبِة لَا َتَخاُف أََحًدا إِلَّا اللََّه قُلُْت ِفيَما َبْينِي َوَبْيَن َنفِْسي فَأَْيَن ُدعَّاُر طَيِّ

لَاَد َولَِئْن طَالَْت بَِك َحَياةٌ لَُتفَْتَحنَّ كُُنوُز ِكْسَرى قُلُْت ِكْسَرى ْبنِ ُهْرُمَز الَِّذيَن قَْد َسعَُّروا الْبِ
قَالَ ِكْسَرى ْبنِ ُهْرُمَز َولَِئْن طَالَْت بَِك َحَياةٌ لََتَرَينَّ الرَُّجلَ ُيْخرُِج ِملَْء كَفِِّه ِمْن ذََهـبٍ أَْو  

فَلَا َيجُِد أََحًدا َيقَْبلُُه ِمْنُه َولََيلْقََينَّ اللََّه أََحُدكُْم َيْوَم َيلْقَاُه َولَْيَس َبْيَنُه  ِفضٍَّة َيطْلُُب َمْن َيقَْبلُُه ِمْنُه
َيقُولُ أَلَـْم  َوَبْيَنُه َتْرُجَمانٌ ُيَتْرجُِم لَُه فَلََيقُولَنَّ لَُه أَلَْم أَْبَعثْ إِلَْيَك َرُسولًا فَُيَبلَِّغَك فََيقُولُ َبلَى فَ

 َك َمالًا َوأُفِْضلْ َعلَْيَك فََيقُولُ َبلَى فََيْنظُُر َعْن َيِمينِِه فَلَا َيَرى إِلَّا َجَهنََّم َوَيْنظُُر َعْن َيَسارِِهأُْعِط
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بِِشقَِّة  لَْوفَلَا َيَرى إِلَّا َجَهنََّم قَالَ َعِديٌّ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اتَّقُوا النَّاَر َو
ِحـَريِة  َتْمَرٍة فََمْن لَْم َيجِْد ِشقَّةَ َتْمَرٍة فَبِكَِلَمٍة طَيَِّبٍة قَالَ َعِديٌّ فََرأَْيُت الظَِّعيَنةَ َتْرَتِحلُ ِمـْن الْ 
َولَـِئْن   َحتَّى َتطُوَف بِالْكَْعَبِة لَا َتَخاُف إِلَّا اللََّه َوكُْنُت ِفيَمْن افَْتَتَح كُُنوَز ِكْسَرى ْبنِ ُهْرُمَز

فِّـِه  طَالَْت بِكُْم َحَياةٌ لََتَرُونَّ َما قَالَ النَّبِيُّ أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْخرُِج ِملَْء كَ
ـ  و ُمَجاِهـٍد  َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ أَْخَبَرَنا َسْعَدانُ ْبُن بِْشرٍ َحدَّثََنا أَُب

 .َحدَّثََنا ُمِحلُّ ْبُن َخِليفَةَ َسِمْعُت َعِديا كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهدىي ئىبنى ھـاتهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 8449
بىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدا       : قىلىنىدۇ
ــدۇق ــ. ئىـــ ــبهر  بىـــ ــپ، پهيغهمـــ ــادەم كېلىـــ ــاالمغا ر ئـــ  ئهلهيهىسســـ

 ،يهنه بىر ئادەم كېلىـپ  رقىدىنالئا. كهمبهغهللىكتىن شىكايهت قىلدى
 پهيغهمـبهر . يول توسۇپ بۇالڭچىلىق قىلغۇچىالردىن شـىكايهت قىلـدى  

  :ئهلهيهىسساالم
  :دېۋىدى، مهن ـ رەنى كۆرۈپ باققانمۇ؟ىسهن ھ !ئى ئهدىيــ 
 پهيغهمـبهر  ،دېسـهم ـ دەپ ئاڭلىـدىم،    هھهر بارياق، ئهمما شۇنداق شــ 

  : ئهلهيهىسساالم
ــ  ــۇزۇن بولســا ـ ــۆمرۈڭ ئ ھىــرەدىن يولغــا ڭ كىشــىنى ئايــال ،ئهگهر ئ

يـول  ) خـاتىرجهم ھالـدا  (ىـن باشـقا ھېچكىمـدىن قورقمـاي     تهللاچىقىپ، 
، ـ   كهئبىنــى تــاۋاپ قىلغىلــى كهلگهنلىكىنــى چوقــۇم كۆرىســهنيــۈرۈپ، 
  :ۆز ـ ئۆزۈمگهمهن ئ .دېدى

ـــ پۈتـۈن شـهھهرلهرنى تـاالن ـ تـاراج قىلىـدىغان تهي قهبىلىسـى ئـۇ          
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ـ دېدىم! چاغدا نهدە قاالر؟

ـــ  ــهڭ ـــ ــۈر كۆرســ ــۇزۇن ئۆمــ ــڭ   ،ئهگهر ئــ ــرا خهزىنىلىرىنىــ كىســ
  :مهن .، ـ دېدىئېچىلغانلىقىنى كۆرىسهن

ـــ  ــوغلى كىســرامۇ؟    ـ پهيغهمــبهر  ـ دەپ ســورىغانىدىم،ھۇرمۇزنىــڭ ئ
  :ئهلهيهىسساالم

ــۇنداق  ـــ شـ ــه . ــ ــار بهرسـ ــۆمرۈڭ يـ ــادەم   ،ئهگهر ئـ ــر ئـ ــالتۇن بىـ  –ئـ
كۈمۈشــلىرىنىڭ زاكىتىنــى ئېلىــپ چىقســا، ئۇنىــڭ زاكىتىنــى قوبــۇل 
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قىيـــامهت كـــۈنى . كۆرىســـهن قىلىـــدىغان بىرىنـــى تاپالمىغـــانلىقىنى
ــداق     ــاراڭالردا ھېچقان ــا چىقىســىلهر، ئ ــرىڭالر رەببىڭالرنىــڭ ھۇزۇرىغ بى

ســـاڭا تهبلىـــغ قىلىـــدىغان ”: تائـــاال ئۇنىڭغـــاهللا ا. مايـــدۇتهرجىمـــان بول
“ شـۇنداق، ئهۋەتتىـڭ  ”: ۇ بهنـدە ئـ  ايدۇ،دەپ سور“ پهيغهمبهر ئهۋەتمىدىمۇ؟

: بهنـدە  ئـۇ دەپ سـورايدۇ،  “ ساڭا مالنى كۆپلهپ بهرمىـدىممۇ؟ ” :هللا. دەيدۇ
ــڭ ” ــۇنداق، بهردىـ ــدۇ“ شـ ــاراپ    . دەيـ ــرىگه قـ ــول تهرەپلىـ ــوڭ ۋە سـ ــۇ ئـ ئـ

  .هرسىنى كۆرمهيدۇجهھهننهمدىن باشقا ن
: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم يهنه مۇنـــداق دېـــگهن

دوزاخـتىن سـاقلىنىڭالر، ئهگهر    ،يېرىم خورما سهدىقه قىلىپ بولسـىمۇ «
 ،ىقه قىلىــدىغان يېــرىم خورمــا چــاغلىق نهرســىنىمۇ تاپالمىســاڭالردســه

  .»دوزاختىن ساقلىنىڭالر ،بىرەر ياخشى سۆز بىلهن بولسىمۇ
دەرۋەقه، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ : (ي مۇنـــداق دېـــگهنئهدىـــ

ىـن  تهللاھىرەدىن يولغا چىقىپ، ڭ كىشىنى ئايال) دېگهنلىرى يۈز بهردى
ــقا ــدىن باش ــان ھېچكىم ــدا قورقمىغ ــۈرۈپ،  ھال ــول ي ــاۋاپ   ي ــى ت كهئبىن

ــۆردۈم   ــى ك ــى كهلگهنلىكىن ــىنى پهت . قىلغىل ــرانىڭ خهزىنىس ــهكىس  ى
 پهيغهمبهر ،ئهگهر ئۆمرۈڭالر يار بهرسه. دىمقىلغانالر ئىچىدە مهنمۇ بار ئى

ـ كۈمۈشـلىرىنىڭ زاكىتىنـى ئالىـدىغان    ئـالتۇن   « :نىڭئهلهيهىسسـاالم 
ــدۇ  ــادەم تاپالماي ــگه  »ئ ــۆزىنىڭمۇ ئهمهل ــگهن س ــقانلىقىنى  دې ــۇم ئاش چوق

   .كۆرىسىلهر
  )3595 :بۇخارى(

الْأَْرَض أو قـال إِنَّ  َزَوى يل إِنَّ اللََّه  عن ثَْوَبانَ قال قال رسول اللَِّه ـ   8450
الْأَْرَض فََرأَْيُت َمَشارِقََها َوَمَغارَِبَها َوإِنَّ ُملَْك أُمَِّتي َسَيْبلُغُ ما ُزوَِي يل منـها  َزَوى يل َربِّي 

ٍة بَِعامَّـٍة وال  َوأُْعِطيُت الْكَْنَزْينِ الْأَْحَمَر َوالْأَْبَيَض َوإِنِّي َسأَلُْت َربِّي ِلأُمَِّتي أَنْ لَا ُيْهِلكََها بَِسَن
ُيَسلِّطَ عليهم َعُدوا من ِسَوى أَْنفُِسهِْم فََيْسَتبِيَح َبْيَضَتُهْم َوإِنَّ َربِّي قال يل يا Ʈمـد إين إذا  
قََضْيُت قََضاًء فإنه لَا ُيَردُّ وال أُْهِلكُُهْم بَِسَنٍة بَِعامٍَّة وال أَُسلِّطُ عليهم َعُدوا من ِسَوى أَْنفُِسهِْم 

ْسَتبِيَح َبْيَضَتُهْم لو اْجَتَمَع عليهم من َبْينِ أَقْطَارَِها أو قال بِأَقْطَارَِها حىت َيكُونَ َبْعُضـُهْم  فََي
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ُيْهِلُك َبْعًضا َوَحتَّى َيكُونَ َبْعُضُهْم َيْسبِي َبْعًضا َوإِنََّما أََخاُف على أُمَِّتي الْأَِئمَّةَ الُْمِضلَِّني وإذا 
مَِّتي Ɓ ُيْرفَْع عنها إىل َيْومِ الِْقَياَمِة وال َتقُوُم السَّاَعةُ حىت َتلَْحَق قََباِئلُ من ُوِضَع السَّْيُف يف أُ

لَاثُونَ أُمَِّتي بِالُْمْشرِِكَني َوَحتَّى َتْعُبَد قََباِئلُ من أُمَِّتي الْأَْوثَانَ َوإِنَُّه َسَيكُونُ يف أُمَِّتي كَذَّاُبونَ ثَ
بِيٌّ وأنا َخاَتُم النَّبِيَِّني لَا َنبِيَّ َبْعِدي وال َتَزالُ طَاِئفَةٌ من أُمَِّتي على الَْحقِّ قال كلهم َيْزُعُم أَنَُّه َن

 .بن ِعيَسى ظَاِهرِيَن ثُمَّ اتَّفَقَا لَا َيُضرُُّهْم من َخالَفَُهْم حىت َيأِْتَي أَْمُر اللَِّه
ــ ســـهۋبان  8450 دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇــ
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

مهن شـۇنىڭ بىـلهن،   . كىچىكلىتىپ كۆرسهتتىماڭا زېمىننى اهللا «
 كـۆرگهن  هنممىتىم مۈئـ . زېمىننىڭ مهشرىق، مهغرىبلىرىنـى كـۆردۈم  

ــ كۈمـۈش بـايلىقى     ماڭا ئـالتۇن . يېتىپ بارىدۇ لهرنىڭ ھهممىسىگهيهر
قهھهتچىلىـك بىـلهن    ئومۇمىيىتىمنى ممۈمهن رەببىمدىن ئ. بېرىلدى

ئۇالرغــا ئۆزلىرىــدىن باشــقا دۈشــمهن مۇســهللهت  ھــاالك قىلماســلىقنى، 
 .يىلتىزىــدىن قۇرۇتىۋەتمهســلىكنى تىلىــدىم) ئــۈممىتىمنى(قىلىــپ، 

مهن . مېنىــڭ ھــۆكمىم قايتۇرۇلمايــدۇ !ئــى مــۇھهممهد”: رەبــبىم ماڭــا
ھهتتـا پۈتـۈن    ،نچىلىك بىـلهن ھـاالك قىلمـايمه   تقهھه ئومۇمىيئۇالرنى 

دۇنيــا ئۇالرغــا قارشــى توپالنغــان تهقــدىردىمۇ، ئۇالرغــا ئۆزلىرىــدىن باشــقا   
 .دۈشمهننى مۇسـهللهت قىلىـپ، ئـۇالرنى يىلتىزىـدىن قۇرۇتىـۋەتمهيمهن     

بىرلىرىنى ئهسـىر   –بىرىنى قىرىشقان ۋە بىر  –ئهمما ئۇالر ئۆز ئارا بىر 
 “للهت قىلىنىــدۇئېلىشــقان چاغــدا، ئۇالرغــا باشــقا دۈشــمهنلىرى مۇســه  

ــدى ــقهتهن . دېــ ــدىن  ۈئمهن ھهقىــ ــازغۇن ئىماملىرىــ ــڭ ئــ ممىتىمنىــ
ە ممىتىمــدۈئ. ئهنســىرەيمهن) قىلىــدىغانالردىن بىــدئهتچىلىككه دەۋەت(

ــدۇ      ــۈنىگىچه توختىمايـ ــامهت كـ ــا قىيـ ــا، تـ ــۇرۇش پارتلىسـ ــى ئـ  .ئىچكـ
چه، ىممىتىمـــدىن بىـــر قـــانچه قهبىـــله مۇشـــرىكالرغا ئهگهشـــمىگ     ۈئ
ــ) ئۈممىتىمــدىن( ــا چوقۇنمىغــۇچه  بىــر ق قىيــامهت انچه قهبىــله بۇتالرغ

بىـرى   ئۇالرنىـڭ ھهر . كاززاب چىقىدۇ 30ن ممىتىمدىۈئ. قايىم بولمايدۇ
ــبهر دەپ د  ــۆزىنى پهيغهمــــ ــدۇ ۋاەئــــ ــڭ . قىلىــــ مهن پهيغهمبهرلهرنىــــ

قىيامهت قـايىم  تا . كهلمهيدۇ مهندىن كېيىن پهيغهمبهر ،ئاخىرىدۇرمهن
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. مىشـه ھهق ئۈسـتىدە بولىـدۇ   ممىتىمنىڭ بىـر قىسـمى ھه  ۈئ ،بولغۇچه
   .①»ىالر ئۇالرغا ھېچقانداق زىيان يهتكۈزەلمهيدۇۇچققارشى چىقئۇالرغا 

  )4252: دداۋۇ ئهبۇ(

َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ لَكُْم ِمْن ـ   8451
ونُ لََنا الْأَْنَماطُ قَالَ أََما إِنَُّه َسَيكُونُ لَكُْم الْأَْنَماطُ فَأََنا أَقُولُ لََها َيْعنِـي  أَْنَماٍط قُلُْت َوأَنَّى َيكُ

نُ لَكُـْم  اْمَرأََتُه أَخِّرِي َعنِّي أَْنَماطَِك فََتقُولُ أَلَْم َيقُلْ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّها َسَتكُو
  .َدُعَهاالْأَْنَماطُ فَأَ

ــ 8451 دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :مهن ،دەپ سورىدى ـ يوقمۇ؟ــ يۈڭ ئهدىيىلىڭالر 
 دېسـهم، پهيغهمـبهر   ــ ! ؟بولسـۇن  ئهدىيىلىمىزنهدىمۇ يۇڭ ــ بىزنىڭ 
  : ئهلهيهىسساالم

راســت دېگهنــدەك، كېــيىن بىزنىــڭ  .دېــدى ، ـ  ارىــدا بولىــدۇپــات ئــــ 
  :مهن ئايالىمغائهدىيىلىمىز بولدى، 

  :دېسهم، ئۇ ـ! ـ شۇ يۇڭ ئهدىيالالرنى يىغىۋەت
» بولىــدۇئهدىــيىلىڭالر پــات ئارىــدا «: ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبهر ــــ 

، ئالـدۇرىۋەتمهي  ئهدىيـالنى مهن  ،شـۇنىڭ بىـلهن   ،دە –ېـدى دـ   دېمىگهنمۇ؟
   .دۇمقويۇپ قوي يىداجا

  )3631 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ِفيَما أَْعلَُم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ  ـ   8452
  .اللََّه َيْبَعثُ ِلَهِذِه الْأُمَِّة َعلَى َرأْسِ كُلِّ ِمائَِة َسَنٍة َمْن ُيَجدُِّد لََها ِديَنَها

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھـۇرەيرە   ئهبـۇ  ـ 8452
  : مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3577(ئهلبانى  ①
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اليـدىغان  ىىنىنـى يېڭ ديىلنىڭ بېشـىدا   100ھهر كه اهللا بۇ ئۇممهت«
   .①»بىر كىشىنى ئهۋەتىدۇ

  )4291: ئهبۇ داۋۇد(

ولُ اللَِّه ـصلى اهللا عليه وسلمـ َمقَاًما َمـا   َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ قَاَم ِفيَنا َرُسـ   8453
ْن َتَرَك َشْيئًا َيكُونُ ِفى َمقَاِمِه ذَِلَك إِلَى ِقَيامِ السَّاَعِة إِالَّ َحدَّثَ بِِه َحِفظَُه َمْن َحِفظَُه َوَنِسَيُه َم

ْد َنِسيُتُه فَأََراُه فَأَذْكُُرُه كََما َيـذْكُُر  َنِسَيُه قَْد َعِلَمُه أَْصَحابِى َهُؤالَِء َوإِنَُّه لََيكُونُ ِمْنُه الشَّْىُء قَ
 .الرَُّجلُ َوْجَه الرَُّجلِ إِذَا غَاَب َعْنُه ثُمَّ إِذَا َرآُه َعَرفَُه

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ھۇزەيفه  8453
 ،ئورنىـدىن تـۇرۇپ   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

. دىهپ بهرهتكىچه بولىدىغان ئىشـالرنىڭ بىرىنىمـۇ قويمـاي سـۆزل    قىيام
. ئۇنتۇغـــانالر ئۇنتـــۇدى ،ئـــۇالرنى ئېســـىدە تۇتقـــانالر ئېســـىدە تۇتۇۋالـــدى

ــدى   ــدا تۇتۇۋال ــۇالرنى يادى ــبهر ئهلهيهىسســاالم  . ھهمراھلىرىممــۇ ئ پهيغهم
ئېيتقــان ئىشــالردىن بىــرى يــۈز بهرگهن چاغــدا، ئېســىمدىن كۆتۈرۈلــۈپ  

بۇ خۇددى بىر ئۇچراشـقان   .سلهردىن بىرى يادىمغا كېلهتتىكهتكهن ھهدى
كىشــىنى ئۇنتــۇپ قېلىــپ، كېــيىن ئۇنىــڭ بىــلهن قايتــا ئۇچرىشــىپ    

  . قالغاندا، دەرھال ئېسىگه ئالغاندەكال ئىش ئىدى
  )2891: ممۇسلى(

َم قَالَ َتُدوُر َرَحى َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّـ   8454
إِنْ الْإِْسلَامِ ِلَخْمسٍ َوثَلَاِثَني أَْو ِستٍّ َوثَلَاِثَني أَْو َسْبعٍ َوثَلَاِثَني فَإِنْ َيْهلَكُوا فََسبِيلُ َمْن َهلََك َو

 . ى قَالَ ِممَّا َمَضىَيقُْم لَُهْم ِديُنُهْم َيقُْم لَُهْم َسْبِعَني َعاًما قَالَ قُلُْت أَِممَّا َبِقَي أَْو ِممَّا َمَض
ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد  8454 مۇنــداق  دىنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ
. يىــل ھۆكۈمرانلىــق قىلىــدۇ 37ۋە يــاكى  36يــاكى  35ئىســالم ــــ 

ولۇپ ئىلگىرىكى ئۇممهتلهردەك ھاالك ب ،مۇسۇلمانالر ھاالكهتكه يۈزلهنسه

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3606(نى ئهلبا ①
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تىـك  يىلغىـچه   70ئۇالرنىـڭ دىنـى    ،دىننى يىقىتماي تۇرالىسـا  .كېتىدۇ
  :مهن .، ـ دېدىرىدۇۇت

يىلدىن ئايرىممۇ ياكى شۇنىڭ ئىچىدىمۇ؟ ـ   70نهچچه يىل  30ــ بۇ 
  :دەپ سورىغانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
   .①ــ شۇنىڭ ئىچىدە، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )4254: ئهبۇ داۋۇد(

ْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنِّي لَـأَْرُجو  َعـ   8455
لَ أَنْ لَا َتْعجَِز أُمَِّتي ِعْنَد َربَِّها أَنْ ُيَؤخَِّرُهْم نِْصَف َيْومٍ ِقيلَ ِلَسْعٍد َوكَْم نِْصُف ذَِلَك الَْيْومِ قَا

  .َخْمُس ِمائَِة َسَنٍة
رىــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ســهئد ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس  8455

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــڭ ۈمهن ئ« ــادەتتىن –ئهمهل (ممىتىمنىـ ــپ ) ئىبـ ــاجىز كېلىـ  ،ئـ
بولسـىمۇ  يېـرىم كـۈن    )جهننهتكه كىرىشكه(دەرگاھىدا پهرۋەردىگارىنىڭ 

  :سهئىدتىن .»ى ئۈمىد قىلىمهنقالماسلىقىنكېچىكىپ 

  :قانچىلىك ۋاقىتقا تهڭ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، ئۇ يېرىم كۈنــ 

   .②، ـ دەپ جاۋاب بهردى)تهڭ(يىلغا  500ــ 

  )4350: ئهبۇ داۋۇد(

ى َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَمَّا فُِتَحْت َخْيَبُر أُْهِدَيْت ِللنَّبِيِّ َصلَّـ   8456
نَ َها ُهَنا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاةٌ ِفيَها ُسمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْجَمُعوا إِلَيَّ َمْن كَا
ْم قَالَ لَُهْم ِمْن َيُهوَد فَُجِمُعوا لَُه فَقَالَ إِنِّي َساِئلُكُْم َعْن َشْيٍء فََهلْ أَْنُتْم َصاِدِقيَّ َعْنُه فَقَالُوا َنَع
َصَدقَْت  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَُبوكُْم قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ كَذَْبُتْم َبلْ أَُبوكُْم فُلَانٌ قَالُوا

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3578(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3656(ئهلبانى  ②
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إِنْ كَذَْبَنا َعَرفَْت قَالَ فََهلْ أَْنُتْم َصاِدِقيَّ َعْن َشْيٍء إِنْ َسأَلُْت َعْنُه فَقَالُوا َنَعْم َيا أََبا الْقَاِسمِ َو
ا ِفيَها كَِذَبَنا كََما َعَرفَْتُه ِفي أَبِيَنا فَقَالَ لَُهْم َمْن أَْهلُ النَّارِ قَالُوا َنكُونُ ِفيَها َيِسًريا ثُمَّ َتْخلُفُوَن

ِفيَها أََبًدا ثُمَّ قَالَ َهلْ أَْنـُتْم  فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْخَسئُوا ِفيَها َواللَِّه لَا َنْخلُفُكُْم 
ِة َصاِدِقيَّ َعْن َشْيٍء إِنْ َسأَلُْتكُْم َعْنُه فَقَالُوا َنَعْم َيا أََبا الْقَاِسمِ قَالَ َهلْ َجَعلُْتْم ِفي َهِذِه الشَّـا 

اِذًبا َنْسَترِيُح َوإِنْ كُْنَت َنبِيا ُسما قَالُوا َنَعْم قَالَ َما َحَملَكُْم َعلَى ذَِلَك قَالُوا أََرْدَنا إِنْ كُْنَت كَ
 .لَْم َيُضرََّك

ــ 8456 ــۇ ئهن  ــ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ هـ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ،قىلىنغانـدا  ىـه خهيـبهر فهت : قىلىنىدۇ
 پهيغهمـبهر . نىڭ ئالدىغا زەھهرلهنگهن قوي گۆشى كهلتۈرۈلـدى ۋەسهللهم

  :ئهلهيهىسساالم
ـــ  ــرىڭالر     ـ ــپ بې ــۇدىيالرنى يىغى ــى يهھ ــۇ يهردىك ــا ب ــ ! ماڭ ــدىـ . دې

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .دەرھال يىغىلدىيهھۇدىيالر 
سورىســام، ماڭــا راســتچىللىق  رۇلــۇقســىلهردىن بىــر ئىــش توغــــ 

  :؟ ـ دېگهنىدى، ئۇالربىلهن جاۋاب بېرەمسىلهر
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېيىشتىـ ھهئه، ــ 
  :ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالر تاڭالر كىم؟ئاــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدى ، ـپاالنچىــ 
. دېـدى ئاتـاڭالر ئـۇ ئهمهس، بهلكـى پـاالنچى، ـ      . الغـان ئېيتـتىڭالر  ــ ي
  :ئۇالر

  :ئهلهيهىسساالم يهنه پهيغهمبهر .ـ دېيىشتىراست ئېيتتىڭ، ــ 
ســتچىللىق ق سورىســام، ماڭــا راۇلــۇســىلهردىن بىــر ئىــش توغرــــ 

  :ردېۋىدى، ئۇال ـ بىلهن جاۋاب بېرەمسىلهر؟
ئهگهر بىـز يالغـان ئېيتسـاق، بايـا ئـاتىمىز       !ئى ئهبۇلقاسـىم  ،ھهئهــ 

 )يالغـان ئېيتقـانلىقىمىزنى  (ھهققىدىكى يالغىنىمىزنى بىلىۋالغاندەك 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .، ـ دېيىشتىبىلىۋالىدىكهنسهن

  :ېۋىدى ئۇالرد ـ دوزاخ ئهھلى كىملهر؟ــ 
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ـــ  ــۇرىمىز  ـ ــاز ۋاقىــت ت ــدا ئ ــا ســىلهر   ،بىــز ئۇنىڭ ــدىن ئورنىمىزغ ئان
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىـ ئالمىشىسىلهر، 

نـامى   نىـڭ هللا. م بولـۇپ كېـتىڭالر  ۇمهڭگۈلـۈك مهھكـ   قـا شۇ دوزاخــ 
 بىـز ھهرگىـز سـىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغـا ئالماشـمايمىز، ـ      بىلهن قهسهمكى، 

  :ئاندىن. دېدى
ق سورىســام، ماڭــا راســتچىللىق ۇلــۇىلهردىن بىــر ئىــش توغرســــــ 

  :ئۇالر. دېدى ـ بىلهن جاۋاب بېرەمسىلهر؟
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىـ ! ھهئه، ئى ئهبۇلقاسىمــ 
  :ئۇالرـ دەپ سورىغانىدى،  بۇ قوينى زەھهرلىدىڭالرمۇ؟ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىـ ھهئه، ــ 
  :ئۇالر ،ىگهنىددې ـ شۇنداق قىلدىڭالر؟نېمه ئۈچۈن ــ 
ئهگهر راسـت   ۇشـنى؛ ، سهندىن بىراقال قۇتۇليالغانچى بولساڭئهگهر ــ 

بۇنىڭ ساڭا زىيـان يهتكۈزەلمهيـدىغانلىقىنى ئـويالپ     ،پهيغهمبهر بولساڭ
  . شۇنداق قىلدۇق، ـ دېيىشتى

  )3169 :بۇخارى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِدَم ِمْن َسفَرٍ فَلَمَّا كَـانَ  َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ـ   8457
قُْرَب الَْمِديَنِة َهاَجْت رِيٌح َشِديَدةٌ َتكَاُد أَنْ َتْدِفَن الرَّاِكَب فََزَعَم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  

مَّا قَِدَم الَْمِديَنةَ فَإِذَا ُمَناِفٌق َعِظـيٌم ِمـْن   َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُبِعثَْت َهِذِه الرِّيُح ِلَمْوِت ُمَناِفقٍ فَلَ
 .الُْمَناِفِقَني قَْد َماَت

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ جــابىر  8457
مهدىـنىگه   قايتىـپ، سـهپهردىن  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  ر هپهيغهمب

ۋەتكىلى تــاس كــارۋاننى كۆمــۈ ،يېقىنالشــقاندا، قــاتتىق شــامال چىقىــپ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر غانىدى،قال

مهدىـنىگه  . دېـدى ـ بۇ بىر مۇناپىقنىڭ ئۆلۈمى ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن،  ــ 
   .كىرىپ قارىساق، دەرۋەقه، مۇناپىقالرنىڭ كاتتىۋېشى ئۆلگهنىكهن

  )2782: مۇسلىم(
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قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ  َعاِصم ْبن كُلَْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِـ   8458
لَـى  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجَناَزٍة فََرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َع

ا َرَجَع اْسـَتقَْبلَُه َداِعـي   الْقَْبرِ ُيوِصي الَْحاِفَر أَْوِسْع ِمْن ِقَبلِ رِْجلَْيِه أَْوِسْع ِمْن ِقَبلِ َرأِْسِه فَلَمَّ
لَّى اْمَرأٍَة فََجاَء َوجِيَء بِالطََّعامِ فََوَضَع َيَدُه ثُمَّ َوَضَع الْقَْوُم فَأَكَلُوا فََنظََر آَباُؤَنا َرُسولَ اللَِّه َص

بَِغْيرِ إِذِْن أَْهِلَها فَأَْرَسلَْت  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلُوُك لُقَْمةً ِفي فَِمِه ثُمَّ قَالَ أَجُِد لَْحَم َشاٍة أُِخذَْت
ـ  ى الَْمْرأَةُ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أَْرَسلُْت إِلَى الَْبِقيعِ َيْشَترِي ِلي َشاةً فَلَْم أَجِْد فَأَْرَسلُْت إِلَ

أَْرَسلُْت إِلَى اْمَرأَِتِه فَأَْرَسلَْت َجارٍ ِلي قَْد اْشَتَرى َشاةً أَنْ أَْرِسلْ إِلَيَّ بَِها بِثََمنَِها فَلَْم ُيوَجْد فَ
  .إِلَيَّ بَِها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَطِْعِميِه الْأَُساَرى

ئهنسـارىدىن رىـۋايهت   بىـر  ـ ئاسىم ئىبنى كۇلهيبنىڭ دادىسى  8458
ــگهن   ــداق دې ــۇ مۇن ــدۇكى، ئ ــبهر  : قىلى ــز پهيغهم ى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــ بى

ــهللهم ــلهن  ۋەســ ــازبىــ ــۇق  اجىنــ ــا چىقتــ ــبهر. نامىزىغــ  مهن پهيغهمــ
  :نىڭ قهبرىنى كولىغان كىشىگهئهلهيهىسساالم

 .ئاڭلىـدىم دېگىنىنـى   ــ ! ئايـاغ تهرىپىنـى كهڭ قىلغىـن    ۋەبـاش  ــ 
ــدا، بىــر ئايالنىــڭ خىزمهتچىســى    ــرە بېشــىدىن قايتىــپ كېلىۋاتقان قهب

ئهلهيهىسســاالم ئــۇ  پهيغهمــبهر . زىيــاپهتكه چاقىرىــپ ئالــدىغا كهلــدى   
 .ئايالنىڭ ئۆيىگه بېرىپ ئولتۇردى، بىزمـۇ ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله ئىـدۇق     

پهيغهمــــبهر . مېهمانالرنىــــڭ ئالــــدىغا قــــوي گۆشــــى كهلتۈرۈلــــدى    
ــپ     ــانالرمۇ ئېلىـ ــيىن، قالغـ ــدىن كېـ ــولىنى ئۇزاتقانـ ــاالم قـ ئهلهيهىسسـ

گـۆش  نىڭ ئهلهيهىسسـاالم  دادىلىرىمىز پهيغهمـبهر  .يېيىشكه باشلىدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .تىن توختاپ قالغانلىقىنى كۆردىچايناش

ــــ مهن بــۇ گۆشــنىڭ تهمىــدىن قوينىــڭ ئىگىســىدىن رۇخسهتســىز 
ــانلىقىنى ســېزىۋاتىمهن، ـ    ــدى ئېلىنغ ــال . دې دەرھــال چاقىرىلىــپ، ئاي

  :ئۇ ئايالئهھۋال ئېيتىلغانىدى، 
ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ ــادەم  ! ـ مهن قــوي ســېتىۋېلىش ئۈچــۈن بهقىئغــا ئ

ئانـدىن قـوي سـېتىۋالغان    . هۋەتكهنىدىم، لېكىن ئۇ يهردە قـوي قالمـاپتۇ  ئ
قوشنامغا ئادەم ئهۋەتىپ، ئۇالرنىڭ قويىنى ئالغان باھاسىدا ماڭا سېتىپ 
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ئېرى بولمىغاچقا، ئايالى قوينى ئهۋەتىپ بېرىپتـۇ، ـ   . بېرىشىنى سورىدىم
  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى

   .①دېدى ـ! بهرگىنهسىرلهرگه ئــ بۇ گۆشنى 
  ) 3334: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َبْعَض أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   8459
َولُكُنَّ َيًدا فَأََخـذُوا قََصـَبةً   قُلَْن ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَُّنا أَْسَرُع بَِك لُُحوقًا قَالَ أَطْ

 َيذَْرُعوَنَها فَكَاَنْت َسْوَدةُ أَطَْولَُهنَّ َيًدا فََعِلْمَنا َبْعُد أَنََّما كَاَنْت طُولَ َيِدَها الصََّدقَةُ َوكَاَنـتْ 
 .أَْسَرَعَنا لُُحوقًا بِِه َوكَاَنْت ُتِحبُّ الصََّدقَةَ

 :نــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن مۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8459
  :ئاياللىرىدىن بىرىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

سهندىن كېيىن، قايسىمىز ۋىسالىڭغا ئهڭ بالدۇر ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
؟ ـ دەپ ســـورىغانىدى، پهيغهمـــبهر     )يهنـــى ۋاپـــات بـــولىمىز(يېتىمىـــز 

  :ئهلهيهىسساالم
ىڭ بىلهن، بىر تال چىۋىـق  شۇن. ــ قولى ئهڭ ئۇزۇن بولغىنى، ـ دېدى 

لى ئهڭ ئۇزۇن وسهۋدەنىڭ ق. كهلتۈرۈپ، قولىمىزنى ئۆلچهشكه باشلىدۇق
نى ىسـهدىق  دېـگهن سـۆزدىن   “قولى ئهڭ ئۇزۇن”كېيىنچه . بولۇپ چىقتى

مهقســـهت قىلىنغـــانلىقىنى  دىغان دېـــگهن مهنىنىـــڭكـــۆپ بېرىـــئهڭ 
كېـيىن،  چۈنكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن   . بىلدۇق

ئــۇ ســهدىقه زەيــنهب بىنتــى جهھــش بولــدى،  ئهڭ بــۇرۇن ۋاپــات بــولغىنى
   .ياخشى كۆرەتتىبهكمۇ قىلىشنى 

  )1420 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   8460
َيًدا قَالَْت فَكُنَّ َيَتطَاَولَْن أَيَُّتُهنَّ أَطَْولُ َيًدا قَالَْت فَكَاَنْت أَطَْولََنا  أَْسَرُعكُنَّ لََحاقًا بِي أَطَْولُكُنَّ

 .َيًدا َزْيَنُب ِلأَنََّها كَاَنْت َتْعَملُ بَِيِدَها َوَتَصدَُّق

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3850(ئهلبانى  ①
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مۇئمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىـۋايهت  ـ   8460
ئـاراڭالردىن  «: ھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  سـهلاللال قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر  

» قــولى ئهڭ ئــۇزۇن بــولغىنى مهنــدىن كېــيىن ئهڭ بــۇرۇن ۋاپــات تاپىــدۇ
قايسـىمىزنىڭ قولىنىـڭ ئـۇزۇن ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ بـېقىش        .دېدى

زەينهبنىــڭ قــولى ئهڭ . ئۈچــۈن، دەرھــال ئۆلچهشــكه كىرىشــىپ كهتتــۇق
سـهدىقه  تېپىپ پ قولى بىلهن ئىشله ئۆزئۇ  چۈنكى .ئۇزۇن بولۇپ چىقتى

  . قىالتتى
  )2452: مۇسلىم(

قَالَ َعِليُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخـُرُج  ـ   8461
ُه َمْنُصوٌر ُيَوطِّئُ َرُجلٌ ِمْن َوَراِء النَّْهرِ ُيقَالُ لَُه الَْحارِثُ ْبُن َحرَّاٍث َعلَى ُمقَدَِّمِتِه َرُجلٌ ُيقَالُ لَ

 أَْو ُيَمكُِّن ِلآلِ ُمَحمٍَّد كََما َمكََّنْت قَُرْيٌش ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجَب َعلَى كُلِّ
 .ُمْؤِمنٍ َنْصُرُه أَْو قَالَ إَِجاَبُتُه

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهلى  ـ 8461
  : مۇنداق دېگهن هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمس

ماۋەرائۇننهھىردىن ھارىس ئىبنـى ھهرراس ئىسـىملىك بىـرەيلهن    «
غــا مهنســۇر ئىســىملىك بىــرى قومانــدانلىق )قوشــۇنى(ئۇنىــڭ . چىقىــدۇ
ــدۇ ــۇ . قىلى ــىدۇ ۋە    ئ ــۈن ئۇرۇش ــى ئۈچ ــۇھهممهد ئائىلىس ــۇددىم بهزى  خ

ەم بهرگهنــدەك يــاردەم مــۇھهممهد ئائىلىســىگه يــارد قــۇرەيش ئاھــالىلىرى
   .①»ھهر بىر مۇئمىننىڭ ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشى ۋاجىبتۇر. بېرىدۇ

  )4290: ئهبۇ داۋۇد(

أيب شهم رضي اهللا عنه قال كنت باملدينة فمرت يب امـرأة فأخـذت    ـ  8462
ألسـت  يبايع الناس قال فأتيته فلم يبايعƗ وقال  وأصبح الرسول مث أطلقتها بكشحها 

  .األمس فقلت واهللا ال أعود يا رسول اهللا فبايعƗصاحب اجلبذة ب

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 924(ئهلبانى  ①
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مهدىنىــدىكى  :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇشــهھم ۇئهبــ ـــ 8562
ــال قېشــىمدىن ئۆت ۋاقتىمــدا،  ــدى، ئۇنىــڭ ۈبىــر ئاي ــۇپ، ۋى بېلىــدىن تۇت

ئهتىسى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      .كېيىن قويۇۋەتتىم
  :ئالدىغا بارغانىدىممهنمۇ  .ىكىشىلهردىن بهيئهت ئالغىلى تۇرد

ـــ  ــۇپ بهرگهن   ســهن تۈنۈگــۈن  ـ ــۇپ قوي ــدىن تۇت ــر ئايالنىــڭ بېلى بى
   :مهن. كىشىغۇ؟ ـ دېدى

بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، ئهمـدى      نىـڭ نـامى  هللا !رەسۇلۇلالھئى ــ 
ئۆتۈنۈپ قاالي، مېنىڭ بهيئىتىمنـى قوبـۇل    .ھهرگىز ئۇنداق قىلمايمهن

  . ـ دېدىم! قىلغىن
  )يهت قىلغانرىۋا رەزىن(

كَانَ َوْهُب بن ُعَمْيرٍ َشهَِد أُُحًدا كَاِفًرا فَأََصاَبْتُه جَِراَحـةٌ،  : ـ َعْن أََنسِ قَالَ 8463
فَكَانَ ِفي الْقَْتلَى، فََمرَّ بِِه َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ، فََعَرفَُه فََوَضَع َسْيفَُه ِفي َبطْنِِه َحتَّى َخَرَج ِمـْن  

ُه، فَلَمَّا َدَخلَ اللَّْيلُ َوأََصاَبُه الَْبْرُد لَِحَق بَِمكَّةَ، فََبَرأَ فَاْجَتَمَع ُهَو َوَصفَْوانُ بن ظَْهرِِه، ثُمَّ َتَركَ
لَْوال ِعَياِلي َوَدْيٌن َعلَيَّ أَنْ أَكُونَ أََنا الَِّذي أَقُْتلُ ُمَحمًَّدا، فَقَالَ : أَُميَّةَ ِفي الِْحْجرِ، فَقَالَ َوْهٌب

فَكَْيَف َتْصَنُع؟ فَقَالَ أََنا َرُجلٌ َجَواٌد ال أُلَْحُق آِتيِه فَأَغَْترُُّه، ثُمَّ أَْضرُِبُه بِالسَّـْيِف،   لَُه َصفَْوانُ
فَِعَيالَُك َمَع ِعَياِلي، َوَدْيُنَك َعلَيَّ، فََخَرَج : فَأَلَْحُق بِالَْخْيلِ َوال َيلَْحقُنِي أََحٌد، فَقَالَ لَُه َصفَْوانُ

ُه َوَسمَُّه، ثُمَّ َخَرَج إِلَى الَْمِديَنِة ال ُيرِيُد إِال قَْتلَ قَْتلَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْشَحذُ َسْيفَ
فَلَمَّا قَِدَم الَْمِديَنةَ َرآُه ُعَمُر بن الَْخطَّابِ فََهالَُه ذَِلَك، َوَشقَّ َعلَْيِه، فَقَالَ َألْصـَحابِ النَّبِـيِّ   

إِنِّي َرأَْيُت َوْهًبا، فََراَبنِي قُُدوُمُه َوُهَو َرُجلٌ غَاِدٌر فَـأَِطيفُوا َنبِـيَّكُْم،   : ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَّ
ـ  ُه فَأَطَاَف الُْمْسِلُمونَ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجاَء َوْهٌب فََوقََف َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

َعْهـِدي  : قَالَ “قَْد أَْبَدلََنا اللَُّه َخْيًرا ِمْنَها” :أَْنِعْم َصَباًحا َيا ُمَحمَُّد، قَالَ: َسلََّم، فَقَالََعلَْيِه َو
: قَـالَ  “َما أَقَْدَمَك؟” :بَِك ُتَحدِّثُ بَِها َوأَْنَت ُمْعَجٌب، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أََما إِنَّا قَْد َحَملَْناُه َيْوَم َبـْدرٍ، فَلَـْم   : قَالَ “َما َبالُ السَّْيِف؟” :اكُْم، قَالَجِئُْت أَفِْدي أََساَر
فََما َشْيٌء قُلَْت ِلَصفَْوانَ ِفي الِْحْجرِ لَْوال ِعَياِلي، َوَدْيـٌن َعلَـيَّ،   ” :ُنفِْلْح َولَْم َنْنَجْح، قَالَ

، فَقَـالَ  “نفِْسي، فَأَْخَبَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَبَرُهلَكُْنُت أََنا الَِّذي أَقُْتلُ ُمَحمًَّدا ب
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قَْد كُْنَت ُتْخبُِرَنـا َخَبـَر أَْهـلِ اَألْرضِ،    : َهاْه كَْيَف قُلَْت؟ فَأََعاَد َعلَْيِه قَالَ َوْهٌب: َوْهٌب
َيا : ْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنََّك َرُسولُ اللَِّه، قَالَفَُنكَذُِّبَك، فَأََراَك ُتْخبُِر َخَبَر أَْهلِ السََّماِء أَ

لَـى  َرُسولَ اللَِّه، أَْعِطنِي ِعَماَمَتَك، فَأَْعطَاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعَماَمَتُه، ثُمَّ َخَرَج إِ
َغُض إِلَيَّ ِمَن الِْخْنزِيرِ، ثُمَّ َرَجَع َوُهَو أََحبُّ إِلَـيَّ ِمـْن   لَقَْد قَِدَم َوإِنَُّه َألْب: َمكَّةَ، فَقَالَ ُعَمُر
  .َبْعضِ َولَِدي
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئهنهس  8463

قاتناشـقان ۋاقتىـدا تېخـى كـاپىر     ۋەھب ئىبنى ئـۇمهير ئۇھـۇد غازىتىغـا    
ئهنسارىالردىن بىرى . ىدۋالئۆلۈكلهر ئارىسىدا يېتى ئۇ يارىلىنىپ،. ئىدى

قىلىچىنــى  ئۇنىــڭ يېنىــدىن ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ بىلىــپ قالــدى ـ دە،  
قــاراڭغۇ  .ئۇنىــڭ قورســىقىدىن تىقىــپ، دۈمبىســىدىن چىقىرىــۋەتتى    

كـۆپ  . چۈشۈپ، ھـاۋا سـوۋۇغاندىن كېـيىن، ۋەھـب مهككىـگه بېرىۋالـدى      
بىر كۈنى، ۋەھب ھىجرنىڭ . ئۆتمهي، ئۇنىڭ جاراھىتى ساقىيىپ كهتتى

  :نىدا سهفۋان ئىبنى ئۇمهييه بىلهن پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپيې
بــــالىلىرىم ۋە قهرزىــــم بولمىغــــان بولســــا، ) كىچىــــك(ــــــ ئهگهر 

  :سهفۋان. مۇھهممهدنى ئۆز قولۇم بىلهن ئۆلتۈرگهن بوالتتىم، ـ دېدى
. ــــ بالىلىرىــڭ ۋە قهرزىڭنــى مانــا مهن ئۈســتۈمگه ئــالىمهن، ـ دېــدى  

قىلىچىنـى زەھهرلهپ،  ۋەھـب  . هشـتى شۇنىڭ بىـلهن، ئىككىسـى ئهھدىل  
ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭ  .مۈرىسىگه ئاستى ۋە مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى

مهدىنىگه كىرىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ قېلىـپ، چۆچـۈپ كهتتـى ـ      
  :دە، باشقا ساھابىلهرگه

. ــ بۇ مۇناپىقنىڭ مهدىـنىگه كېلىشـىدىن دەرگۇمـان بولمـاقتىمهن    
هىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ بېـرىڭالر، لـېكىن      بۇنى پهيغهمـبهر ئهلهي 

ۋەھــــب پهيغهمــــبهر  . ـــــ دېــــدى ! قــــاتتىق ئېهتىيــــات قىلىڭــــالر  
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ

خهيرلىـــك ســـهھهر، ـ دېگهنىـــدى، پهيغهمـــبهر    ! ـــــ ئـــى مـــۇھهممهد
  :ئهلهيهىسساالم

قېنى ئېيتقىنه، . ۇنىڭدىن ياخشى ساالمنى ئاتا قىلدىباهللا بىزگه ــ 
  :ۋەھب .نېمىگه كهلدىڭ؟ ـ دېدى
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. ــ قولۇڭالردىكى ئهسىرلهرگه فىدىيه تۆلهش ئۈچۈن كهلدىم، ـ دېـدى  
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

  :ۋەھب ـ دەپ سورىغانىدى، ؟ــ ئۇنداقتا، نېمىشقا قىلىچ ئېسىۋالدىڭ
ــ بۇ قىلىچنـى ئېسـىۋالغان بىـلهن بىـزگه نـېمه پايدىسـى تهگـدى؟        

پايدىســىنى كۆردۇقمــۇ؟ بىزنــى ســىلهردىن     بهدىــر كــۈنى بىــزگه بىــر   
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. قۇتۇلدۇرۇپ قااللىدىمۇ؟ ـ دېدى

قهرزىــم بولمىغــان  ۋە ئهگهر بــالىلىرىم” :غافۋانهســ ھىجــرداســهن ــــ 
دېمىـدىڭمۇ؟ ـ    “ئۆلتۈرگهن بوالتتىمبىلهن  قولۇم مۇھهممهدنى ئۆز ،بولسا
  :ۋەھب بۇنى ئاڭلىغان. دېدى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . دېـدى ــ  ! قايتـا دېگىـنه  ىڭ؟ نېمه دېـد ــ 
  :ۋەھب ئۇنىڭغا قايتا دەپ بهرگهنىدى،

ـــ  ــى  ـ ــن ئهھل ــهن زېمى ــدىغانس ــدە   بىلى ــرەر ئىــش ھهققى خهۋەر بى
دىن ئهمـدى ئاسـمان ئهھلىـ   مانـا  بىز سېنى يالغانچى دەيتتـۇق،   ،بهرسهڭ

ا شـاھادەت  نى دەپ بېرىۋاتىسـهن، شـۇڭ  خهۋەر باشقا ئادەم بىلمهيدىغان بىر
بهرھهق نىــڭ هللا يوقتــۇر، ســهن ىــن باشــقا ئىــالھتهللابىــر  ئېيتىمهنكــى،

  :ئاندىن. دۇرسهن، ـ دېدىئهلچىسى
ــ! ســـهللهڭنى بهرگىـــن !ھئـــى رەســـۇلۇلالـــــ  پهيغهمـــبهر . دېـــدى ــ

شۇنىڭ بىلهن، ئۇ مهككىـگه  . ئۇنىڭغا سهللىسىنى بهردىئهلهيهىسساالم 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر. قايتىپ كهتتى

، ماڭــــا چوشــــقىدىنمۇ يېقىمســــىز كهلگهنــــدەمهدىــــنىگه ئــــۇ ـ ـــــ
ــدىنمۇ      ــۆز ئوغلۇمـ ــدا، ئـ ــدىغان ۋاقتىـ ــگه قايتىـ ــدى، مهككىـ كۆرۈنگهنىـ

  . ①دېدىسۆيۈملۈك كۆرۈنۈپ كهتتى، ـ 
   )6162ـ  17: كهبىرئهل«(

ـ ـ   8464 لََّم ِفـي  َعْن أَبِي ُحَمْيٍد قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
 غَْزَوِة َتُبوَك َوَساَق الَْحِديثَ َوِفيِه ثُمَّ أَقَْبلَْنا َحتَّى قَِدْمَنا َواِدي الْقَُرى فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

                                                 
ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ     ): 14065(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .رىدۇر، ـ دېگهنراۋىيلى
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ا َحتَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي ُمْسرٌِع فََمْن َشاَء ِمْنكُْم فَلُْيْسرِْع َمِعي َوَمْن َشاَء فَلَْيْمكُثْ فََخَرْجَن
  أَْشَرفَْنا َعلَى الَْمِديَنِة فَقَالَ َهِذِه طَاَبةُ َوَهذَا أُُحٌد َوُهَو َجَبلٌ ُيِحبَُّنا َوُنِحبُُّه

ــ  8464 ــد ــ ــۇ ھۇمهيـ ــۇئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
بىـلهن   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر پهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر يېتىپ بارغاندا، اقهبۇكسهپهرگه چىقتۇق، ت
ھـېچكىم ئورنىـدىن   شـۇڭا  . بۈگۈن كېچه قاتتىق شامال چىقىـدۇ ــ 

دەرۋەقه، . دېـدى  ـ! باغلىۋەتسۇن چىڭ ،لىغى بولساۇكىمنىڭ ئ تۇرمىسۇن،
شـامال   ،دىىۋىـ بىـر ئـادەم ئورنىـدىن تۇر   . كېچه قاتتىق شامال چىقتىئۇ 

  . ىغا تاشلىدىي تېغهتۇپ ئاپىرىپ ترئۇنى ئۇچۇ
  )1392: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الْفَْغَواِء الُْخَزاِعيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ َدَعانِي َرُسـولُ  ـ   8465
قَُرْيشٍ بَِمكَّةَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد أََراَد أَنْ َيْبَعثَنِي بَِمالٍ إِلَى أَبِي ُسفَْيانَ َيقِْسُمُه ِفي 

رِيُد َبْعَد الْفَْتحِ فَقَالَ الَْتِمْس َصاِحًبا قَالَ فََجاَءنِي َعْمُرو ْبُن أَُميَّةَ الضَّْمرِيُّ فَقَالَ َبلََغنِي أَنََّك ُت
ِه َصلَّى الُْخُروَج َوَتلَْتِمُس َصاِحًبا قَالَ قُلُْت أََجلْ قَالَ فَأََنا لََك َصاِحٌب قَالَ فَجِئُْت َرُسولَ اللَّ

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلُْت قَْد َوَجْدُت َصاِحًبا قَالَ فَقَالَ َمْن قُلُْت َعْمُرو ْبُن أَُميَّةَ الضَّْمرِيُّ قَـالَ  
ْجَنا َحتَّى إِذَا إِذَا َهَبطَْت بِلَاَد قَْوِمِه فَاْحذَْرُه فَإِنَُّه قَْد قَالَ الْقَاِئلُ أَُخوَك الْبِكْرِيُّ َولَا َتأَْمْنُه فََخَر

كُْنُت بِالْأَْبَواِء قَالَ إِنِّي أُرِيُد َحاَجةً إِلَى قَْوِمي بَِودَّانَ فََتلَبَّثْ ِلي قُلُْت َراِشـًدا فَلَمَّـا َولَّـى    
َحتَّـى   ذَكَْرُت قَْولَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََشَدْدُت َعلَى َبِعريِي َحتَّى َخَرْجُت أُوِضُعُه

إِذَا كُْنُت بِالْأََصاِفرِ إِذَا ُهَو ُيَعارُِضنِي ِفي َرْهٍط قَالَ َوأَْوَضْعُت فََسَبقُْتُه فَلَمَّا َرآنِي قَـْد فُتُّـُه   
اْنَصَرفُوا َوَجاَءنِي فَقَالَ كَاَنْت ِلي إِلَى قَْوِمي َحاَجةٌ قَالَ قُلُْت أََجلْ َوَمَضْيَنا َحتَّى قَِدْمَنا َمكَّةَ 

 .َدفَْعُت الَْمالَ إِلَى أَبِي ُسفَْيانَفَ
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمـر ئىبنـى فهغـۋا ئهلخـۇزائى دادىسـىدىن      ـ   8465

مېنـى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : مۇنداق رىۋايهت قىلغان
پهيغهمــبهر . بــۇ چاغــدا، مهكــكه فهتىــه قىلىنىــپ بولغانىــدى . چــاقىردى

هقسـىملهپ بېرىلىـدىغان پـۇل ـ مـال      ئهلهيهىسسـاالم مېنـى قۇرەيشـكه ت   
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ئهۋەتمهكچـى بولغـانلىقىنى   ) مهككىـگه (بىلهن ئهبۇ سۇفياننىڭ يېنىغا 
  :ئېيتتى ۋە

ئهمـر ئىبنـى   ) ئارىدىن كۆپ ئـۆتمهي (. دېدى ـ! تاپقىن ھبىر ھهمراــ 
   :ئۇمهييه كېلىپ

ــ ئاڭلىسام، سهپهرگه چىقماقچى بولۇپ، ھهمـراھ ئىزدەۋېتىپسـهن، ـ     
  :مهن .دېدى
  :ئۇ. دېدىمـ ھهئه، شۇنداق،  ــ

ـــ  ــراــ ــاڭا ھهمـ ــولىمهن،ھ مهن سـ ــدىـ     بـ ــبهر . دېـ ــال پهيغهمـ دەرھـ
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ

ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىـڭ كىـم     پهيغهمـبهر . دېـدىم ـ تـاپتىم،    ھھهمراــ 
  :مهن. ئىكهنلىكىنى سورىدى

  :مئهلهيهىسساال پهيغهمبهر ،دىمگهنىدې ، ـمر ئىبنى ئۇمهييههئــ 
: چــۈنكى !غــا يېقىنالشــقاندا، ئېهتىياتچــان بــولغىنئۇنىــڭ يۇرتىــــ 

دېگهن سۆزلهر بىكـار ئهمهس،   “!بىر تۇغقان قېرىندىشىڭغىمۇ ئىشهنمه”
  .دېدى ـ

  :يېتىپ بارغاندا، ئهمرئهبۋاغا . شۇنداق قىلىپ يولغا چىقتۇق
سـهن بىـر ئـاز    ــ مېنىڭ قهۋمىـم بىـلهن ئـازراق ئىشـىم بـار ئىـدى،       

  :مهن .دېدىـ رساڭ، ساقالپ تۇ
ئـۇ كهتكهنـدىن   . ــ دېـدىم  ! ــ بېرىپ ئىشـىڭنى تۈگىتىـپ كهلگىـن   

كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ سـۆزىنى يادىمغـا    
قارىسـام، ئـۇ   . گه مىنىپ، ئۇچقانـدەك مېڭىـپ كهتـتىم   تۆگهم ئالدىم ـ دە، 

اقچى قهۋمىدىن بىر توپ ئادەم بىلهن كېلىـپ، مېنىـڭ ئالـدىمنى توسـم    
شـۇنىڭ بىـلهن،   . بولدى ـ يۇ، مهن ئۇالردىن تېز يۈرۈپ، يىـراقالپ كهتـتىم   

كېـيىن ئـۇ كهينىمـدىن يېتىشـىپ     . ئۇنىڭ ئادەملىرى قايتىپ كهتتـى 
  :كېلىپ

ــــ مهن ســاڭا قهۋمىــم بىــلهن ئىشــىم بــارلىقىنى ئېيتمىغانمىــدىم 
  :مهن. ؟ ـ دېدى)نېمىشقا مېنى ساقالپ تۇرمىدىڭ(
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). قىلغان ئىشىنى يۈزىگه سالمىدىم(ـ دېدىم   ــ شۇنداق دېگهنىدىڭ،
   .①نىهايهت مهككىگه يېتىپ بېرىپ، ئامانهتنى ئهبۇ سۇفيانغا تاپشۇردۇم

  )4861: ئهبۇ داۋۇد(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 1036(ئهلبانى  ①
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جانلىق ۋە جانسىزالرنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
  گه گهپ قىلىشىۋەسهللهم

َعَدا الذِّئُْب َعلَى َشاٍة فَأََخذََها فَطَلََبُه الرَّاِعي  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَـ   8466
إِلَيَّ فَقَالَ َيا  فَاْنَتَزَعَها ِمْنُه فَأَقَْعى الذِّئُْب َعلَى ذََنبِِه قَالَ أَلَا َتتَِّقي اللََّه َتْنزُِع ِمنِّي رِْزقًا َساقَُه اللَُّه

ي كَلَاَم الْإِْنسِ فَقَالَ الذِّئُْب أَلَا أُْخبُِرَك بِأَْعَجَب ِمْن ذَِلَك َعَجبِي ِذئٌْب ُمقْعٍ َعلَى ذََنبِِه ُيكَلُِّمنِ
ي َيُسوُق ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيثْرَِب ُيْخبُِر النَّاَس بِأَْنَباِء َما قَْد َسَبَق قَالَ فَأَقَْبلَ الرَّاِع

اَها إِلَى َزاوَِيٍة ِمْن َزَواَياَها ثُمَّ أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  غََنَمُه َحتَّى َدَخلَ الَْمِديَنةَ فََزَو
فَقَـالَ   َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُنوِدَي الصَّلَاةُ َجاِمَعةٌ ثُمَّ َخَرَج

َرُهْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصَدَق َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ِللرَّاِعي أَْخبِْرُهْم فَأَْخَب
بَِرُه لَا َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى ُيكَلَِّم السَِّباُع الْإِْنَس َوُيكَلَِّم الرَُّجلَ َعذََبةُ َسْوِطِه َوِشَراُك َنْعِلِه َوُيْخ

 .أَْهلُُه َبْعَدُهفَِخذُُه بَِما أَْحَدثَ 
مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى    8466
قـوي پادىسـىغا ئېتىلىـپ بېرىـپ، قويـدىن بىرنـى       بىـر بـۆرە   : قىلىنىدۇ

بـۆرە   قوينى تارتىۋالغانىـدى،  قوغالپ بېرىپ،پادىچى ئۇنى  .ئېلىپ قاچتى
  :پادىچىغا ،زۇڭزىيىپ ئولتۇرۇپ

رىزىقنـــى مهنـــدىن   بهرگهنهللا ماڭـــا ىـــن قورقمامســـهن؟ ا تهللاـــــ 
  :پادىچىبۇنى ئاڭلىغان . ـ دېدى؟ دىڭتارتىۋال
بۇ بۆرە زوڭزىيىپ ئولتۇرۇپ، خۇددى ئىنسـاندەك گهپ   ،توۋا قىلدىمــ 

  :بۆرە .ـ دېدى! قىلىۋاتىدىغۇ؟
ـــ ســاڭا بۇنىڭــدىنمۇ ئهجهبلىنهرلىــك ئىشــنى ئېيتىــپ بېرەيمــۇ؟    ـ

ــۇھهممهد  ــهلل (مـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــدە ) همسـ ــۇرۇنقىالر مهدىنىـ بـ
قـويلىرىنى  دەرھـال  پـادىچى  . دېـدى  توغرۇلـۇق خهۋەرلهرنـى بېرىۋاتىـدۇ، ـ    
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يهرگه توختىتىــپ قويــۇپ، قــويالرنى بىــر  ۋە ھهيــدەپ مهدىــنىگه كىــردى
ئۆزى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا كىـردى ۋە بولغـان ۋەقهنـى       

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر . ئېيتىپ بهردى
كۆپ ئۆتمهي، جامائهت  .ازغا يىغىلىڭالر، ـ دەپ توۋالشقا بۇيرىدى ــ نام

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چىقىپ، پادىچىغا. يىغىلىپ بولدى
. ـ دېـدى ! ــ قېنى، ماڭا ئېيتقانلىرىڭنى بۇالرغىمۇ ئېيتىپ بهرگىن

   .①جامائهتكه بۆرە ھهققىدىكى ۋەقهنى بىرمۇ بىر سۆزلهپ بهردىپادىچى 
  )11383: ئهھمهد(

جاء أعرايب من بƗ سليم قد صاد ضبا وجعله يف كمه مث أقبل على  :عمرـ   8467
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا Ʈمد ما اشتملت النساء على ذي هلجة أكـذب  

عمر يا رسول : منك وأبغض إيل منك ولوال أن تسميƗ قومي عجوال لعجلت عليك فقال
صلى اهللا عليه و سلم أما علمت أن احلليم كاد أن يكـون   اهللا دعƗ أقتله فقال رسول اهللا

نبيا فقال صلى اهللا عليه وسلم ما محلك على أن قلت غري احلق وƁ تكرم ƭلسى؟ فقـال  
قال رسول اهللا صلى اهللا ف. والالت والعزى ال آمنت بك حىت يؤمن هذا الضب :األعراىب

مبني لبيك وسعديك يا رسـول  فقال الضب بلسان عريب  من تعبد؟يا ضب : عليه و سلم
الذي يف السماء عرشه ويف األرض سلطانه ويف البحر سبيله ويف اجلنة رمحته  أعبدقال اهللا 

ويف النار عذابه قال فمن أنا؟ قال أنت رسول رب العاملني وخاŹ النبيني قد أفلـح مـن   
ل اهللا أشهد أن ال اله إال اهللا وأنك رسـو : فقال األعرايب. صدقك وقد خاب من كذبك

و اهللا ألنت السـاعة  حقا واهللا لقد أتيتك وما على وجه األرض أحد هو أبغض إيل منك 
فقد آمنت بك بشعرى وبشرى وداخلـى وخـارجى   , أحب إىل من نفسى ومن ولدى

 948: لألوسـط . أنه أخƎ هبذا ألفا من قومه فأسـلموا مجيعـا  : فيه .وسرى وعالنيىت
  .ذهىب ىف امليزانال هاحلديث وها: قلت. والصغري مطوال

                                                 
ئىككى سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان، بهززارمـۇ رىـۋايهت قىلغـان         ئهھمهدبۇ ھهدىسنى ئىمام : ھهيسهمى ①

  .بولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىڭ بىر سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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بىر : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇدىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر ـ  8467 
كـېلهردىن بىرنـى تۇتۇۋېلىـپ، يانچۇقىغـا سـالدى ـ دە،       سهھرالىق ئهرەب 

  :ېلىپنىڭ قېشىغا كسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ئۇدۇل
ك بىــر ھېچقانــداق ئانــا تــاكى ھــازىرغىچه ســهندە !ئــى مــۇھهممهدــــ 

ئالـدىراڭغۇ  مېنى مىم قهۋئهگهر  .يالغانچىنى دۇنياغا كهلتۈرۈپ باقمىدى
بۇ . ھازىرنىڭ ئۆزىدىال ئۆلتۈرۈۋەتكهن بوالتتىم، دېدىمهن سېنى  ،دېمىسه

  :سۆزلهرنى ئاڭالپ، ئۆزۈمنى باسالمىدىم ـ دە
رۇخسـهت قىلسـاڭ، بۇنىـڭ كاللىسـىنى ئالسـام، ـ       ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :يغهمبهر ئهلهيهىسساالملېكىن په. دېدىم
ــۆمهر  ـــ ئهي ئـ ــبهرلىككه   ! ــ ــانالرنىڭال پهيغهمـ ــاق ئىنسـ كهڭ قورسـ

  :ئاندىن ئۇ ئهئرابىغا بۇرۇلۇپ. تاللىنىدىغانلىقىنى بىلمهمسهن؟ ـ دېدى
ــڭ         ــۈن مېنى ــېمه ئۈچ ــدىڭ؟ ن ــداق قىل ــۈن بۇن ــېمه ئۈچ ــهن ن ـــ س ـ

  :بىئهئرا ھۇزۇرۇمدا بۇنداق بىهۆرمهتلىك قىلىسهن؟ ـ دەپ سورىغانىدى،
ســاڭا ئىمــان  كــېلهربىــلهن قهســهمكى، بــۇ  نىــڭ نــامىالت ۋە ئۇززاــــ 

 پهيغهمــبهر. دېــدىـ مهن ســاڭا ئىمــان كهلتــۈرمهيمهن،    ،هگىچكهلتــۈرمى
  :ئهلهيهىسساالم

 كېلهر .ەپ سورىدىدـ كىمگه ئىبادەت قىلىسهن؟  سهن  !كېلهرئى ــ 
  :روشهن ئهرەب تىلىدا

ــماندا ئهرشــى  ـــ ئاس ــۇلتانى، د ـ ــدا س ــته  ، زېمىن ــولى، جهننهت ــزدا ي ېڭى
ــمهن،        ــادەت قىلى ــا ئىب ــان زاتق ــازابى بولغ ــا ئ ــى، دوزاخت ــدىـ رەھمىت . دې

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

  :كېلهر گهنىدى،دېـ مهن كىم؟ ــ 

سـاڭا   .تۈگهنچىسـى پهيغهمبهرلهرنىـڭ  نىڭ پهيغهمبىـرى،  هللاسهن ــ 
ــ   ئىشهنگهن كىشى نىجـات تاپىـدۇ، سـېنى ئىنكـار قىلغـان كىشـى خـار       

  :بۇنىڭ بىلهن ئهئرابى. دېدىـ ەبۇن بولىدۇ، ز

نىـڭ  هللاسـېنىڭ ا  ۋە قىغـا ۇيوقل نىـڭ باشقا ئىالھ تىنهللامهن بىر ــ 
مهن سـېنىڭ  . بهرھهق پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭگه گۇۋاھلىق بېرىمهن
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ــدە ــدە ســهند ،يېنىڭغــا كهلگهن يــوق  ىنىمدۈشــمئهشــهددىي  ىنمۇيهر يۈزى
ــدى ــهن    ،ئى ــدىلىكته س ــا ئهم ــا مان ــۆزۈمماڭ ــدىنمۇ  ەۋ ئ ــۆيۈملۈك باالم س

تۈكلىرىم، تېرەم، ئىچىـم، سـىرتىم، بهدىـنىم،    مهن ساڭا  .كۆرۈنىۋاتىسهن
   ...روھىم بىلهن ئىمان ئېيتتىم، ـ دېدى

مىـدىن بىـر ئـادەمگه بولغـان     ۋهئـۆز ق  نىڭبۇ ھهدىسته يهنه ئۇ ئهئرابى
ئهھۋالنى ئېيتقانلىقى ۋە پۈتۈن قهۋمىنىـڭ بـۇ ئىشـتىن خهۋەر تېپىـپ،     

   .①ېيتقانلىقى رىۋايهت قىلىنغانئىمان ئ
   )948: »ئهلسهغىر« ؛5996 :»تهئهۋسئهل«(

ـ عن أُمِّ َسلََمةَ قالت كان رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يف الصَّـْحَراِء    8468
ثَّقَةٌ فقالـت اْدنُ  فإذا مناد ُيَناِديِه يا َرُسولَ اللَِّه فَالَْتفََت فلم َيَر أََحًدا ثُمَّ الَْتفََت فإذا ظَْبَيةٌ ُمَو

ِمنِّي يا َرُسولَ اللَِّه فََدَنا منها فقال َحاَجَتِك قالت إِنَّ يل َخَشفَْينِ يف ذلك الَْجَبلِ فَُحلَّنِـي  
 Ɓ حىت أَذَْهَب فَأُْرِضَعُهَما ثُمَّ أَْرجُِع إِلَْيَك قال َوَتفَْعِلَني قالت َعذََّبنِي اللَُّه بَِعذَابِ الِْعَشارِ إن

لْ فَأَطْلَقََها فَذََهَبْت فَأَْرَضَعْت َخَشفَْيَها ثُمَّ َرَجَعْت فَأَْوثَقََها َواْنَتَبَه اَألْعَرابِيُّ فقـال لـك   أَفَْع
َتْعُدو َوِهَي َتقُولُ أَْشـَهُد أَنْ ال  فََخَرَجْت َحاَجةٌ يا َرُسولَ اللَِّه قال نعم ُتطِْلُق هذه فَأَطْلَقََها 

 .َك رسول اللَِّهإِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ
مۇنـــداق رىـــۋايهت ــــ ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن  8468
. بىر سهھرادا ئىـدى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

ــدى     ــاۋازى ئاڭالنــ ــان ئــ ــڭ چاقىرغــ ــاتتىن بىرىنىــ ــبهر  .توســ پهيغهمــ
يهنه . ئهتراپقـا قارىغـان بولسـىمۇ، ھېچكىمنـى كۆرمىـدى      ئهلهيهىسساالم

  :يىكېك .بىر قېتىم قارىۋىدى، باغالقلىق تۇرغان بىر كېيىكنى كۆردى
 ،مېنى يېشىۋەتكهن بولساڭ. اۋۇ تاغدا ئىككى ئوغلىقىم بار ئىدىــ ئ

پهيغهمــبهر . دېــدى هلســهم، ـ    قايتىــپ ك ،مىتىۋېتىــپېمهن ئــۇالرنى ئ
ــ ئهلهيهىسســاالم  مىتىــپ ېئــوغالقلىرىنى ئكېيىــك . ۋەتتىۇئــۇنى قوي

                                                 
ى تهبهرانـى ئۇسـتازى مـۇھهممهد ئىبنـى ئهلـى ئىبنـى ۋەلىـد بهسـرىدىن         بـۇ ھهدىسـن  ): 14086(ھهيسهمى  ①

باشـقا  . دېـگهن “ بۇ ھهدىسـنىڭ سـهھىهلىكى ئاشـۇ كىشـىگه قاراشـلىقتۇر     ”: رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بهيههقى
  .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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. ئهلهيهىسساالم ئـۇنى جايىغـا بـاغالپ قويـدى    هيغهمبهر پ ،كهلدىقايتىپ 
  :كېلىپئهئرابى بىر ئاندىن 
 پهيغهمـبهر  .ـ دەپ سـورىدى ؟  تهلىپىـڭ بـارمۇ  بىـر   !ھئى رەسـۇلۇلال ــ 

  :ئهلهيهىسساالم
يىكنـى  ېئهئرابـى ك . دېـدى  ــ ! بهرگىـن  ۇپھهئه، بۇ كىيىكنـى قويـ  ــ 

  :ئۇ كېيىك. ۋەتتىۇقويدەرھال 
ۋە مۇھهممهدنىـڭ   قىغـا ۇيوقل نىڭبهرھهق مهبۇدىن باشقا تهللابىر اــ 

ــرىمهن   هللا ــق بې ــگه گۇۋاھلى ــرى ئىكهنلىكى ــڭ بهرھهق پهيغهمبى  ، ـ   نى
   .①يۈرۈپ كهتتىدېگىنىچه 

  )23/331: »كهبىرئهل«(

َعْن ِشْمرِ ْبنِ َعِطيَّةَ َعْن َرُجلٍ ِمْن ُمَزْيَنةَ أَْو ُجَهْيَنةَ قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَّـِه  ـ   8469
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَْجَر فَإِذَا ُهَو بِقَرِيبٍ ِمْن ِمائَِة ِذئْبٍ قَْد أَقَْعْيَن ُوفُوُد الذِّئَابِ فَقَـالَ  َصلَّى 

لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْرَضُخوا لَُهْم َشْيئًا ِمْن طََعاِمكُْم َوَتأَْمُنونَ َعلَـى َمـا   
َك فََشكَْوا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحاَجةَ قَـالَ فَـآِذُنوُهنَّ قَـالَ    ِسَوى ذَِل

  .فَآذَُنوُهنَّ فََخَرْجَن َولَُهنَّ ُعَواٌء
ه مۇزەينه ياكى جۇھهينه قهبىلىسىدىن يتىيهشهمر ئىبنى ئـ  8469

ــگهن    ــداق دې ــۋايهت قىلىــپ مۇن ــر كىشــىدىن رى ــان بى ــبهر  :بولغ پهيغهم
، اتتىبامـدات نـامىزىنى ئوقـۇپ بولـۇپ تـۇر      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

پهيغهمـبهر   .كىرىـپ كهلـدى  ) مهسـجىد ھويلىسـىغا  ( گه يېقىن بـۆرە يۈز
  :ئهلهيهىسساالم جامائهتكه

  :ئۇالر .ـ دېدى! ــ يېمهكلىكىڭالرنى ئېزىپ، ئۇالرغا تاشالپ بېرىڭالر
ــ دەپ  ! اقمۇ بىر نهرسه بېرەلهيمىـز؟ ــ ئۆزىمىز موھتاج تۇرساق، قاند

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. ىىشتشىكايهت قىل

                                                 
ۇپ، ســهنهدىدە ئهغــلهب ئىبنــى تهمىــم  بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــ ) 14088(ھهيســهمى  ①

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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. دېـدى  ــ ! ــ ئهمىسه، ئۇالرنىڭ ئاستا چىقىپ كېتىشىنى ئېيتىڭالر
بـۆرىلهر   جامائهت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دېگىنىدەك قىلغانىدى،

   .ھۇۋلىغان ھالدا چىقىپ كېتىشتى
  )22: دارىمى(

َجابُِر ْبُن َعْبِد اللَِّه ُيَحدِّثُ أَنَّ َيُهوِديَّةً ِمْن أَْهلِ َخْيَبَر َسـمَّْت َشـاةً    كَانَـ   8470
ْيِه َوَسلََّم َمْصِليَّةً ثُمَّ أَْهَدْتَها ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ْنَها َوأَكَلَ َرْهطٌ ِمْن أَْصَحابِِه َمَعُه ثُمَّ قَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  الذَِّراَع فَأَكَلَ ِم
ا فَقَـالَ  َوَسلََّم اْرفَُعوا أَْيِدَيكُْم َوأَْرَسلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيُهوِديَِّة فََدَعاَه

َهِذِه الشَّاةَ قَالَْت الَْيُهوِديَّةُ َمْن أَْخَبَرَك قَالَ أَْخَبَرْتنِي َهِذِه ِفي َيِدي ِللذَِّراعِ قَالَْت  لََها أََسَمْمِت
َرْحَنا َنَعْم قَالَ فََما أََرْدِت إِلَى ذَِلَك قَالَْت قُلُْت إِنْ كَانَ َنبِيا فَلَْن َيُضرَُّه َوإِنْ لَْم َيكُْن َنبِيا اْسَت

َعفَا َعْنَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم ُيَعاِقْبَها َوُتُوفَِّي َبْعُض أَْصَحابِِه الَّـِذيَن  ِمْنُه فَ
 .أَكَلُوا ِمْن الشَّاِة

ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ   8470 مــادىن مۇنــداق رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ
قىلىنغــان  باۋاخهيبهرلىــك بىــر يهھـۇدىي ئايــال كــ  :رىـۋايهت قىلىنىــدۇ 

گه ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهر ،قويغـــا زەھهر ســـېلىپ
. ئهلهيهىسســاالم قوينىــڭ قــولىنى ئېلىــپ يېــدىپهيغهمــبهر  .يوللىــدى

ــلىدى    ــكه باشــ ــاھابىلهرمۇ يېيىشــ ــقا ســ ــبهر   .باشــ ــېكىن پهيغهمــ لــ
  :ئهلهيهىسساالم

 .رتتىۋە يهھـۇدىي ئايـالنى چـاقى    دېـدى  ـ! قوللىرىڭالرنى تارتىڭالرــ 
  :ئايال كهلگهندىن كېيىن

  :ئايال ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇبۇ قوينى زەھهرلىدىڭمۇ؟ ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىـ ى؟ ئېيتتساڭا كىم ــ 

  :ئۇ ئايال .دېدىپارچىسى ئېيتتى، ـ ) قولۇمدىكى(ــ قوينىڭ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىــ شۇنداق قىلدىم، ـ 

  :ئايال نداق قىلدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى،ــ نېمىشقا بۇ
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ئۇنىڭغا زىيان  ،پهيغهمبهر بولسابۇ ھهقىقىي ئهگهر ”: ــ ئۆز ئىچىمدە
ــدۇ ــا  .يهتمهي ــداق بولمىس ــۇلىمىز  ،ئۇن ــدىن قۇت ــويالپ   “ئۇنىڭ ــى ئ دېگهنن

 ،ئـۇنى ئهپـۇ قىلـدى    ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر . دېـدى  شۇنداق قىلدىم، ـ 
هگـكهن بهزى سـاھابىلهر شـۇ جايـدىال جـان      كاۋابقـا ئېغىـز ت  . جازالىمىدى

 )تىن يهپ ســالغانلىقى ئۈچــۈنبكــاۋا(ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر  .ئــۈزدى
   .①مۈرىسىدىن قان ئالدۇردى

 .فَأََمَر بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُِتلَْت: ـ ويف رواية 8471
جـان ئـۈزگهن سـاھابىلهرنىڭ    (ئـۇ ئايـال    :ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته   8471

ــۈن  ــى ئۈچـ ــبهر) قىساسـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ نىڭ سـ
   .②دېيىلگهن غا بىنائهن ئۆلتۈرۈلگهن، ـقىۇبۇير

 )4511: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّـةَ  ـ 8472
َخَرْجَنا ِفي َبْعضِ َنَواِحيَها فََما اْسَتقَْبلَُه َجَبلٌ َولَا َشَجٌر إِلَّا َوُهَو َيقُولُ السَّلَاُم َعلَْيـَك َيـا   فَ

  .َرُسولَ اللَِّه
ــ  8472 ــۇ تالىــب  ـ ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهلــى ئىبنــى ئهب مۇن

بىــلهن  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
بىــز . (شــهھهرنى كېــزىش ئۈچــۈن ســىرتقا چىقتــۇق   ۇق،مهككىــدە ئىــد

ــۆتكهن  ــدىن ئـ ــبهر        ) يېنىـ ــاكى دەل ـ دەرەخ پهيغهمـ ــاش يـ ــر تـ ھهر بىـ
  :ئهلهيهىسساالمغا

   .③ـ دېمهي قالمايتتى! ــ ئهسساالمۇ ئهلهيكه، ئى رەسۇلۇلالھ
  )3628: تىرمىزى(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 973(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3783(ئهلبانى  ②
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 747(ئهلبانى  ③

  )4510: ئهبۇ داۋۇد(
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للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ بَِمكَّـةَ  َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اـ   8473
 . َحَجًرا كَانَ ُيَسلُِّم َعلَيَّ لََياِلَي ُبِعثُْت إِنِّي لَأَْعرِفُُه الْآنَ

دىن رىـــۋايهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ جـــابىر ئىبنـــى ســـهمۇرە 8473
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

مهككىدە بىر تاش بار بولۇپ، مهن پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋەتىلـگهن    «
ئــۇ تاشــنى ھــازىرمۇ  .دەســلهپكى كــۈنلهردە، ئــۇ تــاش ماڭــا ســاالم بېرەتتــى

   .①»ئېنىق تونۇيااليمهن
  )3624: تىرمىزى(

ِه َوَسلََّم فَقَالَ بَِم َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـ   8474
اُه َرُسولُ أَْعرُِف أَنََّك َنبِيٌّ قَالَ إِنْ َدَعْوُت َهذَا الِْعذَْق ِمْن َهِذِه النَّْخلَِة أََتْشَهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه فََدَع

لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُـمَّ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَعلَ َيْنزِلُ ِمْن النَّْخلَِة َحتَّى َسقَطَ إِ
  . قَالَ اْرجِْع فََعاَد فَأَْسلََم الْأَْعَرابِيُّ

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8474 ــۋايهت  دىنمــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مۇن
نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    بىر ئهئرابـى پهيغهمـبهر  : قىلىنىدۇ

  :يېنىغا كېلىپ
ـــ  ـ يغهمــبهر ئىكهنلىكىڭنــى قانــداق بىلىــمهن؟     مهن ســېنىڭ پهـ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر دېگهنىدى،
ــ قاراپ تۇر، مهن شۇ بىر ساپاق خورمىنى يېنىمغا چاقىرسام، سـهن  

. نىــڭ پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكىمــگه ئىشىنهمســهن، ـ دېــدى  هللامېنىــڭ ا
خورمـا سـاپىقى شـېخىدىن ئـاجراپ      .ئاندىن خورمىنى يېنىغـا چـاقىردى  

بهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئالـــدىغا چۈشـــتى، ئانـــدىن پهيغهمـــبهر پهيغهمـــ
  : ئهلهيهىسساالم

ــ دېگهنىـدى، خورمـا سـاپىقى قايتىـپ      ! ــ ئهمدى جايىڭغـا قـايتقىن  
ــتى   ــېخىغا جايالش ــپ، ش ــان     . بېرى ــال ئىم ــى دەرھ ــۆرگهن ئهئراب ــۇنى ك ب

   .②ئېيتىپ، مۇسۇلمان بولدى
  )3628: ىتىرمىز(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2865(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2868(ئهلبانى  ②
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قَالَ َسأَلُْت َمْسُروقًا َمْن آذَنَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِـ   8475
 .بِالْجِنِّ لَْيلَةَ اْسَتَمُعوا الْقُْرآنَ فَقَالَ َحدَّثَنِي أَُبوَك َيْعنِي َعْبَد اللَِّه أَنَُّه آذََنْت بِهِْم َشَجَرةٌ

ــائابدۇر – 8475 ــدۇ ھمانـــ ــۋايهت قىلىنىـــ ــداق رىـــ مهن : دىن مۇنـــ
  :مهسرۇقتىن

پهيغهمــبهر  نىــڭ قۇرئــاننى تىڭشــىغانلىقىنى  جىنالرــــ كېچىــدە  
دەپ سورىسـام،  ـ ىم ئۇقتۇرۇپ قويغان؟  كسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه 

  :ئۇ
بېرىشـىچه،   سـۆزلهپ ماڭـا   نىـڭ  )ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد (ــ داداڭ 

   .دېدى ئېيتقانىكهن، ـدەرەخ ڭ كهلگىنىنى بىر تۈپ ئۇالرنى
 )3859: ىۇخارب(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن الْأَْنَصـارِ قَالَـْت   ـ   8476
ا ِلي غُلَاًم ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا أَْجَعلُ لََك َشْيئًا َتقُْعُد َعلَْيِه فَإِنَّ

ُه َعلَْيِه َنجَّاًرا قَالَ إِنْ ِشئِْت قَالَ فََعِملَْت لَُه الِْمْنَبَر فَلَمَّا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعِة قََعَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ الَِّذي ُصنَِع فََصاَحْت النَّْخلَةُ الَِّتي كَانَ َيْخطُُب ِعْنَدَها َحتَّـى كَـاَدْت   

  . ْنَشقَُّت
ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  8476 دىن مۇنــداق ـ

  :ئهنسارىالردىن بىر ئايال: رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــار مېنىــڭ  !ـ خالىســاڭ، ســاڭا  .بىــر ياغــاچچىم ب

 پهيغهمــبهر  ئولتۇرىــدىغان بىــر نهرســه ياســاپ بهرســۇن، ـ دېگهنىــدى،         
  :ئهلهيهىسساالم

ئـۇ ئايـال   شۇنىڭ بىـلهن،  . دېدىـ ! قىنىڭدەك بولسۇنــ مهيلى، ئېيت
جـــۈمه كـــۈنى . غا مـــۇنبهر ياســـىتىپ بهردىئهلهيهىسســـاالم پهيغهمـــبهر
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئـــۇ مـــۇنبهردە ئولتۇرغـــان ئىـــدى،  ،بولغانـــدا

تۇرۇپ خۇتبه سـۆزلهيدىغان   يېنىدائىلگىرى ) ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر (
كهتكىلـى  يېرىلىـپ   ىق ئـاۋاز چىقـاردىكى،  شـۇنداق قـاتت   يـاغىچى خورما 

   .تاس قالدى
  )2095: بۇخارى(
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فََصاَحْت النَّْخلَةُ ِصَياَح الصَّبِيِّ ثُمَّ َنَزلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   :ـ ويف رواية  8477
َتْبِكي َعلَى َما كَاَنْت َتْسَمُع ِمْن  َوَسلََّم فََضمَُّه إِلَْيِه َتِئنُّ أَنَِني الصَّبِيِّ الَِّذي ُيَسكَُّن قَالَ كَاَنْت

 .الذِّكْرِ ِعْنَدَها
خـۇددى   ياغىچىخورما ئۇ : مۇنداق كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8477

مـۇنبهردىن  ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر  . كىچىك بالىدەك يىغالپ كهتتى
 ئۆكسۈپ ـ ئۆكسۈپ يىغالپ،  ياغاچغانىدى، پ قوينى قۇچاقالياغاچچۈشۈپ 

ئىلگىـرى   ۇ ياغـاچ بـ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. رى توختاپ قالدىئاخى
نــاله قىلىــپ   ئۈچــۈن ئاڭاليــدىغان زىكرىــدىن ئايرىلىــپ قالغــانلىقى   

  . دېدى» يىغلىدى
  )3584 :بۇخارى(

َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا   ـ عن  8478
َخطََب َيْسَتنُِد إِلَى جِذْعِ َنْخلٍَة ِمْن َسَوارِي الَْمْسجِِد فَلَمَّا ُصنَِع الِْمْنَبـُر َواْسـَتَوى َعلَْيـِه    
ِه اْضطََرَبْت ِتلَْك السَّارَِيةُ كََحنِنيِ النَّاقَِة َحتَّى َسِمَعَها أَْهلُ الَْمْسجِِد َحتَّى َنَزلَ إِلَْيَها َرُسولُ اللَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْعَتَنقََها فََسكََتْت َصلَّى اللَُّه
ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ   8478 مۇنــداق  دىنمــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ

ــۋايهت قىلىنىــدۇ خــۇتبه  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر : رى
نبهر ۇمـ . يـۆلىنهتتى  كـۆتىكىگه رمـا  وسۆزلىگهندە، مهسجىد تېمىدىكى خ

ئهلهيهىسســـاالم ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه هر پهيغهمـــب الغاندىن كېـــيىن،ياســـ
نىڭ نارلىشىدەك ئېچىنىشلىق ئاۋاز تۆگىخۇددى  چىققانىدى، ئۇ كۆتهك
ئاۋاز شۇنداق چىڭ بولغاچقا، مهسجىدتىكىلهرنىڭ  .چىقىرىشقا باشلىدى

ــبهر  .ھهممىســى ئاڭلىــدى  ــۇنبهردىن  پهيغهم ، چۈشــۈپئهلهيهىسســاالم م
   .①پ قالدىكۆتهكنى قۇچاقالپ قويغانىدى، شۈككىدە جىمىقى
  ) 1396: ئىانهس(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1323(انى ئهلب ①
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اْبن ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َسِمَع َحـنَِني   ـ عن  8479
 الْجِذْعِ َرَجَع إِلَْيِه فََوَضَع َيَدُه َعلَْيِه َوقَالَ اْخَتْر أَنْ أَغْرَِسَك ِفي الَْمكَاِن الَِّذي كُْنـَت ِفيـهِ  

فََتكُونَ كََما كُْنَت َوإِنْ ِشئَْت أَنْ أَغْرَِسَك ِفي الَْجنَِّة فََتْشَرَب ِمْن أَْنَهارَِها َوُعُيونَِها فََيْحُسُن 
اللَُّه  َصلَّى َنْبُتَك َوُتثِْمُر فََيأْكُلَ أَْوِلَياُء اللَِّه ِمْن ثََمَرِتَك َوَنْخِلَك فََعلُْت فََزَعَم أَنَُّه َسِمَع ِمْن النَّبِيِّ

فَقَـالَ   َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُ لَُه َنَعْم قَْد فََعلُْت َمرََّتْينِ فَُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ 
  .اْخَتاَر أَنْ أَغْرَِسُه ِفي الَْجنَِّة

: مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلغـــانــــ ئىبنـــى بۇرەيـــدە دادىســـىدىن  8479
 نالىسـىنى ئـاڭالپ،  رمىنىڭ وخ ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللالھپهيغهمبهر 

  :يېنىغا باردى ـ دە، قولىنى ئۈستىگه قويۇپ تۇرۇپ
كى، كونا ھـالىتىڭگه  سېنى بۇرۇنقى يهرگه تىكىپ قوياي، خالىساڭــ 

 ، جهننهتنىـڭ ئۆسـتهڭ  كىجهننهتكه تىكىپ قويـاي  ،خالىساڭ .قايتىسهن
ۋەڭ ھهم بولـۇق ھهم  مېـ  ،بۇنىـڭ بىـلهن  . بۇالقلىرىدىن سۇ ئىچىسـهن  ۋە

پهيغهمــبهر  .مېــۋەڭنى جهنــنهت ئهھلــى يهيــدۇ، ـ دېــدى  . تــاتلىق بولىــدۇ
خورمـا كۆتىكىنىـڭ نېمىـدەپ جـاۋاب     دىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :بهرگهنلىكى سورالغانىدى
 .ــ ئۇنى جهننهتكه تىكىـپ قويۇشـۇمنى ئۆتۈنـدى، ـ دەپ جـاۋاب بهردى     

ئىككـى  ) كۆتهككه(ى ۋەسهللهمنىڭ ئۇ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه
  :قېتىم

  . ــ بولىدۇ، شۇنداق قىالي، ـ دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم
  )32: دارىمى(

فَلَمَّا ُهِدَم الَْمْسجُِد َوغُيَِّر أََخـذَ ذَِلـَك    :Ʋوه، وفيه أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ـ عن  8480
 .ِتِه َحتَّى َبِلَي فَأَكَلَْتُه الْأََرَضةُ َوَعاَد ُرفَاًتاالْجِذَْع أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ َوكَانَ ِعْنَدُه ِفي َبْي

يۇقىرىـدىكىگه  دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئۇبهي ئىبنى كهئـب   – 8480
يهنه مۇنــداق ئۇنىڭـدا   ىنغـان بولــۇپ، ھهدىـس رىــۋايهت قىل بىــر ئوخشـاش  
ئــۆرۈلگهن ۋاقىتتــا، ئــۇبهي ) قايتــا ســېلىش ئۈچــۈن(مهســجىد : كهلــگهن
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تـاكى قـۇرت   . رما كۆتىكىنى ئۆيىگه ئېلىـپ كهتـكهن  ئىبنى كهئب ئۇ خو
   .①شۇنىڭ ئۆيىدە تۇرغان) خورما كۆتىكى(يهپ، چىرىپ كهتكىچه 

  ) 1414: ئىبنى ماجه(

فَلَمَّا الَْتَزَمُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   :Ʋوه، وفيه ْبن َماِلٍك أََنس ـ عن  8481
َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه لَْو لَْم أَلَْتزِْمُه لََما َزالَ َهكَذَا إِلَـى َيـْومِ    َوَسلََّم َسكََن ثُمَّ قَالَ أََما

ْيـِه  الِْقَياَمِة ُحْزًنا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَر بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَ 
  . َوَسلََّم فَُدِفَن

س ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت ئهنه – 8481
ــدۇ ــبهر : قىلىنىـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۆتهكنى  سـ كـ

: ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  . قۇچاقلىۋېــدى كــۆتهك جىمىــدى  
بىـلهن قهسـهمكى،   نىڭ نـامى  مۇھهممهدنىڭ نهپسى ئىلكىدە بولغان زات«

مهنـدىن ئايرىلىـپ قالغانلىقىغـا     ،امبولسـ  قۇچاقالپ قويمىغانمهن ئۇنى 
ئاندىن كېـيىن  . دېدى »رغان بوالتتىقىيامهتكىچه مۇشۇنداق قايغۇتاكى 

  . ۆمۈۋېتىلدىكۆتهك كقى بىلهن ئۇ ۇنىڭ بۇيرئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
  ) 14: دارىمى(

أَقَْبلَ َعنِ ابن ُعَمَر قال كنا مع رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يف َسفَرٍ فَ ـ  8482
أَْعَرابِيٌّ فلما َدَنا قال له النيب صلى اللَُّه عليه وسلم أَْيَن ُترِيُد قال إىل أَْهِلي قال هل لـك يف  
َخْيرٍ قال ما هو قال َتْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك له َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه 

قُولُ قال هذه الشََّجَرةُ فََدَعاَها رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم  قال من َشاِهٌد على ما َت
حىت قَاَمْت بني َيَدْيِه فَاْسَتْشَهَدَها ثَالثًـا  اَألْرَض َخدا َوِهَي بشاطىء الَْواِدي فَأَقَْبلَْت َتُخدُّ 

َرابِيُّ إىل قَْوِمِه فقال إن َيْتَبُعـونِي  فََشهَِدْت أَنَُّه كما قال ثُمَّ َرَجَعْت إىل َمْنَبِتَها َوَرَجَع اَألْع
 . آِتيَك بِهِْم َوإِال َرَجْعُت إِلَْيَك فَكُْنُت َمَعَك

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 1161(ئهلبانى  ①
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ــۆمهر    8482 ــى ئ ــ ئىبن ــۇ ئهنهۇـ ــارەزىيهلالھ ــۋايهت   دىنم ــداق رى مۇن
بىــلهن بىــر  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمبىــز پهيغهمــبهر : قىلىنىــدۇ
ــهپهردە  ــدۇق سـ ــله ئىـ ــز . بىلـ ــى بىـ ــر ئهئرابـ ــدى بىـ ــاراپ كهلـ ــۇ . گه قـ ئـ

  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالميېقىنالشقاندا
  :ئهئرابى كېتىۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىدى، نهگهــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدى كېتىۋاتىمهن، ـ ئائىلهمگهــ 
  :هئرابىئ ـ دېگهنىدى،خاالمسهن؟ قىلىشنى ياخشىلىق ــ 

  :ئهلهيهىسساالم بهرپهيغهم .ـ دەپ سورىدى؟ ــ قانداق ياخشىلىق ئۇ
قىغـا، ئۇنىـڭ شـېرىكى    ۇيوقل نىـڭ مهبۇد بهرھهقىن باشقا تهللابىر اــ 
يېگــــانه ئىكهنلىكىــــگه، مۇھهممهدنىــــڭ ئۇنىــــڭ بهندىســــى ۋە   ،يــــوق

  :ئهئرابى. دېدى كهلتۈرۈشتۇر، ـپهيغهمبىرى ئىكهنلىكىگه ئىمان 
 پهيغهمـبهر ـ دەپ سـورىغانىدى،  بولىـدۇ؟    دگېپىڭگه كىم شـاھى  ــ بۇ

  :هىسساالمئهلهي
ۋادىنىـڭ چېتىـدە تۇرغـان بىـر تـۈپ       ئانـدىن . دېـدى ـ بۇ دەرەخ،  ــ مانا 

ــاقىردى   ــا چـ ــى يېنىغـ ــبهر     .دەرەخنـ ــپ، پهيغهمـ ــى يېرىـ ــۇ دەرەخ يهرنـ ئـ
پهيغهمــــبهر  .ئهلهيهىسســــاالمنىڭ ئالــــدىغا كېلىــــپ توختىتىــــدى   

 مــۇدەرەخ ئالــدى، ئــۈچ قېــتىم گۇۋاھلىــق   تىندەرەخــئهلهيهىسســاالم 
ئانـدىن ئـۆز   . سـاالمغا ئـۈچ قېـتىم گۇۋاھلىـق بهردى    ئهلهيهىسپهيغهمبهر 

  :ئهئرابىبۇنى كۆرگهن . جايىغا كهتتى
 ئهگهشمىسـه،  .ئـۇالرنى ئېلىـپ كـېلىمهن    ،ۋمىم ماڭا ئهگهشسـه هقــ 

پ، سـېنىڭ يېنىڭـدا بـولىمهن، ـ دېـدى ۋە قهۋمىـگه قـاراپ        ئـۆزۈم كېلىـ  
   .①يۈرۈپ كهتتى

   )13582: »كهبىرئهل«(

 :عليه وسلم يومـا فجلـس قـال   تبع النىب صلى اهللا أنه : عن أىب ذرـ   8483
فََجـاَء أَُبـو   : اللَُّه َوَرُسولُُه، قَالَ: قُلُْت: َيا أََبا ذَرٍّ َما َجاَء بَِك؟ قَالَ: فََجلَْسُت ِعْنَدُه، فَقَالَ

                                                 
ــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ      ) 14085(ھهيســهمى  ① ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .بۇنى يهنه ئهبۇ يهئال ۋە بهززارمۇ رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. راۋىيلىرىدۇر
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اللَُّه َوَرُسـولُُه،  : كْرٍ؟ قَالََما َجاَء بَِك َيا أََبا َب: َبكْرٍ، فََسلََّم َوَجلََس َعْن َيِمنيِ النَّبِيِّ، فَقَالَ لَُه
اللَّـُه  : َيا ُعَمُر َما َجاَء بِـَك ؟ قَـال  : فََجاَء ُعَمُر فََجلََس َعْن َيِمنيِ أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَ: قَالَ

ـ : َيا ُعثَْمانُ َما َجاَء بَِك قَـالَ : َوَرُسولُُه، ثُمَّ َجاَء ُعثَْمانُ فََجلََس َعْن َيِمنيِ ُعَمَر، فَقَالَ ُه اللَّ
فََتَناَولَ النَّبِيُّ َسْبَع َحَصَياٍت أَْو ِتْسَع َحَصَياٍت، فََسبَّْحَن ِفـي َيـِدِه َحتَّـى    : َوَرُسولُُه، قَالَ

َسِمْعُت لَُهنَّ َحنِيًنا كََحنِنيِ النَّْحلِ ، ثُمَّ َوَضَعُهنَّ فََخرِْسَن، ثُمَّ ُوِضْعَن ِفي َيِد أَبِـي َبكْـرٍ   
َحتَّى َسِمَع لَُهنَّ َحنِيًنا كََحنِنيِ النَّْحلِ، فََوَضَعُهنَّ فََخرِْسَن، ثُـمَّ َتَنـاَولَُهنَّ   فََسبَّْحَن ِفي َيِدِه 

فَُوِضْعَن ِفي َيِد ُعَمَر فََسبَّْحَن ِفي َيِدِه َحتَّى َسِمْعُت لَُهنَّ َحنِيًنا كََحنِنيِ النَّْحلِ، ثُمَّ ُوِضـْعَن  
ْعَن ِفي َيِد ُعثَْمانَ فََسبَّْحَن ِفي َيِدِه َحتَّى َسِمْعُت لَُهـنَّ َحنِيًنـا   فََخرِْسَن، ثُمَّ َتَناَولَُهنَّ فَُوِض

  . كََحنِنيِ النَّْحلِ، ثُمَّ ُوِضْعَن فََخرِْسَن
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    دىنرەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئهبۇ زەر  8483

گه ئهگىشــىپ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   پهيغهمــبهر ،بىــر كــۈنى 
ــدى ــۇ   . مماڭ ــدى، مهنم ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئولتۇرغانى ــۇردپهيغهم . ۇمئولت

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
 ەپ سـورىغانىدى، دـ ؟  نېمه ئۈچۈن ئارقامـدىن كهلـدىڭ   !ئى ئهبۇ زەرــ 
  :مهن

ئانـدىن ئهبـۇ بهكـرى    . دېدىمۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنى دەپ كهلدىم، ـ  اهللا ــ 
ــپ ــاالم به  ،كېلىـ ــاالمغا سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــوڭ پهيغهمـ ردى ۋە ئۇنىـــڭ ئـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. تهرىپىدە ئولتۇردى
ــۇ بهكــرى  ـــ ئــى ئهب ــۇ     ! ـ نېمىشــقا كهلــدىڭ؟ ـ دەپ ســورىغانىدى، ئهب

  :بهكرى
ـــ  ــدىم  اهللا ـ ــۇلىنى دەپ كهل ــڭ رەس ــدى   ۋە ئۇنى ــۆمهر  . ، ـ دې ــدىن ئ ئان

كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ساالم بهردى ۋە ئهبۇ بهكرىنىڭ ئـوڭ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دە ئولتۇردىتهرىپى

  :نېمىشقا كهلدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۆمهر! ــ ئى ئۆمهر
ئانــدىن ئوســمان . ، ـ دېــدى  ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلىنى دەپ كهلــدىماهللا ــــ 

ــوڭ     ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ســاالم بهردى ۋە ئۆمهرنىــڭ ئ ــپ، پهيغهم كېلى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. تهرىپىدە ئولتۇردى



 غا گهپ قىلىشىئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر ۋە جانسىزالرنىڭ جانلىق 

185 

  :نېمىشقا كهلدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئوسمان! ــ ئى ئوسمان
ئانـدىن پهيغهمـبهر    .، ـ دېـدى  ۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلىنى دەپ كهلـدىم   اهللا ــ 

. تـاش ئالـدى   شـېغىل  )يـاكى توققـۇز تـال   (هتـته  ئهلهيهىسساالم قولىغـا ي 
تاشالر ئۇنىڭ قولىدا خۇددى ھهرىدەك غوڭۇلداپ ئاۋاز چىقىرىـپ تهسـبىه   

يغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇالرنى يهرگه قويۇۋىــدى، جىمىــپ  په. ئېيتتــى
ــدى ــدىن .قال ــالرنى( ئان ــدى، يهنه    ) تاش ــا قويغانى ــڭ قولىغ ــۇ بهكرىنى ئهب

يهرگه قويغانىـدى، يهنه  . ھهرىدەك غوڭۇلداپ تهسبىه ئېيتىشقا باشـلىدى 
ئانــدىن ئۆمهرنىــڭ قولىغــا قويغانىــدى، يهنه ھهرىــدەك  . جىمىــپ قالــدى

ــاۋاز چىق ــداپ ئ ــدا تهســبىه ئېيتىشــقا باشــلىدى  غوڭۇل يهرگه . ارغــان ھال
ئانــدىن ئوســماننىڭ قولىغــا قويغانىــدى، يهنه . قويۇۋىــدى، يهنه جىمىــدى

يهرگه قويۇۋىـدى، يهنه  . ھهرىدەك غوڭۇلداپ تهسـبىه ئېيتىشـقا باشـلىدى   
  .جىمىپ قالدى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بـۇ    : زۇھرى مۇنداق دېگهن
   .①رنىڭ خهلىپه بولىدىغانلىقىغا ئىشارەت بهرگهنىدىئارقىلىق ئۇال

  )4040: بهززار(

                                                 
ــۇ ھهدىســنى بهززار  ): 14103(ھهيســهمى  ① ــر     ب ــۇپ، بى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــلهن رى ــهنهد بى ــل س ئىككــى خى

ــۇپ، ئۇنىــڭ بىــر    . ســهنهدىنىڭ راۋىيلىــرى ئاساســهن ئىشــهنچلىكتۇر  ــۋايهت قىلغــان بول ــۇنى تهبهرانىمــۇ رى ب
. “ئۇالرنىـڭ تهسـبىهلىرىنى سـورۇندا ئولتۇرغـان ھهمـمه كىشـى ئـاڭاليتتى       ”: رىۋايىتىدە مۇنداق دېـيىلگهن 

دېـيىلگهن، ـ   “بىزگه بېرىۋىدى، ھېچقايسـىمىزنىڭ قولىـدا تهسـبىه ئېيتمىـدى    كېيىن ئۇنى ”: ئۇنىڭدا يهنه
  .دېگهن
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بهرىكىتى بىلهن 
  كۆپىيىشىئىچمهكنىڭ  –يېمهك 

َوإِنَّا أَْسَرْيَنا  َعْن ِعْمَرانَ قَالَ كُنَّا ِفي َسفَرٍ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ   8484
ا َحـرُّ  َحتَّى كُنَّا ِفي آِخرِ اللَّْيلِ َوقَْعَنا َوقَْعةً َولَا َوقَْعةَ أَْحلَى ِعْنَد الُْمَساِفرِ ِمْنَها فََما أَْيقَظََنا إِلَّ

َجاٍء فََنِسَي َعْوٌف ثُـمَّ  الشَّْمسِ َوكَانَ أَوَّلَ َمْن اْسَتْيقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ُيَسمِّيهِْم أَُبو َر
نَ ُهَو ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ الرَّابُِع َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َناَم لَْم ُيوقَظْ َحتَّى َيكُو

َرأَى َما أََصـاَب النَّـاَس   َيْسَتْيِقظُ ِلأَنَّا لَا َنْدرِي َما َيْحُدثُ لَُه ِفي َنْوِمِه فَلَمَّا اْسَتْيقَظَ ُعَمُر َو
َحتَّـى  َوكَانَ َرُجلًا َجِليًدا فَكَبََّر َوَرفََع َصْوَتُه بِالتَّكْبِريِ فََما َزالَ ُيكَبُِّر َوَيْرفَُع َصْوَتُه بِالتَّكْبِريِ 

إِلَْيِه الَِّذي أََصاَبُهْم قَالَ لَـا   اْسَتْيقَظَ بَِصْوِتِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا اْسَتْيقَظَ َشكَْوا
 َضْيَر أَْو لَا َيِضُري اْرَتِحلُوا فَاْرَتَحلَ فََساَر غَْيَر َبِعيٍد ثُمَّ َنَزلَ فََدَعا بِالَْوُضوِء فََتَوضَّأَ َوُنـوِديَ 

َتزِلٍ لَْم ُيَصلِّ َمَع الْقَْومِ قَالَ َما بِالصَّلَاِة فََصلَّى بِالنَّاس فَلَمَّا اْنفََتلَ ِمْن َصلَاِتِه إِذَا ُهَو بَِرُجلٍ ُمْع
ـ   ُه َمَنَعَك َيا فُلَانُ أَنْ ُتَصلَِّي َمَع الْقَْومِ قَالَ أََصاَبْتنِي َجَناَبةٌ َولَا َماَء قَالَ َعلَْيَك بِالصَّـِعيِد فَإِنَّ

لَْيِه النَّاُس ِمْن الَْعطَشِ فََنَزلَ فََدَعا فُلَاًنا َيكِْفيَك ثُمَّ َساَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْشَتكَى إِ
َيا اْمـَرأَةً  كَانَ ُيَسمِّيِه أَُبو َرَجاٍء َنِسَيُه َعْوٌف َوَدَعا َعِليا فَقَالَ اذَْهَبا فَاْبَتِغَيا الَْماَء فَاْنطَلَقَا فََتلَقَّ

ريٍ لََها فَقَالَا لََها أَْيَن الَْماُء قَالَْت َعْهـِدي بِالَْمـاِء   َبْيَن َمَزاَدَتْينِ أَْو َسِطيَحَتْينِ ِمْن َماٍء َعلَى َبِع
َصلَّى  أَْمسِ َهِذِه السَّاَعةَ َوَنفَُرَنا ُخلُوفًا قَالَا لََها اْنطَِلِقي إِذًا قَالَْت إِلَى أَْيَن قَالَا إِلَى َرُسولِ اللَِّه

الصَّابِئُ قَالَا ُهَو الَِّذي َتْعنَِني فَاْنطَِلِقي فََجاَءا بَِها إِلَـى   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت الَِّذي ُيقَالُ لَُه
 َصلَّى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَحدَّثَاُه الَْحِديثَ قَالَ فَاْسَتْنَزلُوَها َعْن َبِعريَِها َوَدَعا النَّبِيُّ

غَ ِفيِه ِمْن أَفَْواِه الَْمَزاَدَتْينِ أَْو َسِطيَحَتْينِ َوأَْوكَأَ أَفَْواَهُهَما َوأَطْلَـَق  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإَِناٍء فَفَرَّ
الَْعَزاِلَي َوُنوِدَي ِفي النَّاسِ اْسقُوا َواْسَتقُوا فََسقَى َمْن َشاَء َواْسَتقَى َمْن َشاَء َوكَانَ آِخُر ذَاَك 
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ةُ إَِناًء ِمْن َماٍء قَالَ اذَْهْب فَأَفْرِغُْه َعلَْيَك َوِهَي قَاِئَمةٌ َتْنظُُر إِلَى أَنْ أَْعطَى الَِّذي أََصاَبْتُه الَْجَناَب
َها ِحَني اْبَتَدأَ ِفيَها َما ُيفَْعلُ بَِماِئَها َواْيُم اللَِّه لَقَْد أُقِْلَع َعْنَها َوإِنَُّه لَُيَخيَّلُ إِلَْيَنا أَنََّها أََشدُّ ِملْأَةً ِمْن

بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْجَمُعوا لََها فََجَمُعوا لََها ِمْن َبْينِ َعْجَوٍة َوَدِقيقٍَة َوَسـوِيقٍَة  فَقَالَ النَّ
َحتَّى َجَمُعوا لََها طََعاًما فََجَعلُوَها ِفي ثَْوبٍ َوَحَملُوَها َعلَى َبِعريَِها َوَوَضُعوا الثَّْوَب َبْيَن َيَدْيَها 

ْعلَِمَني َما َرزِئَْنا ِمْن َماِئِك َشْيئًا َولَِكنَّ اللََّه ُهَو الَِّذي أَْسقَاَنا فَأََتْت أَْهلََهـا َوقَـْد   قَالَ لََها َت
اْحَتَبَسْت َعْنُهْم قَالُوا َما َحَبَسِك َيا فُلَاَنةُ قَالَْت الَْعَجُب لَِقَينِي َرُجلَاِن فَذََهَبا بِي إِلَى َهـذَا  

صَّابِئُ فَفََعلَ كَذَا َوكَذَا فََواللَِّه إِنَُّه لَأَْسَحُر النَّاسِ ِمْن َبْينِ َهِذِه َوَهِذِه َوقَالَْت الَِّذي ُيقَالُ لَُه ال
ولُ اللَِّه بِإِْصَبَعْيَها الُْوْسطَى َوالسَّبَّاَبِة فََرفََعْتُهَما إِلَى السََّماِء َتْعنِي السََّماَء َوالْأَْرَض أَْو إِنَُّه لََرُس

كَانَ الُْمْسِلُمونَ َبْعَد ذَِلَك ُيِغُريونَ َعلَى َمْن َحْولََها ِمْن الُْمْشرِِكَني َولَا ُيِصيُبونَ الصِّْرَم َحقًّا فَ
 الَِّذي ِهَي ِمْنُه فَقَالَْت َيْوًما ِلقَْوِمَها َما أَُرى أَنَّ َهُؤلَاِء الْقَْوَم َيْدُعوَنكُْم َعْمًدا فََهلْ لَكُْم ِفـي 

أَطَاُعوَها فََدَخلُوا ِفي الْإِْسلَامِ قَالَ أَُبو َعْبد اللَِّه َصَبأَ َخَرَج ِمْن ِدينٍ إِلَى غَْيرِِه َوقَالَ الْإِْسلَامِ فَ
 .أَُبو الَْعاِلَيِة الصَّابِِئَني ِفْرقَةٌ ِمْن أَْهلِ الِكَتابِ َيقَْرُءونَ الزَُّبوَر

 :نىـدۇ دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلى  ئىمران رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 8484
سـهپهرگه چىقىـپ، كـېچىچه يـول     بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن   

ھهممىمىـز شـۇ   . يۈردۇق ۋە تاڭغا يېقىن بىر يهرگه چۈشۈپ، ئارام ئالدۇق
قهدەر شــېرىن ئۇيقۇغــا كهتكهنىــدۇقكى، قۇياشــنىڭ ھارارىتىــدىن ئــارانال  

انـدىن  ئ ،ئاندىن پـاالنى  ،پاالنى ان كىشىدەسلهپته ئويغانغ. ئويغىنالىدۇق
ئهبۇ رىجا ئۇالرنىڭ ئىسـمىنى بىـر ـ بىـرلهپ ئاتـاپ بهرگهن،      (ئىدى پاالنى 

ئـادەتته   .ئاندىن ھهزرىتـى ئـۆمهر ئويغانـدى   ). ئهۋف ئۇنتۇپ قالغانلېكىن 
ــانمىغۇچه    ــۆزى ئويغــ ــا، ئــ ــۇخالپ قالســ ــاالم ئــ ــبهر ئهلهيهىسســ پهيغهمــ

 نىڭ ئۇيقۇســىدائهلهيهىسســاالم ئويغاتمــايتتۇق، چــۈنكى بىــز پهيغهمــبهر
ئــۆمهر كــۆزىنى . قانــداق ئىشــالرنىڭ يــۈز بېرىــدىغانلىقىنى بىلمهيمىــز 

ئېچىپال بۇ ئهھۋالدىن ئهجهپلهندى ـ دە، بار ئاۋازى بىلهن تهكبىر توۋالشقا  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ئۇنىڭ ئاۋازى بهكمۇ جاراڭلىق ئىـدى . باشلىدى

ــهللهم ئۇنىـــڭ تهكبىـــر ئاۋازىـــدىن ئويغىنىـــپ كهتتـــى   . ئهلهيهـــى ۋەسـ
ابىلهر ئۆزلىرىنىــڭ قــاتتىق ئــۇخالپ كهتكهنلىكىنــى ئېيتىشــىپ، ســاھ
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پهيغهمبهر ئهلهيهىساالمغا ئۆزرىسىنى قويۇشقا باشـلىغانىدى، پهيغهمـبهر   
  :ئهلهيهىسساالم

. ـ دېدى! دەرھال يولغا چىقىڭالر. ــ ھېچقىسى يوق، ھېچقىسى يوق
ــدى ۋە     ــارەت ئال ــر يهرگه چۈشــۈپ، تاھ ــايال بى ــۇزاق ماڭم ــانچه ئ ــېكىن ئ  ل

ــۇدى     ــامىزىنى ئوق ــدات ن ــۇپ، بام ــام بول ــائهتكه ئىم ــۇپ   .جام ــازنى ئوق نام
بولغاندىن كېيىن، جامائهتتىن ئايرىلىپ، بىر چهتته تۇرغان بىرەيلهننى 

  :ئالدىغا چاقىردى ۋە
 .نېمىشقا بىز بىلهن ناماز ئوقۇمىدىڭ؟ ـ دەپ سـورىدى   !ئهي پاالنىــ 

  :ئۇ كىشى
سۇ تاپالمىدىم، ) ىلىش ئۈچۈنغۇسلى ق(ــ جۇنۇب بولۇپ قالغانىدىم، 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىـ 
ئانـدىن  . دېـدى ئۇ كۇپايه قىلىـدۇ، ـ    !غىنا تهيهممۇم قىلدپاك توپىــ 

ــتۇردۇق ــهپهرنى داۋامالشـ ــاپ كهتكهنلىكىنـــى   .سـ ــىلهر بهك ئۇسسـ كىشـ
توختاپ، ئهلى بىلهن يهنه ئهلهيهىسساالم شىكايهت قىلىۋىدى، پهيغهمبهر 

ه كجــا بــۇ كىشــىنىڭ ئىســمىنى ئهۋفــىئهبــۇ ر(چــاقىردى  نىىبىــر كىشــ
  :ئۇالرغا). ئېيتىپ بهرگهن، لېكىن ئهۋف ئۇنتۇپ قالغان

ئىككىـيلهن  . دېـدى ــ   !سۇ تېپىـپ كـېلىڭالر   ،ئىككىڭالر بېرىپــ 
ئايالغا ئۇچراپ بىر ئارتىۋالغان سۇ تۆگىسىگه ئىككى تۇلۇم  كېتىۋېتىپ،

  :ئايالدىن .قالدى
  :ئايالدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ــ سۇنى قهيهدىن ئال

 .ــ بۇ سۇنى تۈنۈگۈن مۇشۇنداق ۋاقىتتـا ئېلىـپ، يولغـا چىققانىـدىم    
  :ئۇالر. دېدى ئهرلىرىمىز بىزنى تاشالپ، ئالدىمىزدا كېتىپ بولدى، ـ

  :ئايال. دېدى ـ! ماڭغىن بىز بىلهن ،ئۇنداق بولساــ 
  :ــ نهگه؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالر

  :ئايال. ېشىغا، ـ دەپ جاۋاب بهردىــ پهيغهمبهرنىڭ ق
ـــــ ئاتـــا ـ بوۋىســـىنىڭ دىنىنـــى تاشـــلىغان ھېلىقـــى ئادەمنىـــڭ     

  :ئۇالر. قېشىغىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
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ــــ ھهئه، شــۇ ئادەمنىــڭ قېشــىغا، ـ دېــدى ۋە ئايــالنى پهيغهمــبهر          
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالــدىغا باشــالپ بــاردى 

يهشــكۈزدى ۋە بىــر قاچــا كهلتــۈرۈپ، ئۇنىڭغــا ســۇ  تۇلۇمالرنىــڭ ئــاغزىنى 
ئانــدىن تۇلۇمنىــڭ ئــاغزىنى مهھــكهم بوغۇۋېتىــپ، ئاســتىدىكى . تــۆكتى

ئاندىن ساھابىلىرىنى سۇ ئىچىشـكه  . كىچىك ئېغىزىنى ئېچىپ قويدى
ــات ـ     . چــاقىردى ــدىن ســىرت، ئ ھهممهيــلهن كېلىــپ، قــانغىچه ئىچكهن

هيهىسساالم بىـر قاچىغـا سـۇ    پهيغهمبهر ئهل. ئۇالغلىرىنىمۇ سۇغۇرىۋالدى
  :ئېلىپ، ھېلىقى جۇنۇب بولۇپ قالغان ئادەمگه بهردى ۋە

شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ    . ــ دېـدى  ! ــ بۇنى ئېلىـپ بېرىـپ يۇيۇنىـۋالغىن   
ــدى    ــلى قىلىۋال ــۇپ، غۇس ــادەممۇ يۇيۇن ــهم    هللا. ئ ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن نى

قىلىمهنكــى، ســۇ ئــازىيىش ئــۇ ياقتــا تۇرســۇن، بۇرۇنقىــدىنمۇ كۆپىيىــپ  
. ئۇ ئايال بولسا، نېرىدا بىزگه قـاراپ ئـۆرە تـۇراتتى   . ندەك كۆرۈنهتتىكهتكه

  :ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
سـاھابىلهر  . ـ دېدى! ــ بۇ ئايالغا ئازراق بىر نهرسه تهييارالپ بېرىڭالر

خورمــا، ئــۇن ۋە باشــقا يــېمهكلىكلهردىن يىغىــپ، بىــر پــارچه رەختنىــڭ  
ئانـدىن ئايـالنى تۆگىسـىگه    . اغلىـدى ئۈستىگه قويدى ۋە بوغچا قىلىـپ ب 

ــپ بهردى    ــدىغا ئارتى ــوغچىنى ئال ــدۈرۈپ، ب ــهلاللالھۇ  . مىن ــبهر س پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ ئايالغا

ــ كۆرۈپ تۇرۇپسهنكى، سۈيۈڭ ئازالپ كهتمىدى، بىـزگه سـۇنى پهقهت   
  .تائاال بهردى، ـ دېدىهللا ا

ئايــــال كېچىكىــــپ قالغاچقــــا، ئائىلىســــىدىكىلهر ئهنســــىرەپ     
  :كهتكهنىدى، ئۇالر

  :ئايال. ــ نېمه ئۈچۈن كېچىكىپ قالدىڭ؟ ـ دەپ سوراشتى
يولـدا ئىككـى   . ــ ئاجايىپ بىر ۋەقه تۈپهيلىدىن كېچىكىـپ قالـدىم  

ئــادەم ئــۇچراپ قېلىــپ، مېنــى ئاتــا ـ بوۋىســىنىڭ دىنىنىــدىن چىققــان    
ئۇ مۇنداق ـ مۇنـداق ئىشـالرنى    . ھېلىقى ئادەمنىڭ يېنىغا ئېلىپ باردى

 ئـۇ ئـادەم يـا بـۇ ئىككىسـىنىڭ      ،بىـلهن قهسـهمكى  نىڭ نـامى  هللا. ىقىلد
ئوتتــۇرا ۋە كۆرســهتكۈچ بارمىقىــدا ئاســمان بىــلهن زېمىننــى ئىشــارەت   (



 ئهلهيهىسساالمنىڭ بهرىكىتى بىلهن يېمهك ـ ئىچمهكنىڭ كۆپىيىشىپهيغهمبهر 

191 

بولمىســا  ئوتتۇرىســىدىكى ئهڭ چــوڭ ســېهرىگهر يــاكى ) قىلىــپ تــۇرۇپ
مۇسـۇلمانالر   ئارىدىن كۆپ ئۆتمهي،. دېدى ، ـ نىڭ ھهقىقى پهيغهمبىرىهللا

گه ھۇجــۇم قىلىــپ، مــال ـ چــارۋىلىرىنى ئولجــا    مۇشــرىك مهھهللىلىــرى
بـۇنى  . لېكىن ئـۇ ئايالنىـڭ مهھهللىسـىگه پهقهتـال چېقىلمىـدى     . ئالدى

  :كۆرگهن ئايال
ــ بۇالر بىزگه قهسـتهن چېقىلمايۋاتقانـدەك قىلىـدۇ، مهنـچه ئىسـالم      

ــدى      ــالر، ـ دې ــۇل قىلىڭ ــى قوب ــڭ   . دىنىن ــۇالر ئايالنى ــلهن، ئ ــۇنىڭ بى ش
   .ىپ، مۇسۇلمان بولدىمهسلىههتىنى قوبۇل قىل

  )344 :بۇخارى(

َوأَْخَبَرْتُه أَنََّها ُموِتَمـةٌ لََهـا   ... قَالَْت أَْيَهاْه أَْيَهاْه لَا َماَء لَكُْم: يف روايةوـ   8485
بَِراوَِيِتَها فََشـرِْبَنا  ِصْبَيانٌ أَْيَتاٌم فَأََمَر بَِراوَِيِتَها فَأُنِيَخْت فََمجَّ ِفي الَْعْزلَاَوْينِ الُْعلَْياَوْينِ ثُمَّ َبَعثَ 

ْيـَر  َوَنْحُن أَْرَبُعونَ َرُجلًا ِعطَاٌش َحتَّى َروِيَنا َوَملَأَْنا كُلَّ ِقْرَبٍة َمَعَنا َوإَِداَوٍة َوغَسَّلَْنا َصاِحَبَنا غَ
  .مطوال .أَنَّا لَْم َنْسقِ َبِعًريا َوِهَي َتكَاُد َتْنَضرُِج ِمْن الَْماِء َيْعنِي الَْمَزاَدَتْينِ

  :ئايال ئۇ ئىككىيلهنگه: مۇنداق كهلگهن ـ يهنه بىر رىۋايهتته8485
ـــ ئوھــوش پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ...دېــدىـ ســۇ يــوق،     ســىلهرگه! ـ

ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ كېلىنگهنـدە، ئۆزىنىـڭ يېـتىم       
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـۇ   . بالىلىرى بارلىقىنى ئېيتىپ دەرد تۆكتى

ــڭ  ــۇيرۇدى  ئايالنى ــكه ب ــىنى چۆكتۈرۈش ــۆگه   . تۆگىس ــلهن، ت ــۇنىڭ بى ش
چۆكتۈرۈلــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تۇلۇمنىــڭ ئــاغزىنى يېشــىپ، 
 .مۇبارەك ئاغزىغا ئازراق سۇ ئالدى، ئاندىن سۇنى تۇلۇمغـا قايتـا پۈركىـدى   

. كىشـى ئىـدۇق   40بىز جهمئىـي  . ئاندىن بىزنى سۇ ئىچىشكه چاقىردى
ــانغىچه ئىچكه  ــز قـــ ــدىش،   ھهممىمىـــ ــۇم، ئىـــ ــىرت، تۇلـــ ــدىن ســـ نـــ

ئانـدىن جۇنـۇب ھهمراھىمىزنـى    . ئىۋرىقلىرىمىزنى لىـق تولدۇرىۋالـدۇق  
لــېكىن ئايالنىــڭ تۇلۇمىــدىكى ســۇ يهنىــال لىپمــۇ . غۇســلى قىلــدۇردۇق

   .لىق بولۇپ، خۇددى بىر تامچىمۇ ئېلىنمىغاندەك ئىدى
  ) 682: ممۇسلى(
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ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَّكُـْم  َعْن أَبِي قََتاَدةَ قَالَ َخطََبَنا َرـ   8486
َعلَى  َتِسُريونَ َعِشيََّتكُْم َولَْيلََتكُْم َوَتأُْتونَ الَْماَء إِنْ َشاَء اللَُّه غًَدا فَاْنطَلََق النَّاُس لَا َيلْوِي أََحٌد

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِسُري َحتَّى اْبَهارَّ اللَّْيلُ َوأََنا إِلَى أََحٍد قَالَ أَُبو قََتاَدةَ فََبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َص
ِمْن غَْيرِ َجْنبِِه قَالَ فََنَعَس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمالَ َعْن َراِحلَِتِه فَأََتْيُتُه فََدَعْمُتُه 

َراِحلَِتِه قَالَ ثُمَّ َساَر َحتَّى َتَهوََّر اللَّْيلُ َمالَ َعْن َراِحلَِتـِه قَـالَ    أَنْ أُوِقظَُه َحتَّى اْعَتَدلَ َعلَى
فََدَعْمُتُه ِمْن غَْيرِ أَنْ أُوِقظَُه َحتَّى اْعَتَدلَ َعلَى َراِحلَِتِه قَالَ ثُمَّ َساَر َحتَّى إِذَا كَانَ ِمْن آِخـرِ  

َمْيلََتْينِ الْأُولََيْينِ َحتَّى كَاَد َيْنَجِفلُ فَأََتْيُتُه فََدَعْمُتُه فََرفََع َرأَْسُه السََّحرِ َمالَ َمْيلَةً ِهَي أََشدُّ ِمْن الْ
فَقَالَ َمْن َهذَا قُلُْت أَُبو قََتاَدةَ قَالَ َمَتى كَانَ َهذَا َمِسَريَك ِمنِّي قُلُْت َما َزالَ َهذَا َمِسريِي ُمْنذُ 

ا َحِفظَْت بِِه َنبِيَُّه ثُمَّ قَالَ َهلْ َتَراَنا َنْخفَى َعلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ َهـلْ  اللَّْيلَِة قَالَ َحِفظََك اللَُّه بَِم
َتَرى ِمْن أََحٍد قُلُْت َهذَا َراِكٌب ثُمَّ قُلُْت َهذَا َراِكٌب آَخُر َحتَّى اْجَتَمْعَنا فَكُنَّا َسْبَعةَ َركْـبٍ  

لَْيِه َوَسلََّم َعْن الطَّرِيقِ فََوَضَع َرأَْسُه ثُمَّ قَالَ اْحفَظُوا َعلَْيَنا قَالَ فََمالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
َصلَاَتَنا فَكَانَ أَوَّلَ َمْن اْسَتْيقَظَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالشَّْمُس ِفي ظَْهرِِه قَـالَ  

ْبَنا فَِسْرَنا َحتَّى إِذَا اْرَتفََعْت الشَّْمُس َنَزلَ ثُمَّ َدَعا بِِميَضـأٍَة  فَقُْمَنا فَزِِعَني ثُمَّ قَالَ اْركَُبوا فََرِك
كَاَنْت َمِعي ِفيَها َشْيٌء َمْن َماٍء قَالَ فََتَوضَّأَ ِمْنَها ُوُضوًءا ُدونَ ُوُضوٍء قَالَ َوَبِقَي ِفيَها َشـْيٌء  

ا ِميَضأََتَك فََسَيكُونُ لََها َنَبأٌ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَـالٌ بِالصَّـلَاِة   ِمْن َماٍء ثُمَّ قَالَ ِلأَبِي قََتاَدةَ اْحفَظْ َعلَْيَن
كُلَّ  فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْينِ ثُمَّ َصلَّى الَْغَداةَ فََصَنَع كََما كَانَ َيْصَنُع

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرِكْبَنا َمَعُه قَالَ فََجَعلَ َبْعُضَنا َيْهِمُس إِلَى َيْومٍ قَالَ َوَرِكَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
نَُّه لَْيَس َبْعضٍ َما كَفَّاَرةُ َما َصَنْعَنا بَِتفْرِيِطَنا ِفي َصلَاِتَنا ثُمَّ قَالَ أََما لَكُْم ِفيَّ أُْسَوةٌ ثُمَّ قَالَ أََما إِ

تَّفْرِيطُ َعلَى َمْن لَْم ُيَصلِّ الصَّلَاةَ َحتَّى َيجِيَء َوقُْت الصَّلَاِة الْـأُْخَرى  ِفي النَّْومِ َتفْرِيطٌ إِنََّما ال
َما َتـَرْونَ  فََمْن فََعلَ ذَِلَك فَلُْيَصلَِّها ِحَني َيْنَتبُِه لََها فَإِذَا كَانَ الَْغُد فَلُْيَصلَِّها ِعْنَد َوقِْتَها ثُمَّ قَالَ 

قَالَ أَْصَبَح النَّاُس فَقَُدوا َنبِيَُّهْم فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   النَّاَس َصَنُعوا قَالَ ثُمَّ
ِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَدكُْم لَْم َيكُْن ِلُيَخلِّفَكُْم َوقَالَ النَّاُس إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فَإِنْ ُيِطيُعوا أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َيْرُشُدوا قَالَ فَاْنَتَهْيَنا إِلَى النَّاسِ ِحَني اْمَتـدَّ النََّهـاُر    َبْيَن أَْيِديكُْم
َوَحِمَي كُلُّ َشْيٍء َوُهْم َيقُولُونَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهلَكَْنا َعِطْشَنا فَقَالَ لَا ُهلَْك َعلَْيكُْم ثُمَّ قَـالَ  
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ي قَالَ َوَدَعا بِالِْميَضأَِة فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصبُّ َوأَُبو أَطِْلقُوا ِلي غَُمرِ
لَّى قََتاَدةَ َيْسِقيهِْم فَلَْم َيْعُد أَنْ َرأَى النَّاُس َماًء ِفي الِْميَضأَِة َتكَابُّوا َعلَْيَها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص

َسلََّم أَْحِسُنوا الَْملَأَ كُلُّكُْم َسَيْرَوى قَالَ فَفََعلُوا فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَُّه َعلَْيِه َو
مَّ َوَسلََّم َيُصبُّ َوأَْسِقيهِْم َحتَّى َما َبِقَي غَْيرِي َوغَْيُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ثُ

لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ِلي اْشَرْب فَقُلُْت لَا أَْشَرُب َحتَّى َتْشَرَب َيـا  َصبَّ َرُسو
َرُسولَ اللَِّه قَالَ إِنَّ َساِقَي الْقَْومِ آِخُرُهْم ُشْرًبا قَالَ فََشرِْبُت َوَشرَِب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  

 . َتى النَّاُس الَْماَء َجامَِّني رَِواًءَعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَأَ
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ەـ ئهبۇ قهتاد 8486
  :بىزگه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
ـــ ب ــۈن ـ ــول     ۈگ ــاتقىچه ي ــاڭ ئ ــپ ئهته ت ــدىن تارتى ــتىن كېيىن چۈش

. دېـدى  رىسـىلهر، ـ  ئهته سـۇ بـار جايغـا يېتىـپ با     ،اهللا خالىسـا  .ماڭىسىلهر
ــلهن  ــڭ بى ــر  ،بۇنى ــىلهر بى ــاقلىماي بىرىـ    كىش ــى س ــى  ن ــۈرۈپ كهتت  .ي

يولغا چىقتـى، مهن  ) ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن(پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى يولـدا مۈگـدەك   . ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئىدىم

ىن چۈشـۈپ  بىردىنال يان تهرەپكه قىيسىيىپ، ئۇالغد. بېسىشقا باشلىدى
مهن دەرھــــال ياندىشــــىپ بېرىــــپ، ئــــۇنى . كهتكىلــــى تــــاس قالــــدى

ــدۇم  ــالپ قويــــ ــۋەتمهي رۇســــ ــاي  . ئويغىتىــــ ــهپىرىمىز توختىمــــ ســــ
داۋاملىشــىۋاتاتتى، يېــرىم كــېچه بولغانــدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنى 

مهن يهنه . يهنه مۈگـــدەك بېســـىپ، يـــان تهرەپـــكه قىيســـىيىپ قالـــدى 
ــۋەتم   ــپ، ئويغىتى ــدۇم ياندىشــىپ بېرى ــالپ قوي ــاي . هي رۇس يهنه توختىم

تاڭغا يېقىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى يهنه مۈگدەك باسـتى  . ماڭدۇق
مهن يهنه . ۋە ئالدىنقى ئىككى قېتىمدىنمۇ بهكرەك قىيسـىيىپ قالـدى  

ــبهر     ــا پهيغهمـ ــدۇم، ئهممـ ــاقچى بولـ ــالپ قويمـ ــپ، رۇسـ ــىپ بېرىـ ياندىشـ
  :ئهلهيهىسساالم بۇ قېتىم ئويغىنىپ كېتىپ

  :مهن. هن كىم؟ ـ دەپ سورىدىــ س
  .ـ ئهبۇ قهتادە، ـ دېدىم
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ــــ ســهن قاچانــدىن بېــرى مېنىــڭ يېنىمــدا كېلىۋاتىســهن؟ ـ دەپ    
  .سورىدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ــ قاراڭغۇ باسقاندىن بېرى، ـ دېدىم
ـــ ســهن ا ــدەك، ا هللاـ ــاالمۇ ســېنى هللا نىــڭ پهيغهمبىرىنــى قوغدىغان تائ

  :ئاندىن. ـ دېدى! قوغدىسۇن
ــ باشقىالردىن يىراقالپ كهتتۇقمۇ ـ نېمه؟ باشـقىالر كۆرۈنمهيـدىغۇ؟    

  :مهن. ـ دېدى
. مانـا مـاۋۇ يهردە بىـرى بـار    . ــ ئاۋۇ يهردە ئۇالغلىق بىرى كېتىۋاتىدۇ
ئهتراپتىكىلهر يېنىمىزغا . يهنه بىرەيلهن ئاۋۇ يهردە كېتىۋاتىدۇ، ـ دېدىم 

يهنه بىـر  . ۋامالشـتۇردۇق كهلدى، يهتته كىشى بولۇپ، يولىمىزنى بىلله دا
ــدا      ــول بويى ــبهر ئهلهيهىسســاالم ي ــيىن، پهيغهم ــدىن كې ــول ماڭغان ــاز ي ئ

  :توختاپ، ئارام ئالماقچى بولدى ـ دە، بىزگه
  .نامازنى قاچۇرۇپ قويمايلى، ـ دېدى. ــ ئاگاھ بولۇڭالر

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ) ھهممىمىز ئۇيقۇغا كهتكهنىـدۇق (
ــۇ  ــۇنجى بولـ ــهللهم تـ ــۇرى ئۇنىـــڭ   ۋەسـ ــاش نـ ــېكىن قۇيـ ــدى، لـ پ ئويغانـ

پهيغهمـبهر  . ھهممىمىز چۆچۈپ ئويغانـدۇق . دۈمبىسىگه چۈشۈپ تۇراتتى
  :ئهلهيهىسساالم

بىـز ئۇالغلىرىمىزغـا مىنىـپ    . ـ دېـدى ! ــ ئۇالغلىرىڭالرغا مىنىڭالر
ــۇق  ــا چىقت ــاالم    . يولغ ــبهر ئهلهيهىسس ــدا، پهيغهم ــۆرلىگهن چاغ ــاش ئ قۇي

اچامــدا ئــازراق ســۇ بــار ئىــدى، پهيغهمــبهر  مېنىــڭ ق. ئۇالغــدىن چۈشــتى
قاچىنىـڭ  . ئهلهيهىسساالم شـۇنى ئهكهلـدۈرۈپ، يهڭگىـل تاھـارەت ئالـدى     

  :ماڭا .ئىچىدە يهنه ئازراق سۇ قالغانىدى
 ئۇنىـڭ ھهققىـدە خهۋەر يېيىلىـدۇ، ـ    قاچاڭنى ئوبدان سـاقلىغىن،   ــ
سسـاالم  ئهلهيهىپهيغهمـبهر   ،ئانـدىن بىـالل نامازغـا ئهزان توۋلىـدى    . دېدى

 .نامازدىن كېيىن، بامداتنىڭ پهرزىنى ئوقۇدى )سۈننهت(ئىككى رەكئهت 
  :بىز ئارىمىزدا. ئاندىن ئۇلىغىغا مىندى، بىزمۇ مىندۇق

ــ نامازنىڭ ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋېتىپتىمىز، بۇنىڭ كهففارىتى قانـداق  
  :بوالر؟ دەپ كۇسۇلداشقان ئىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
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ئـۇخالپ قېلىـپ، ۋاقتـى    ! لگه ئالساڭالر بولمىدىمۇــ سىلهر مېنى ئۈ
ئۆتــۈپ كهتســه، ھــېچ گۇنــاھ بولمايــدۇ، نامــازنى كېچىكتــۈرۈپ، يهنه بىــر   

كىمكــى . نامازنىــڭ ۋاقتــى كهلگىــچه ئوقۇمىســا، ئانــدىن گۇنــاھ بولىــدۇ  
مۇشــۇنداق ھالغــا دۇچ كهلســه، نــامىزىنى ئويغانغانــدا ئوقۇۋالســۇن، ئهممــا 

ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . ـ دېــدىئهتىســى ۋاقتىــدا ئوقۇســۇن،   
  :سۆزىنى داۋام قىلىپ

  .نېمه بولغاندۇ؟ ـ دېدى) باشقا سهپهرداشالرنى دېمهكچى(ــ جامائهتكه 
قالغــــان جامــــائهت تــــاڭ ئاتقانــــدىال ئۆزلىرىنىــــڭ پهيغهمــــبهر      

ھهزرىتــى ئهبــۇ  . ئهلهيهىسســاالمدىن ئايرىلىــپ قالغــانلىقىنى بىلــدى   
  :كىسىبهكرى بىلهن ئۆمهر ئىك

ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئارقىمىزدا قالـدى، ئـۇ سـىلهرنى قويـۇپ     
  :لېكىن باشقىالر. بىر يهرگه كهتمهيدۇ، ـ دېدى

ئهگهر ئـۇالر ئهبـۇ بهكـرى بىـلهن     . ــ ياق، ئۇ ئالدىمىزدا كهتتى، ـ دېدى 
ــوالتتى       ــان ب ــوغرا قىلغ ــدى، ت ــا ئى ــان بولس ــۆزىنى ئاڭلىغ ــڭ س . ئۆمهرنى

ۆرلهپ، ھهمـمه نهرسـه قىزىشـقا باشـلىغاندا، ئۇالرغـا      نىهايهت، كۈن راسـا ئـ  
  :ئۇالر. يېتىشىۋالدۇق

ئۇسسـۇزلۇقتىن ئـۆلهي دەپ قالـدۇق، ـ دېيىشـكه      ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
  :باشلىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

. ئۆلمهيسـىلهر ) ئۇسسـۇزلۇقتىنمۇ (ــ ياق، بۈگـۈن قىينالمايسـىلهر،   
. ۋە مېنىڭمـۇ سـۇ قاچـامنى سـورىدى    ــ دېـدى   ! سۇ قاچامنى كهلتـۈرۈڭالر 

ــۆزىنىڭكىگه قۇيۇشــقا باشــلىدى    ــدىكى ســۇنى ئ ــدىن مېنىــڭ قاچام . ئان
ــرەتتىم   ــراپتىكىلهرگه بې ــاتتى، مهن ئهت ــبهر ئهلهيهىسســاالم قۇي . پهيغهم

ــدىال بېشــىمىزغا ئوالشــقىلى     ــۆرۈپ، بىردەم سهپهرداشــلىرىمىز ســۇنى ك
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. تۇردى

ر، ھهممىڭـالر قـانغۇچه ئىچىسـىلهر، سـۇ ئىچمىـگهن      ــ ئالـدىرىماڭال 
ــدى     ــدۇ، ـ دې ــېچكىم قالماي ــلهن پهســكويغا   . ھ ــلهن، ھهممهي ــۇنىڭ بى ش

ھهممهيـلهن سـۇدىن قـانغۇچه ئىچكهنـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر       . چۈشتى
  :ئهلهيهىسساالم ماڭا
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  :مهن. ـ دېدى! ــ قېنى، سهن ئىچىۋالغىن

  :مهن، ـ دېگهنىدىمــ ياق، سهن ئىچمىگىچه مهن ھهرگىز ئىچمهي

ـــ يــاق، ســۇ قۇيغــان كىشــىنىڭ ئهڭ ئاخىرىــدا ئىچىــدىغانلىقىنى    ـ
ــدى    ــدىن   . بىلمهمســهن؟ ـ دې ــاۋۋال مهن ئىچــتىم، ئان ــلهن، ئ شــۇنىڭ بى

ــى  ــانغۇدەك ئىچتـ ــاالممۇ قـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــپ، . پهيغهمـ ــۇنداق قىلىـ شـ
   .ھهممهيلهن سۇغا قاندى

  )681: ممۇسلى(

أَنَُّه قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ـ   8487
 َوَحاَنْت َصلَاةُ الَْعْصرِ فَالَْتَمَس النَّاُس الَْوُضوَء فَلَْم َيجُِدوُه فَأُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك الْإَِناِء َيَدُه َوأََمَر النَّـاَس أَنْ  َوَسلََّم بَِوُضوٍء فََوَضَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
 .َيَتَوضَّئُوا ِمْنُه قَالَ فََرأَْيُت الَْماَء َيْنُبُع ِمْن َتْحِت أََصابِِعِه َحتَّى َتَوضَّئُوا ِمْن ِعْنِد آِخرِِهْم

 ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت  ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ  ـ 8487
 .مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى كــۆردۈم :قىلىنىــدۇ

ئهســىر نامىزىنىــڭ ۋاقتــى كىرىــپ قالغــان ئىــدى، كىشــىلهر تاھــارەت    
نىڭ ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر  .ئېلىش ئۈچـۈن سـۇ ئىـزدەپ تاپالمىـدى    

ئالدىغا تاھارەت سـۈيى كهلتۈرۈلـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم قـولىنى      
  :ۇرۇپسۇغا تىقىپ ت

مهن پهيغهمــبهر . ـــ دېــدى ! ــــ بــۇ ســۇ بىــلهن تاھــارەت ئــېلىڭالر     
ــۇنىڭ ئېتىلىــــپ   ــىدىن ســ ــاقلىرى ئارىســ ــاالمنىڭ بارمــ ئهلهيهىسســ

ــانلىقىنى كــۆردۈم ــدى،   . چىقىۋاتق ــۇ ســۇدا تاھــارەت ئال ــائهت ئ ــۈن جام پۈت
   .تاھارەت ئالمىغان ئادەم قالمىغانىدى

  )169 :بۇخارى(

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعا بَِماٍء فَأُِتَي بِقََدحٍ َرْحـَراحٍ  َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّـ   8488
 .فََجَعلَ الْقَْوُم َيَتَوضَّئُونَ فََحَزْرُت َما َبْيَن السِّتَِّني إِلَى الثََّمانَِني
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ئهنهـۇدىن قىلىنغـان يهنه بىـر رىـۋايهتته     رەزىيهلالھۇ ـ ئهنهس  8488
تاھـارەتكه   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   بهر پهيغهم :مۇنداق دېيىلگهن

شـۇ  كىشـىلهر  . ئېغىزى چوڭ بىر قاچا كهلتۈرۈلدى ئۇنىڭغا سورىدى،سۇ 
 80 ىـن ت 60ڭ سـانىنى  مهن ئۇالرنىـ . تاھارەت ئېلىشقا باشـلىدى سۇدىن 

  . تهخمىن قىلدىمىچه دەپ گ
  ) 2279: مۇسلىم(

َم َمْن كَانَ قَرِيَب الدَّارِ إِلَى أَْهِلِه َوَبِقَي َعْن أََنسٍ قَالَ َحَضَرْت الصَّلَاةُ فَقَاـ   8489
قَْوٌم فَأُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمْخَضبٍ ِمْن ِحَجاَرٍة ِفيِه َماٌء فََصُغَر الِْمْخَضُب 

  .ُتْم قَالَ ثََمانَِني َوزَِياَدةًأَنْ َيْبُسطَ ِفيِه كَفَُّه فََتَوضَّأَ الْقَْوُم كُلُُّهْم قُلَْنا كَْم كُْن
 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8489

ــۆيىگه  ئۈچــۈن ئــۆيى يېقىــنالر تاھــارەت ئــېلىش  دى،نامــاز ۋاقتــى كىــر  ئ
پهيغهمـبهر  . كىشـىلهر قېلىـپ قالـدى   ) تاھارەتسىز(ماڭدى، بىر قىسىم 

قاچـا  . چىدا سـۇ كهلتۈرۈلـدى  بىر تاش قاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه 
ئـۇ قاچىـدىكى   ھهممهيـلهن   .قول پـاتمىغۇدەك دەرىجىـدە كىچىـك ئىـدى    

  :ئهنهستىن. سۇدا تاھارەت ئالدى
  :ئۇ ــ شۇ كۈنى قانچه كىشى ئىدىڭالر؟ ـ دەپ سورالغانىدى،

  . نهچچه كىشى ئىدۇق، ـ دەپ جاۋاب بهردى 80ــ 
  )195 :بۇخارى(

ُه َعْنُه قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإَِناٍء َوُهـَو  َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَّـ   8490
قََتاَدةُ قُلُْت بِالزَّْوَراِء فََوَضَع َيَدُه ِفي الْإَِناِء فََجَعلَ الَْماُء َيْنُبُع ِمْن َبْينِ أََصابِِعِه فََتَوضَّأَ الْقَْوُم قَالَ 

 .ثَلَاثَ ِمائٍَة أَْو ُزَهاَء ثَلَاِث ِمائٍَة ِلأََنسٍ كَْم كُْنُتْم قَالَ
ــۇ  8490 ــۇ ئهنهــ ــ ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت   دىنـــ ــداق رىــ يهنه مۇنــ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم زەۋرادىكـى چېغىـدا    : قىلىنىدۇ

دى، بارمــاقلىرى ىــقــولىنى ســۇغا تىقىۋ . بىــر قاچــا ســۇ كهلتۈرۈلــدى   
) بـۇ سـۇ بىـلهن   (كىشـىلهر  . ردىئارىسىدىن سۇ بۇلـدۇقالپ چىققىلـى تـۇ   

  :تىنقهتادە ئهنهس. تاھارەت ئالدى
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قـانچه كىشـى تاھـارەت ئالـدىڭالر؟ ـ دەپ سـورىغانىدى،       ) ئـۇ سـۇدا  (ـــ  
  :ئهنهس
  . دەك كىشى، ـ دېدى300ــ 

  )3572 :بۇخارى(

َرُسـولُ اللَّـِه   َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعِطَش النَّاُس َيْوَم الُْحَدْيبَِيِة َوـ   8491
لُ اللَّـِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َيَدْيِه َركَْوةٌ فََتَوضَّأَ ِمْنَها ثُمَّ أَقَْبلَ النَّاُس َنْحَوُه فَقَالَ َرُسو

أُ بِِه َولَا َنْشَرُب إِلَّا َما َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما لَكُْم قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه لَْيَس ِعْنَدَنا َماٌء َنَتَوضَّ
ـ  ْن ِفي َركَْوِتَك قَالَ فََوَضَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه ِفي الرَّكَْوِة فََجَعلَ الَْماُء َيفُوُر ِم

كَْم كُْنُتْم َيْوَمِئٍذ قَالَ لَْو كُنَّا  َبْينِ أََصابِِعِه كَأَْمثَالِ الُْعُيوِن قَالَ فََشرِْبَنا َوَتَوضَّأَْنا فَقُلُْت ِلَجابِرٍ
 . ِمائَةَ أَلٍْف لَكَفَاَنا كُنَّا َخْمَس َعْشَرةَ ِمائَةً

ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  8491 دىن مۇنــداق ـ
. ھـــۇدەيبىيه كـــۈنى كىشـــىلهر ئۇسســـاپ كهتتـــى: رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

 بولـۇپ، بار  قاچاىڭ ئالدىدا بىر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمن
ــارەت ئېلى  شــۇ ــۇدا تاھ ــاتتىس ــبهر   .ۋات ئهلهيهىسســاالم كىشــىلهر پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم تهرەپكه ئالدىراپ كېلىشتى، پهيغهمبهر
  :ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالر سىلهرگه نېمه بولدى؟ــ 

ــ تاھارەت ئـېلىش ۋە ئىچىـش ئۈچـۈن سـېنىڭ قاچاڭـدىكى سـۇدىن       
قاچىغـا  قـولىنى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ىز يوق، ـ دېدى باشقا سۈيىم

تىققانىـــدى، ســـۇ ئۇنىـــڭ بارمـــاقلىرى ئارىســـىدىن خـــۇددى بـــۇالقتىن   
ــلىدى   ــقا باش ــدەك چىقىش ــپ چىققان ــۇدىن   . ئېتىلى ــۇ س ــلهن ش ھهممهي

  :ئۇنىڭدىن سالىم .ئىچىپ، تاھارەت ئالدۇق
  :ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇقانچه ئادەم ئىدىڭالر؟ ــ 
ئادەم  1500 ئۇ كۈنى. سۇ يېتهتتى ،مىڭ ئادەم بولساقمۇ 100هر ئهگــ 

   .دېدىـ ئىدۇق، 
   )4152 :بۇخارى(
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َعْن الَْبَراِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َتُعدُّونَ أَْنُتْم الْفَْتَح فَْتَح َمكَّةَ َوقَْد كَانَ فَْتُح ـ   8492
الرِّْضَواِن َيْوَم الُْحَدْيبَِيِة كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َمكَّةَ فَْتًحا َوَنْحُن َنُعدُّ الْفَْتَح َبْيَعةَ

َصـلَّى اللَّـُه   أَْرَبَع َعْشَرةَ ِمائَةً َوالُْحَدْيبَِيةُ بِئٌْر فََنَزْحَناَها فَلَْم َنْتُرْك ِفيَها قَطَْرةً فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ 
أََتاَها فََجلََس َعلَى َشِفريَِها ثُمَّ َدَعا بِإَِناٍء ِمْن َماٍء فََتَوضَّأَ ثُمَّ َمْضَمَض َوَدَعا ثُـمَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَ

 . َصبَُّه ِفيَها فََتَركَْناَها غَْيَر َبِعيٍد ثُمَّ إِنََّها أَْصَدَرْتَنا َما ِشئَْنا َنْحُن َورِكَاَبَنا
سىلهر  :رىۋايهت قىلىنىدۇ دىن مۇنداقبهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8492

ــا قىلــدۇق  ﴿: تائاالنىــڭهللا ا ــگهن  ﴾بىــز ســىلهرگه روشــهن غهلىــبه ئات دې
. دەپ قارايسـىلهر  ىغهلىبىنى مهككىنىڭ فهتهى قىلىنىشـ  يىتىدىكىئا

ھۇدەيبىيه كۈنىدىكى رىزۋان بهيئىتىنـى ھهقىقىـي غهلىـبه    بىز  لېكىن
ــارايمىز ــز   . دەپ ق ــۈنى بى ــۇ ك ــدۇق  1400ئ ــى ئى ــۇدەيبىي .كىش ــر ھ ه بى

قـاتتىق  ( .قۇدۇقنىڭ نامى بولۇپ، شۇ قۇدۇقنىـڭ يېنىغـا چۈشـكهنىدۇق   
پ قۇدۇقنىــــڭ ســــۈيىنى تارتىــــ) چاڭقــــاپ كهتكهنلىكىمىــــز ئۈچــــۈن

اپتى ـ دە،  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بۇنىڭـدىن خهۋەر تـ    . تۈگىتىۋەتتـۇق 
ــۇرۇپ،  ــورىدى  قـــۇدۇق بېشـــىغا كېلىـــپ ئولتـ ــۇ سـ ــا سـ ــۇ . بىـــر قاچـ سـ

ــدى، ــدى  كهلتۈرۈلگهنى ــارەت ئېلىــپ ئال ــلهن تاھ ــى   ،بى ــدىن ئېغىزىن ئان
بىـز ئـازراق    .يـدى ۇئـۇ سـۇنى قۇدۇققـا ق    نئانـدى . ا دۇئا قىلدىقهللاچايقاپ ا

شـۇنىڭ بىـلهن،   . ساقلىغاندىن كېيىن سۇ بۇلداقالپ چىقىشقا باشلىدى
  . ھهممهيلهن قانغۇچه ئىچتۇق ۋە ئات ـ ئۇالغلىرىمىزنىمۇ سۇغۇرىۋالدۇق

  )4150 :بۇخارى(

أَبِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ ْبنِ َواِثلَةَ أَنَّ ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ أَْخَبَرُه أَنَُّهْم َخَرُجوا َمَع َعْن ـ   8493
َمـُع  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم َتُبوَك فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْج

ْصرِ َوالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء قَالَ فَأَخََّر الصَّلَاةَ َيْوًما ثُمَّ َخـَرَج فََصـلَّى الظُّْهـَر    َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْع
َوالَْعْصَر َجِميًعا ثُمَّ َدَخلَ ثُمَّ َخَرَج فََصلَّى الَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء َجِميًعا ثُمَّ قَالَ إِنَّكُْم َسـَتأُْتونَ  

َتُبوَك َوإِنَّكُْم لَْن َتأُْتوَها َحتَّى َيْضَحى النََّهاُر فََمْن َجاَءَها فَلَا َيَمسَّ ِمْن غًَدا إِنْ َشاَء اللَُّه َعْيَن 
لَُهَما َماِئَها َشْيئًا َحتَّى آِتَي فَجِئَْناَها َوقَْد َسَبقََنا إِلَْيَها َرُجلَاِن َوالَْعْيُن َتبِضُّ بَِشْيٍء ِمْن َماٍء فََسأَ

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ َمِسْسُتَما ِمْن َماِئَها َشْيئًا فَقَالَا َنَعْم فََسبَُّهَما َرُسولُ اللَِّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال
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قَِليلًا قَِليلًا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ لَُهَما َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ ثُمَّ غََرفُوا بِأَْيِديهِْم ِمْن الَْعْينِ 
ُه ى اْجَتَمَع ِفي َشْيٍء ثُمَّ غََسلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه َوْجَهُه َوَيَدْيِه ثُمَّ أََعاَدَحتَّ

ِفيَها فََجَرْت الَْعْيُن بَِماٍء كَِثريٍ فَاْسَتقَى النَّاُس ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    
 .ِشُك َيا ُمَعاذُ إِنْ طَالَْت بَِك َحَياةٌ أَنْ َتَرى َما َهاُهَنا قَْد ُمِلئَ جَِناًناُيو

ىلهدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  سيل ئامىر ئىبنى ۋاههبۇ تۇفـ ئ  8493
تهبــۇك : ئۇنىڭغــا مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمۇئــاز ئىبنــى جهبهل 

بىلـله  بىـلهن   ى ۋەسـهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيهساھابىلهر پهيغهمبهر يىلى 
بىــلهن شــىن ېپئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر ســهپهردە . ســهپهر قىلــدى 

بىـر كـۈنى نامـازنى    . ئوقـۇيتتى  همـلهپ خـۇپتهننى ج بىـلهن   ، شامنىگهرىد
گهرنـى جهمئـى قىلىـپ    ىشىن بىـلهن د ېئاندىن چىقىپ پ ،چىكتۈردىېك

 شــام بىــلهن ېتىــپ، كېــيىن يهنه چىقتــى ۋەئانــدىن كىرىــپ ك. ئوقــۇدى
  : ئاندىن كېيىن .خۇپتهننى جهمئى قىلىپ ئوقۇدى

كىـم   كۈندۈزى تهبۇك بۇلىقىغا يېتىپ بارىسـىلهر،  ئهته ،اهللا خالىساـ 
 ــ ! بالدۇر يېتىپ بارسا، مهن بـارمىغىچه سـۇغا چېقىلمىسـۇن    بۇالققاشۇ 

ئهتىســى بــۇالق بېشــىغا يېتىــپ بارســاق، بــۇالقتىن ئــازراق ســۇ   . دېــدى
. ن ئىككــى كىشــى بېرىــپ بولغــانىكهن   چىقىۋېتىپتــۇ، بىــزدىن بــۇرۇ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :ئۇالر. ــ سۇغا چېقىلدىڭالرمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

ــۇ ئىككىســىگه       ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئ ــدى، پهيغهم ـــ ھهئه، ـ دېگهنى ـ
ئاندىن ھهممهيلهن بۇالققا قولىنى تىقىـپ، ئـۇ يهر بـۇ يېرىـدىن     . كايىدى

ىسسـاالم ئـۇ سـۇنى ئېلىـپ، قـول ـ       پهيغهمـبهر ئهلهيه . ئازراق سـۇ يىغـدى  
ــۆكتى     ــا ت ــۇنى بۇالقق ــقان س ــيىن، ئاش ــدىن كې ــۈزىنى يۇيغان ــردىنال . ي بى

ــۇالقتىن ســۇ ئېتىلىــپ چىقىشــقا باشــلىدى  ــلهن ئۇنىڭــدىن . ب ھهممهي
  :ئهلهيهىسساالم ماڭا پهيغهمبهر .قانغۇدەك ئىچتى

مۇشـۇ بـۇالق سـۈيى    (بـۇ يهرنىـڭ    ،ئـۆمرۈڭ ئـۇزۇن بولسـا    !ئى مۇئازــ 
  . دېدى دەرەخزارلىققا ئايالنغانلىقىنى كۆرىسهن، ـ) بىلهن

  ) 328: مالىك(
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َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ كُنَّا َنُعدُّ الْآَياِت َبَركَةً َوأَْنُتْم َتُعدُّوَنَها َتْخوِيفًا كُنَّا َمـَع  ـ   8494
فَقَالَ اطْلُُبوا فَْضلَةً ِمْن َماٍء فََجاُءوا بِإَِناٍء  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فَقَلَّ الَْماُء

ِه فَلَقَْد ِفيِه َماٌء قَِليلٌ فَأَْدَخلَ َيَدُه ِفي الْإَِناِء ثُمَّ قَالَ َحيَّ َعلَى الطَُّهورِ الُْمَباَرِك َوالَْبَركَةُ ِمْن اللَّ
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَقَْد كُنَّا َنْسَمُع َتْسـبِيَح  َرأَْيُت الَْماَء َيْنُبُع ِمْن َبْينِ أََصابِعِ َرُسولِ اللَّ

 . الطََّعامِ َوُهَو ُيْؤكَلُ
ــ 8494 ۇنىــڭ مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنه ـ

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــكهت دەپ  : دېگهنلىكـ ــۆجىزىلهرنى بهرىـ ــز مـ بىـ
. دەپ قارايســىلهر “ســۇلىش ئۇىتىقــورق”ر بولســاڭالر قــارايتتۇق، ســىله

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـر سـهپهرگه چىقتـۇق،    
  :سۇ تۈگهي دەپ قالغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بىـر قاچىـدا ئـازراق سـۇ     . ــ دېـدى  ! ــ ئـازراق سـۇ تېپىـپ كـېلىڭالر    
  :كهلتۈرۈلدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قولىنى قاچىغا قويۇپ

مهن  .تىـن، ـ دېـدى   هللاى بهرىكهتلىك سۇغا كېلىڭالر، بهرىكهت اــ قېن
نىڭ بارمــاقلىرى ئارىســىدىن بۇلــدۇقالپ ســۇ ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر

يېيىلىۋاتقــان تائامنىــڭ  ئۇنــدىن باشــقا،  . چىقىۋاتقــانلىقىنى كــۆردۈم 
   .ئاڭاليتتۇق مۇتهسبىه ئېيتىۋاتقانلىقىنى

  )3579 :بۇخارى(

طَارِِديُّ قال َخَرَج رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم حـىت  أبو َرَجاٍء الُْع ـ  8495
دخل َحاِئطًا ِلَبْعضِ اَألْنَصارِ وإذا هو َيْسُنو فيه فقال له رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم ما 

رسـول  َتْجَعلُ يل إذا َرَوْيُت َحاِئطََك هذا قال اين أَْجَهُد أَنْ أَْروَِيُه فما أُِطيُق ذلك قال له 
اْخَتاُرَها من َتْمرَِك قال نعم فَأََخذَ رسول اللَِّه ِمائَةَ َتْمَرٍة اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َتْجَعلُ يل 

صلى اللَُّه عليه وسلم الَْغْرَب فما لَبِثَ أَنْ َرَواُه حىت قال الرَُّجلُ غَرِقَْت َعلَيَّ َحاِئِطي فَاْخَتاَر 
فَأَكَلَ هو َوأَْصَحاُبُه حىت َشبُِعوا ثُمَّ َردَّ ِمائَةَ َتْمَرٍة يه وسلم من َتْمرِِه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عل

 .كما أََخذََها منهِمائَةَ َتْمَرٍة عليه 
بېغىنى سۇ تارتىپ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمـ پهيغهمبهر  8495

  :ئۇنىڭغا ،بىر ئهنسارىنىڭ بېغىغا كىرىپسۇغۇرۇۋاتقان 
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ـــ  ــېنىڭـ ــۇغ ب مهن س ــى س ــدۇرۇپېغىڭن ــېمه    ا قان ــا ن ــهم، ماڭ بهرس
  :باغ ئىگىسى. دېدىـ بېرىسهن؟ 

 ســـاممۇغـــان بولئۇرۇنقاندۇرۇشـــقا ھهرقـــانچه  امهن بـــاغنى ســـۇغـــــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىقاندۇرالمىدىم، ـ 

. دېـدى ـ ئۇنى ئـۆزۈم تـالاليمهن،    ئهمما رما بېرىسهن، وختال ماڭا يۈز ـ 
  : باغ ئىگىسى

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم قولىغـا    . دېدىـ لىدۇ،  بوــ 
ھهتتـا بـاغ   . تېرە چېلهك ئېلىپ، بـاغنى بىردەمـدىال سـۇغا تولـدۇرۇۋاتتى    

  :ئىگىسى
پهيغهمــبهر . ــــ بولــدى، بېغىمنــى ســۇ بېســىپ كهتتــى، ـ دېــدى         

ئهلهيهىسساالم يۈز تـال خورمـا تاللىۋېلىـپ، سـاھابىلهر بىـلهن تويغـۇچه       
ېـيىن، بـاغ ئىگىسـىنىڭ يـۈز تـال خورمىسـىنى شـۇ پېتـى         يېگهندىن ك

   .①قايتۇرۇپ بهردى
  )18/244: »كهبىرئهل«(

إَِياس ْبن َسلََمةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   ـ عن  8496
ْنَحَر َبْعَض ظَْهرَِنا فَأََمَر َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة فَأََصاَبَنا َجْهٌد َحتَّى َهَمْمَنا أَنْ َن

اَولْـُت  َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَمْعَنا َمَزاوَِدَنا فََبَسطَْنا لَُه نِطًَعا فَاْجَتَمَع َزاُد الْقَْومِ َعلَى النِّطَعِ قَالَ فََتطَ
َنْحُن أَْرَبَع َعْشَرةَ ِمائَةً قَالَ فَأَكَلَْنا َحتَّـى َشـبِْعَنا   ِلأَْحزَِرُه كَْم ُهَو فََحَزْرُتُه كََرْبَضِة الَْعْنزِ َو

 َجِميًعا ثُمَّ َحَشْوَنا ُجُرَبَنا فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََهلْ ِمْن َوُضوٍء قَـالَ فََجـاءَ  
  . حٍ فََتَوضَّأَْنا كُلَُّنا ُنَدغِْفقُُه َدغْفَقَةًَرُجلٌ بِإَِداَوٍة لَُه ِفيَها ُنطْفَةٌ فَأَفَْرغََها ِفي قََد

ــ ئىيــاس ئىبنــى ســهلهمه  8496 ــۋايهت  دادىســىدىن نىڭـ ــداق رى مۇن
بىــلهن بىــر  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمبىــز پهيغهمــبهر  :قىلىنىــدۇ

ھــاردۇق يېتىــپ، قورســىقىمىز ئېچىــپ كهتكهچــكه،  . غازاتقــا چىقتــۇق
لـېكىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    . تۆگىلىرىمىزنى سويماقچى بولدۇق

قـاچىلىرىمىزنى  . تامـاق قـاچىلىرىمىزنى بىـر يهرگه يىغىشـقا بـۇيرۇدى     

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 14108(ھهيسهمى  ①
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يىغقاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بىر داستىخان سـېلىپ  
ــۈكى       . بهردۇق ــوزۇق ـ تۈلــ ــدىن ھهممىمىزنىــــڭ ئــ ــبهر (ئانــ پهيغهمــ

قانچىلىك ئـوزۇق  . داستىخانغا تۆكۈلدى) ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىدىكى
ــېقىش ئۈچــۈن بوينــۇمنى ســوزۇپ     ــ تۈلــۈك يىغىلغــانلىقىنى كــۆرۈپ ب ـ

بىـز جهمئىـي   . قارىدىم ۋە ياتقان قويچىلىك بارلىقىنى تهخمىن قىلـدى 
ھهممىمىــز تائامــدىن تويغــۇچه يېگهنــدىن ســىرت، . كىشــى ئىــدۇق 114

  :ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قاچىلىمىزنىمۇ لىق تولدۇرۇۋالدۇق
بىـرەيلهن ئـازراق سـۇ بـار بىـر      . ـ تاھارەتكه سۇ بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى ـ

ئىۋرىقنى كۆتۈرۈپ كهلگهنىـدى، ئۇنىڭـدىكى سـۇنى بىـر قاچىغـا تۆكـۈپ،       
  . ھهممىمىز كهڭ تاشا تاھارەت ئالدۇق

   )1729: مۇسلىم(

لنـاس  عن أيب َسِعيٍد َشكَّ الْأَْعَمُش قال لَمَّا كان غَْزَوةُ َتُبوَك أََصـاَب ا ـ   8497
 َمَجاَعةٌ قالوا يا َرُسولَ اللَِّه لو أَِذْنَت لنا فََنَحْرَنا َنَواِضَحَنا فَأَكَلَْنا َوادََّهنَّا فقال رسول اللَِّه 

افَْعلُوا قال فََجاَء ُعَمُر فقال يا َرُسولَ اللَِّه إن فََعلَْت قَلَّ الظَّْهُر َولَِكْن اْدُعُهْم بِفَْضلِ أَْزَواِدِهْم 
نعم قـال   ْدُع اللََّه هلم عليها بِالَْبَركَِة لََعلَّ اللََّه أَنْ َيْجَعلَ يف ذلك فقال رسول اللَِّه ثُمَّ ا

فََدَعا بِنِطَعٍ فََبَسطَُه ثُمَّ َدَعا بِفَْضلِ أَْزَواِدِهْم قال فََجَعلَ الرَُّجلُ َيجِيُء بِكَفِّ ذَُرٍة قال َوَيجِيُء 
جِيُء الْآَخُر بِكَْسَرٍة حىت اْجَتَمَع على النِّطَعِ من ذلك َشْيٌء َيِسـٌري  الْآَخُر بِكَفِّ َتْمرٍ قال َوَي

عليه بِالَْبَركَِة ثُمَّ قال ُخذُوا يف أَْوِعَيِتكُْم قال فَأََخذُوا يف أَْوِعَيِتهِْم  قال فََدَعا رسول اللَِّه 
ىت َشبُِعوا َوفََضلَْت فَْضـلَةٌ فقـال   حىت ما َتَركُوا يف الَْعْسكَرِ وَِعاًء إال مألوه قال فَأَكَلُوا ح

أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إال اهللا َوأَنِّي رسول اللَِّه لَا َيلْقَى اللََّه بِهَِما َعْبٌد غري َشـاكٍّ   رسول اللَِّه 
 . فَُيْحَجَب عن الَْجنَِّة

ــهئىد  8497 ــۇ سـ ــ ئهبـ ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
تۈلـۈك يېتىشـمىگهچكه كىشـىلهر     –ئـوزۇق  ىدا تهبۇك غازىت :قىلىنىدۇ
  :ئۇالر. ئاچ قالدى
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تۆگىلىرىمىزنى سـويۇپ   ،بىزگه رۇخسهت قىلساڭ !ھئى رەسۇلۇلالــ 
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر. دېــدى ، مېيىنــى بهدىنىمىــزگه سۈرســهك، ـ  يهپ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئاندىن كېيىن ئۆمهر كېلىپ .دېدىـ شۇنداق قىلىڭالر، ــ 
. ئازالپ كېتىدۇ مىنىدىغان ئۇالغ ،ئۇنداق قىلساڭ !ھەسۇلۇلالئى رــ 

بىـر يهرگه يىغىشـقا   ىنى ىرتۈلـۈكل  –ئـوزۇق  قوللىرىـدىكى  سهن ئۇالرنى 
هرىكهتلىــك بولۇشــىغا دۇئــا قىلغىــن، اهللا شــۇنداق قىلىــپ      بــۇيرۇپ، ب
  : ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدى ـ! بهرگهي

خان كهلتـۈرۈپ، ئـۇنى يهرگه   ۋە بىـر داسـتى   دېـدى ــ شۇنداق قىـالي، ـ   
ــارلىكى    كىشــىلهر  .ســالدى ــدا ب ــدۇ، يېنى ــداي بوالم ــدۇ، بۇغ ــاق بوالم قون

ــدىكى    ــاالمنىڭ ئالدىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــپ، پهيغهمـ ــۇقنى ئهكىلىـ ئوزۇقلـ
پهيغهمـبهر   .داستىخانغا ئازراقال نهرسه يىغىلغانىـدى  .داستىخانغا قويدى

غانـدىن  ا دۇئـا قىل ئۇ يېمهكلىكنىڭ بهرىكهتلىـك بولۇشـىغ  ئهلهيهىساالم 
  :كېيىن
يانلىرىــدىكى كىشــىلهر . دېــدى ـــ! قاچىلىرىڭالرغــا ئــېلىڭالر ــــ 

ــاقلىرى    ــيىن، قورس ــدىن كې قاچىلىرىنىــڭ ھهممىســىگه تولدۇرۇۋالغان
پهيغهمــــبهر  .تويغــــۇچه يېــــدى، لــــېكىن تائــــام يهنه ئېشــــىپ قالــــدى

  :ئهلهيهىسساالم
 ئۆزۈمنىـڭ قىغـا،  ۇيوقل مهبۇدنىـڭ بهرھهق ىـن باشـقا   تهللامهن بىر اــ 

مۇشـۇ  كـى  كىم .گۇۋاھلىق بېـرىمهن  ىرى ئىكهنلىكىگهپهيغهمبنىڭ هللا
قـا مۇالقـات   هللاشاھادەت كهلىمىسىنى شهك قىلمىغـان ھالـدا ئېيتىـپ    

  . دېدىـ بولىدىكهن، جهننهتكه كىرىدۇ، 
  )27: ممۇسلى(

َوقَالَ ُمَجاِهـٌد َوذُو   فََجاَء ذُو الُْبرِّ بُِبرِِّه َوذُو التَّْمرِ بَِتْمرِِه قَالَ: ـ ويف رواية  8498
  . النََّواِة بَِنَواُه قُلُْت َوَما كَاُنوا َيْصَنُعونَ بِالنََّوى قَالَ كَاُنوا َيُمصُّوَنُه َوَيْشَرُبونَ َعلَْيِه الَْماَء

 الربـار  ورمىسـى ، خايبۇغـد  الربۇغدىيى بـار  :ـ يهنه بىر رىۋايهتته 8498
  :مۇجاھىد. دېيىلگهنـ ئهكهلدى،  ورماخ
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  :مهن. دېدىـ ئهكهلدى،  ارۇقچۇئ الررۇقچىسى بارۇئــ 
  :مۇجاھىد ـ دەپ سورىسام،رۇقچىنى نېمه قىالتتى؟ ۇئۇالر ئــ 
  . دېدىـ ئىچهتتى،  ۇسئارقىدىن تتى ۋە هيمشۈئۇالر ئۇنى ــ 

  )27: مۇسلىم(

َخْنـَدُق َرأَْيـُت   َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَمَّا ُحِفَر الْ ـ عن  8499
بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَمًصا َشِديًدا فَاْنكَفَأُْت إِلَى اْمَرأَِتي فَقُلُْت َهلْ ِعْنَدِك َشـْيٌء  

ًبا ِفيِه َصاٌع فَإِنِّي َرأَْيُت بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَمًصا َشِديًدا فَأَْخَرَجْت إِلَيَّ جَِرا
ِمْن َشِعريٍ َولََنا ُبَهْيَمةٌ َداجٌِن فَذََبْحُتَها َوطََحَنْت الشَِّعَري فَفََرغَْت إِلَى فََراِغي َوقَطَّْعُتَهـا ِفـي   

اللَِّه َصلَّى  ُبْرَمِتَها ثُمَّ َولَّْيُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت لَا َتفَْضْحنِي بَِرُسولِ
طََحنَّـا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبَِمْن َمَعُه فَجِئُْتُه فََساَرْرُتُه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ذََبْحَنا ُبَهْيَمةً لََنـا وَ 

لَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َصاًعا ِمْن َشِعريٍ كَانَ ِعْنَدَنا فََتَعالَ أَْنَت َوَنفٌَر َمَعَك فََصاَح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع
ْيِه َيا أَْهلَ الَْخْنَدقِ إِنَّ َجابًِرا قَْد َصَنَع ُسوًرا فََحيَّ َهلًا بَِهلّكُْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوَسلََّم لَا ُتْنزِلُنَّ ُبْرَمَتكُْم َولَا َتْخبُِزنَّ َعجِيَنكُْم َحتَّى أَجِيَء فَجِئُْت َوَجاَء 
َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُْدُم النَّاَس َحتَّى جِئُْت اْمَرأَِتي فَقَالَْت بَِك َوبَِك فَقُلُْت قَْد فََعلُْت الَِّذي قُلْـِت  

مَّ قَالَ اْدُع َخابَِزةً فَأَْخَرَجْت لَُه َعجِيًنا فََبَصَق ِفيِه َوَباَرَك ثُمَّ َعَمَد إِلَى ُبْرَمِتَنا فََبَصَق َوَباَرَك ثُ
َتَركُوُه فَلَْتْخبِْز َمِعي َواقَْدِحي ِمْن ُبْرَمِتكُْم َولَا ُتْنزِلُوَها َوُهْم أَلٌْف فَأُقِْسُم بِاللَِّه لَقَْد أَكَلُوا َحتَّى 

  . َواْنَحَرفُوا َوإِنَّ ُبْرَمَتَنا لََتِغطُّ كََما ِهَي َوإِنَّ َعجِيَنَنا لَُيْخَبُز كََما ُهَو
ــ 8499 دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ

ــدۇ ــۋايهت قىلىنىــ ــدا : رىــ ــان چاغــ ــدەك كوالنغــ ــبهر  ،خهنــ مهن پهيغهمــ
ــۆرۈپ،   ــىقى ئېچىــــپ كهتكهنلىكىنــــى كــ ــاالمنىڭ قورســ ئهلهيهىسســ

  :ئايالىمنىڭ يېنىغا كېلىپ
يېنىڭدا يېگۈدەك نهرسهڭ بـارمۇ؟ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    ــ 

دېۋىــدىم، ئــۇ بىــر ســا ئارپــا بــار ـــ  ېتىپتــۇ،رســىقى قــاتتىق ئېچىــپ كقو
ئـۇنى   ئۆيىمىزدە باققـان بىـر پـاقالن بـار ئىـدى،     . تۇلۇمنى ئېلىپ چىقتى

 ،مهن پـــاقالننى ســـويۇپ بـــولغىچه. ئايـــالىم ئـــارپىنى تـــارتتى. ســـويدۇم
ــارپىنى تارتىــپ بولــدى  ــالىممۇ ئ ــارچىالپ قازانغــا   ئانــدىن. ئاي گۆشــنى پ
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ــ ــدىم،  ېلىۋېتىپ، سـ ــا ماڭغانىـ ــاالمنىڭ يېنىغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
  :ئايالىم
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن بىلـله كـۆپ      ) بۇنچه ئاز تائامغا(ــ 

 پهيغهمـبهر . ــ دېـدى  ! مېهمان باشالپ كېلىپ، مېنى رەسـۋا قىلمىغىـن  
  :، قۇلىقىغانىڭ يېنىغا كېلىپئهلهيهىسساالم

، ئـازراق  نى سـويۇپ ئىـدى، شـۇ  بـار   بىر پاقلىنىمىز! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
بىـر قـانچه ئـادەمنى باشـالپ بېرىـپ،      . ئارپىنى تارتىپ تهييارالپ قويدۇق

پهيغهمبهر . داستىخىنىمىزغا داخىل بولغان بولساڭ، ـ دەپ پىچىرلىدىم 
  :ئهلهيهىسساالم شۇ ھامان

جــابىر بىــزگه تائــام تهييــارالپتۇ، يــۈرۈڭالر،  ! ــــ ئهي خهنــدەك ئهھلــى
  :ئاندىن ماڭا. ـ دەپ توۋلىدى بېرىپ ـ كېلهيلى،

ـــ  ــۈر ـــ ــاقتىن چۈشــ ــازىنىڭالرنى ئوچــ ــارغىچه قــ ۋەتمهڭالر، ىمهن بــ
مهن ئـۇالردىن بـۇرۇن ئـۆيگه    . ــ دېـدى  ! ىمۇ نـان ياقمـاي تـۇرۇڭالر   خېمىرد

  :ئايالىم ئۆيگه كېلىۋاتقان ئادەمنىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ. بېرىپ بولدۇم
مۇنـــداق  ســـېنى ئۇنـــداق قىلســـۇن،هللا جاجـــاڭنى بهرســـۇن، اهللا ا ـــــ
  :ئۇنىڭغا. دەپ قاخشاپ كهتتى ـ! قىلسۇن

 .ئهلهيهىسساالمغا سـهن دېگهنـدەك دېگهنىـدىم، ـ دېـدىم      پهيغهمبهرــ 
ــپ بهردى   ــى ئهچىقىـ ــاالمغا خىېمىرنـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــالىم پهيغهمـ . ئايـ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خېمىرغا سۈپلهپ، بهرىكهتلىك بولۇشى ئۈچۈن 
سـۈپلهپ، گۆشـنىڭمۇ بهرىكهتلىـك بولۇشـىغا     ئاندىن قازانغا . دۇئا قىلدى
  :ئاندىن .دۇئا قىلدى

 نـان  اڭا ياردەملىشىپنان ياقىدىغان ئايالدىن بىرنى چاقىرغىن، مـ 
قــازاننى ئوچــاقتىن  قازانــدىن شــورپىنى ئۇســىۋېرىڭالر، ئهممــا . ياقســۇن

نىـڭ نـامى   هللا مىڭغـا يـېقىن ئـادەم كهلگهنىـدى،    . دېدىـ  !ئېلىۋەتمهڭالر
ــهم   ــلهن قهس ــى، بى ــلهن قىلىمهنك ــورپىدىن  (ھهممهي ــلهن ش ــۆش بى ) گ

. تويغۇدەك يهپ ـ ئىچكهن بولسىمۇ، قازاندىكى شورپا بۇرۇنقىدەكال تۇراتتى 
  . شۇنچه كۆپ نان ياققان بولساقمۇ، خېمىرمۇ يهنىال شۇ پېتى تۇراتتى

  )4102 :بۇخارى(
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ُسلَْيمٍ قَْد َسـِمْعُت َصـْوَت   أََنس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ قَالَ أَُبو طَلَْحةَ ِلأُمِّ  عنـ   8500
ْم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضِعيفًا أَْعرُِف ِفيِه الُْجوَع فََهلْ ِعْنَدِك ِمْن َشْيٍء فَقَالَْت َنَع

ثُمَّ َدسَّْتُه َتْحَت ثَْوبِي فَأَْخَرَجْت أَقَْراًصا ِمْن َشِعريٍ ثُمَّ أََخذَْت ِخَماًرا لََها فَلَفَّْت الُْخْبَز بَِبْعِضِه 
َجْدُت َوَردَّْتنِي بَِبْعِضِه ثُمَّ أَْرَسلَْتنِي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَذََهْبُت بِِه فََو

فَقُْمُت َعلَـْيهِْم فَقَـالَ    َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا ِفي الَْمْسجِِد َوَمَعُه النَّاُس
 َنَعْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَسلََك أَُبو طَلَْحةَ قَالَ فَقُلُْت َنَعْم فَقَالَ أَِلطََعامٍ فَقُلُْت

لََق َواْنطَلَقُْت َبْيَن أَْيـِديهِْم  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَمْن َمَعُه قُوُموا قَالَ فَاْنطَ
ـ  ُه َحتَّى جِئُْت أََبا طَلَْحةَ فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ أَُبو طَلَْحةَ َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ قَْد َجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ولُُه أَْعلَُم قَالَ فَاْنطَلََق أَُبو طَلَْحةَ َعلَْيِه َوَسلََّم بِالنَّاسِ َولَْيَس ِعْنَدَنا َما ُنطِْعُمُهْم فَقَالَْت اللَُّه َوَرُس
َمَعـُه  َحتَّى لَِقَي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  

مِّي َما ِعْنَدِك َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ فَأََتْت بِذَِلَك َحتَّى َدَخلَا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلُ
لََهـا  الُْخْبزِ فَأََمَر بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَفُتَّ َوَعَصَرْت َعلَْيِه أُمُّ ُسلَْيمٍ ُعكَّـةً  

َوَسلََّم َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ ثُمَّ قَـالَ ائْـذَنْ    فَأََدَمْتُه ثُمَّ قَالَ ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ا َحتَّى ِلَعَشَرٍة فَأَِذنَ لَُهْم فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا ثُمَّ َخَرُجوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ ِلَعَشَرٍة فَأَِذنَ لَُهْم فَأَكَلُو

ى أَكَلَ الْقَْوُم كُلُُّهْم َوَشبُِعوا َوالْقَْوُم َسْبُعونَ َرُجلًا َشبُِعوا ثُمَّ َخَرُجوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ ِلَعَشَرٍة َحتَّ
  . أَْو ثََماُنونَ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇهس ئىبنى مالىك ـ ئهن  8500
  :دىنئۇممۇ سۇلهيم) ئايالى(رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ تهلهه : قىلىنىدۇ

ڭ ئـــاۋازى بـــوش ىنســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهرـــــ 
ئۆيـدە يېگـۈدەك بىـر نهرسـه      .چىقىۋاتىدۇ، قورسـىقى ئاچقانـدەك قىلىـدۇ   

  :ئۇممۇ سۇلهيم بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى،
بىـر قـانچه ئارپـا نېنـى ئېلىـپ چىقىـپ ياغلىقىغـا         ــ بار، ـ دېـدى ۋە  

ــبهر      ــى پهيغهم ــا قىســتۇرۇپ، مېن ــدىن مېنىــڭ قولتۇقۇمغ ــدى، ئان يۆگى
ناننى ئېلىپ بارسام، . نىڭ يېنىغا ئهۋەتتىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــجىدته     ــلهن مهسـ ــائهت بىـ ــوپ جامـ ــر تـ ــاالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
  :ئارقا تهرىپىدىن ئايلىنىپ، يېقىنالپ بارسام .ئولتۇرغانىكهن
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  :مهن. دېدىـ سېنى ئهبۇ تهلهه ئهۋەتتىمۇ؟ ــ 
  .دېدىم ، ـھهئهــ 

  :مهن. دېدىـ ؟ ــ يېمهكلىك ئۈچۈن ئهۋەتتىمۇ
  :ئهلهيهىسساالم يېنىدىكىلهرگه پهيغهمبهر. دېدىم ، ـھهئهــ 

ــۈرۈڭالر   ــى ي ـــ قېن ــدى    ! ـ ــالپ ماڭ ــائهتنى باش ــدى ۋە جام ــ دې مهن . ـ
ئهبـۇ  . ئۇالرنىڭ ئالدىدا يېتىپ بېرىپ، ئهبۇ تهلـههگه ئهھـۋالنى ئېيتـتىم   

  :تهلهه
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم جامـائهتنى باشـالپ     ! ــ ئى ئۇممۇ سـۇلهيم 

ئۇالرغـا بهرگـۈدەك بىـر نهرسـه بـارمۇ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى،        . تـۇ كېلىۋېتىپ
  :ئۇممۇ سۇلهيم

ئهبـۇ تهلـهه پهيغهمـبهر    . ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلگۈچىـدۇر، ـ دېـدى   هللا ــ ا
ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالــدىغا چىقىــپ قارشــى ئالــدى، ئانــدىن ئىككىســى 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇممۇ سۇلهيمگه. بىلله ئۆيگه كىردى
ئۇممـۇ سـۇلهيم   . ـ دېـدى ! يدە نېمه بولسا، شۇنى ئېلىپ كهلگىنــ ئۆ

ھېلىقى نانالرنى پارچىالپ، بىر قاچىغا سېلىپ، ئۈستىگه تۇلۇمدىن يـاغ  
ــاالم . تۆكـــۈپ ئارىالشـــتۇردى ــامنى ئالـــدىغا (پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسسـ تائـ

  :ئاندىن ئهبۇ تهلههگه. دۇئا قىلدى) كهلتۈرۈپ
ئون كىشـى كىرىـپ، تائامـدىن     .ـ دېدى! ــ ئون كىشىنى چاقىرغىن

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. تويغۇچه يېدى
يهنه ئـون كىشـى كىرىـپ،     .ـ دېـدى ! ــ يهنه ئون كىشىنى چاقىرغىن

  :ئاندىن. تائامدىن تويغۇچه يېدى
يهنه ئـون كىشـى كىرىـپ،    . ـ دېـدى ! ــ يهنه ئون كىشىنى چاقىرغىن

يغۇچه يهپ، تاماق يهنه شۇنداق قىلىپ، پۈتۈن جامائهت تو. تويغۇچه يېدى
   .كىشى ئىدى 80ياكى  70جهمئىي . ئېشىپ قالدى

  ) 2040: مۇسلىم(

ُمْضـطَجًِعا يف   عن أََنسِ بن َماِلٍك قال َرأَى أبو طَلَْحةَ َرُسولَ اللَّـِه  ـ   8501
ُمْضـطَجًِعا يف   ِه الَْمْسجِِد َيَتقَلَُّب ظَْهًرا ِلَبطْنٍ فَأََتى أُمَّ ُسلَْيمٍ فقال إين رأيت َرُسولَ اللَّ
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 الَْمْسجِِد َيَتقَلَُّب ظَْهًرا ِلَبطْنٍ َوأَظُنُُّه َجاِئًعا َوَساَق احلديث وقال فيه ثُمَّ أَكَلَ رسول اللَِّه 
 . ِلجَِريانَِنا فَأَْهَدْيَناُهوأبو طَلَْحةَ َوأُمُّ ُسلَْيمٍ َوأََنُس بن َماِلٍك َوفََضلَْت فَْضلَةٌ 

يهنه مۇنــداق  دىنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمالىــك هس ئىبنــى ـ ئهن   8501
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــبهر    :رىـ ــهه پهيغهمـ ــۇ تهلـ ــى  ئهبـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

ڭ مهسـجىدته ئوڭدىسـىغا ياتقـانلىقىنى كـۆردى ـ دە، ئۇممـۇ       نىۋەسهللهم
  :سۇلهيمنىڭ يېنىغا كېلىپ

ئۇيان ـ بۇيانغـا ئۆرۈلـۈپ     نىڭ مهسجىدتهئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرــ 
 ...دېـدى ئۇنىـڭ قورسـىقى ئـاچمىكىن دەيـمهن، ـ      نى كـۆردۈم،  ياتقـانلىقى 

 :داۋامىــدا مۇنــداق كهلــگهن بولــۇپ،ھهدىســنىڭ داۋامــى يۇقىرىدىكىــدەك 
ئهبــۇ تهلــهه، ئۇممــۇ ســۇلهيم، ئهنهس  ) جامــائهت يهپ بولغانــدىن كېــيىن(

تامــاق يهنه ئېشــىپ قالــدى، شــۇنىڭ بىــلهن،  . ئىبنــى مــالىكلهر يېــدى 
  . ىلدىقوشنىالرغا تارقىتىپ بېر

  )2040: مۇسلىم(

ُمَجاِهد أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ كَانَ َيقُولُ أَللَِّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو إِنْ كُْنـُت   ـ عن  8502
لَأَْعَتِمُد بِكَبِِدي َعلَى الْأَْرضِ ِمْن الُْجوعِ َوإِنْ كُْنُت لَأَُشدُّ الَْحَجَر َعلَى َبطْنِي ِمْن الُْجـوعِ  

َعْدُت َيْوًما َعلَى طَرِيِقهِْم الَِّذي َيْخُرُجونَ ِمْنُه فََمرَّ أَُبو َبكْرٍ فََسأَلُْتُه َعْن آَيٍة ِمْن ِكَتابِ َولَقَْد قَ
ـ اللَِّه َما َسأَلُْتُه إِلَّا ِلُيْشبَِعنِي فََمرَّ َولَْم َيفَْعلْ ثُمَّ َمرَّ بِي ُعَمُر فََسأَلُْتُه َعْن آَيٍة ِمْن ِكَتا ا بِ اللَِّه َم
َتَبسََّم ِحـَني  َسأَلُْتُه إِلَّا ِلُيْشبَِعنِي فََمرَّ فَلَْم َيفَْعلْ ثُمَّ َمرَّ بِي أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ

قَـالَ   َرآنِي َوَعَرَف َما ِفي َنفِْسي َوَما ِفي َوْجهِي ثُمَّ قَالَ َيا أََبا ِهرٍّ قُلُْت لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه
ا الَْحْق َوَمَضى فََتبِْعُتُه فََدَخلَ فَاْسَتأْذَنَ فَأَِذنَ ِلي فََدَخلَ فََوَجَد لََبًنا ِفي قََدحٍ فَقَالَ ِمْن أَْيَن َهذَ

َحْق إِلَى أَْهلِ اللََّبُن قَالُوا أَْهَداُه لََك فُلَانٌ أَْو فُلَاَنةُ قَالَ أََبا ِهرٍّ قُلُْت لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الْ
ـ  ى الصُّفَِّة فَاْدُعُهْم ِلي قَالَ َوأَْهلُ الصُّفَِّة أَْضَياُف الْإِْسلَامِ لَا َيأُْوونَ إِلَى أَْهلٍ َولَا َمالٍ َولَا َعلَ

يَّـةٌ أَْرَسـلَ إِلَـْيهِْم    أََحٍد إِذَا أََتْتُه َصَدقَةٌ َبَعثَ بَِها إِلَْيهِْم َولَْم َيَتَناَولْ ِمْنَها َشْيئًا َوإِذَا أََتْتُه َهِد
 َوأََصاَب ِمْنَها َوأَْشَركَُهْم ِفيَها فََساَءنِي ذَِلَك فَقُلُْت َوَما َهذَا اللََّبُن ِفي أَْهلِ الصُّفَِّة كُْنُت أََحقُّ

أُْعِطيهِْم َوَما َعَسى  أََنا أَنْ أُِصيَب ِمْن َهذَا اللََّبنِ َشْرَبةً أََتقَوَّى بَِها فَإِذَا َجاَء أََمَرنِي فَكُْنُت أََنا
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 ُبـدٌّ  أَنْ َيْبلَُغنِي ِمْن َهذَا اللََّبنِ َولَْم َيكُْن ِمْن طَاَعِة اللَِّه َوطَاَعِة َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِمْن الَْبْيِت قَالَ َيا أََبا ِهـرٍّ   فَأََتْيُتُهْم فََدَعْوُتُهْم فَأَقَْبلُوا فَاْسَتأْذَُنوا فَأَِذنَ لَُهْم َوأََخذُوا َمَجاِلَسُهْم

قُلُْت لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ُخذْ فَأَْعِطهِْم قَالَ فَأََخذُْت الْقََدَح فََجَعلُْت أُْعِطيـِه الرَُّجـلَ   
َيْرَوى ثُمَّ َيُردُّ َعلَـيَّ  فََيْشَرُب َحتَّى َيْرَوى ثُمَّ َيُردُّ َعلَيَّ الْقََدَح فَأُْعِطيِه الرَُّجلَ فََيْشَرُب َحتَّى 

ـ   ِه الْقََدَح فََيْشَرُب َحتَّى َيْرَوى ثُمَّ َيُردُّ َعلَيَّ الْقََدَح َحتَّى اْنَتَهْيُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْي
لَيَّ فََتَبسََّم فَقَالَ أََبا ِهـرٍّ  َوَسلََّم َوقَْد َروَِي الْقَْوُم كُلُُّهْم فَأََخذَ الْقََدَح فََوَضَعُه َعلَى َيِدِه فََنظََر إِ

 قُلُْت لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َبِقيُت أََنا َوأَْنَت قُلُْت َصَدقَْت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ اقُْعْد فَاْشَرْب
ا َوالَِّذي َبَعثَـَك  فَقََعْدُت فََشرِْبُت فَقَالَ اْشَرْب فََشرِْبُت فََما َزالَ َيقُولُ اْشَرْب َحتَّى قُلُْت لَ

 .بِالَْحقِّ َما أَجُِد لَُه َمْسلَكًا قَالَ فَأَرِنِي فَأَْعطَْيُتُه الْقََدَح فََحِمَد اللََّه َوَسمَّى َوَشرَِب الْفَْضلَةَ
ئهبــــۇ ھــــۇرەيرە تىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، مۇجاھىــــد – 8502

 هللا ولمىغانب ئۆزىدىن باشقا ھېچ ئىالھ: دېگهنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق 
زېمىنغـا   قورسىقىمنىبىلهن قهسهمكى، مهن ئاچلىقتىن نامى  تائاالنىڭ

ــوالتتىم  چــاپاليتتىم،  ــاش تېڭىۋېلىشــقا مهجبــۇر ب ــدە ت  بىــر كــۈنى .بهزى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋە ســاھابىلهرنىڭ ئــۆتهر ) نامــازدىن كېــيىن(

ېنـى  ئۇنىـڭ م . يېنىمدىن ئهبـۇ بهكـرى ئـۆتتى   . يولى ئۈستىدە ئولتۇردۇم
نىڭ كىتابىدىن بىـر  هللائۆيىگه تهكلىپ قىلىشىنى تهمه قىلغان ھالدا، ا

ئــايهت توغرۇلــۇق ســورىدىم، لــېكىن ئــۇ ئۆتــۈپ كهتتــى، مهن كۈتكهنــدەك 
ــدى   ــۆيىگه تهكلىــپ قىلمى ــى ئ ــدى  . مېن ــۆمهر كهل ــى ئ ــدىن ھهزرىت . ئان

نىـڭ  هللائۇنىڭمۇ مېنى ئۆيىگه تهكلىپ قىلىشىنى تهمه قىلغـان ھالـدا ا  
ــر   ــدىن بى ــورىدىم  كىتابى ــۇق س ــايهت توغرۇل ــۇ مهن تهمه  . ئ ــېكىن ئۇم ل

ئاندىن ئهبۇلقاسىم سهلاللالھۇ . قىلغان تهكلىپنى بهرمهيال ئۆتۈپ كهتتى
ــدى   ــهللهم كهلـ ــى ۋەسـ ــۆرۈپ   . ئهلهيهـ ــىزلىقنى كـ ــدىكى ھالسـ ــۇ مهنـ ئـ

چىرايىمـــدىن روھىـــي ھـــالىتىمنى ئهيـــنهن بىلىـــپ . كۈلۈمســـىرىدى
  :ماڭا. يهتكهنىدى

  :مهن. دېدى ـ! ــ ئهي ئهبۇ ھۇرەيرە
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدىم! ــ خوش، ئهي رەسۇلۇلالھ
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ئارقىسـىغا چۈشـۈپ، ئـۆيىگه    . ــ دېـدى  ! ــ قېنى، مهن بىلهن ماڭغىن
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ھۇجرىسـىغا كىرىـپ كهتتـى، ئانـدىن       . باردىم

  :بىر قاچىدىكى سۈتنى كۆرۈپ. مېنى كىرىشكه چاقىردى
  :هلدى؟ ـ دەپ سورىغانىدىــ بۇ سۈت نهدىن ك

ــاالنچى ئهر  ـــ پـ ــال(ــ ــاكى ئايـ ــاڭا ) يـ ــوۋغا قىلىـــپ(سـ ئېلىـــپ ) سـ
  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. كهلگهنىكهن، ـ دېدى
  :مهن يهنه. ـ دېدى! ــ ئى ئهبۇ ھۇرەيرە

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدىم! ــ خوش، ئى رەسۇلۇلالھ
ئهھلـى  . ــ دېـدى  ! اقىرىـپ كىـرگىن  ــ چىقىـپ، ئهھلـى سـۇففهنى چ   

سۇففه ئىسالمنىڭ مېهمـانلىرى بولـۇپ، نه ئايـال ـ بـالىلىرى، نه بارارغـا       
لېكىن ئۇالر باشقىالردىن بىـر نهرسـه تىـلهپ    . ئۆي ـ جايلىرى يوق ئىدى 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ســهدىقه مېلــى كهلســه، . ئالــدىغا بارمــايتتى
ۋغاتلىق كهلسـه، ئۆزىگىمـۇ ئايرىـپ    سو. ھهممىنى ئۇالرغا بۆلۈپ بېرەتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  . قېلىپ، قالغىنىنى تارقىتىپ بېرەتتى
ئۇنىـڭ  . چـۈنكى سـۈت ئـاز ئىـدى    . بۇ تهكلىپى ماڭا ئـانچه خۇشـياقمىدى  

ئۈستىگه، بۇ سۈتنى ئىچىـپ، بىـر ئـاز ئوڭشىلىۋېلىشـقا بهكمـۇ موھتـاج       
هھلــى ســۇففه شــۇنچه ئ. ئىــدىم، ھهم بۇنىڭغــا ھهممىــدىن اليىــق ئىــدىم

جىـــق كىشـــى تۇرســـا، ئـــازغىنه ســـۈت كىمـــگه يېتهتتـــى؟ ھهقىچـــان،  
ئۇنـداق  . رەسۇلۇلالھ ھېلى مېنى ئۇالرغا سۈت قۇيۇپ بېرىشـكه بۇيرۇيـدۇ  

ــاالر؟    ــۇ قـ ــۈتتىن نېمىمـ ــۇ سـ ــا ئـ ــدا، ماڭـ ــبهر  ! بولغانـ ــېكىن پهيغهمـ لـ
  ! ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلماي بولمايدۇ ـ دە

ــۇالر . ئهھلــى ســۇففهنى چــاقىردىم ) الر بىــلهن بېرىــپشــۇ خىيــال( ئ
. كېلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن كىرىشــكه رۇخســهت ســورىدى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رۇخسهت بهرگهندىن كېيىن، ئىچىگه كىرىـپ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئولتۇرۇشتى

  :مهن. ـ دەپ چاقىردى! ــ ئهي ئهبۇ ھۇرەيرە
  .ـ دېدىم! سۇلۇلالھــ خوش، ئى رە
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ـــ ســۈتنى بىــر ـ بىــرلهپ سۇنۇشــقا باشــال     ــ دېــدى! ـ بىــر باشــتىن . ـ
قـاچىنى بىرىنىـڭ قولىغـا سـۇناتتىم، ئـۇ قـانغۇچه       . سۇنغىلى باشـلىدىم 

يهنه بىرىگه بېرەتتىم، ئۇمۇ . ئىچكهندىن كېيىن، ماڭا قايتۇرۇپ بېرەتتى
ــى    ــايتۇرۇپ بېرەتت ــۇپ، ق ــپ بول ــپ، پهيغه . ئىچى ــۇنداق ئايلىنى ــبهر ش م

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا يېتىپ باردىم
  :مهن. ـ دېدى! ــ ئى ئهبۇ ھۇرەيرە

  :ـ دېسهم! ــ خوش، ئى رەسۇلۇلالھ
  :مهن. ئىككىمىزال قالدۇق، ـ دېدى) سۈت ئىچمىگهن(ــ 

  :ماڭا. ــ شۇنداق، توغرا ئېيتتىڭ، ـ دېدىم
  :يهنه. قانغۇچه ئىچتىم. ـ دېدى !ــ قېنى، سهنمۇ ئولتۇرۇپ ئىچكىن

  :يهنه. يهنه ئىچتىم. ـ دېدى! ــ ئىچكىن
  :يهنه ئىچىشكه ئۈندىگهنىدى. يهنه ئىچتىم. ـ دېدى! ــ ئىچكىن

ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــكهن ا ! ـ هللا ســېنى ھهق پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەت
. تائاالغا قهسهم قىلىمهنكى، ئهمدى ئىچكـۈدەك يېـرىم قالمىـدى، ـ دېـدىم     

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
هللا قـاچىنى بهرگهنىـدىم، ا  . ـ دېـدى ! ــ ئۇنداقتا، قاچىنى ماڭا بهرگىن

دەپ، سـۈتنىڭ   “بىسـمىلالھ ”تائاالغا ھهمـدۇ سـانا ئېيتقانـدىن كېـيىن،     
  . قالغىنىنى ئىچىۋەتتى

  )6452 :بۇخارى(

كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَـ   8503
 طََعاٌم فَإِذَا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاِثَني َوِمائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ َمَع أََحٍد ِمْنكُْم

ُمْشَعانƉ طَوِيلٌ بَِغَنمٍ َيُسوقَُها  َمَع َرُجلٍ َصاٌع ِمْن طََعامٍ أَْو َنْحُوُه فَُعجَِن ثُمَّ َجاَء َرُجلٌ ُمْشرٌِك
َتَرى ِمْنـُه  فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيًعا أَْم َعِطيَّةً أَْو قَالَ أَْم ِهَبةً قَالَ لَا َبلْ َبْيٌع فَاْش

اِد الَْبطْنِ أَنْ ُيْشَوى َواْيُم اللَِّه َمـا ِفـي   َشاةً فَُصنَِعْت َوأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسَو
إِنْ كَـانَ   الثَّلَاِثَني َوالِْمائَِة إِلَّا قَْد َحزَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُه ُحزَّةً ِمْن َسَواِد َبطْنَِهـا 
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لَ ِمْنَها قَْصَعَتْينِ فَأَكَلُوا أَْجَمُعـونَ َوَشـبِْعَنا   َشاِهًدا أَْعطَاَها إِيَّاُه َوإِنْ كَانَ غَاِئًبا َخَبأَ لَُه فََجَع
  .فَفََضلَْت الْقَْصَعَتاِن فََحَملَْناُه َعلَى الَْبِعريِ أَْو كََما قَالَ

دىن ھمان ئىبنــى ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــارائابــدۇر ـــ 8503
ى كىشى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـ    130 :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .ۋەسهللهم بىلهن بىلله سهپهرگه چىقتۇق
يېگــۈدەك بىــر نهرســه بــار؟ ـ دەپ ســورىغانىدى، بىــر    قايســىڭالردا ــــ 

ئـۇن  . ئادەمنىڭ يېنىـدىن بىـر سـا يـاكى شـۇنىڭغا يـېقىن ئـۇن چىقتـى        
دەل شۇ ئهسنادا، يېنىمىزدىن چاچلىرى پاخپىيىپ كهتكهن، . يۇغۇرۇلدى
پهيغهمـبهر  . ق بىر مۇشرىك بىر توپ قـوينى ھهيـدەپ ئـۆتتى   ئېگىز بويلۇ

  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن
ــ قويلىرىڭنى ھهدىيه قىلغىلـى ئېلىـپ ماڭـدىڭمۇ، سـاتقىلىمۇ؟ ـ      

  :پادىچى. دەپ سورىدى
ــ ساتىمهن، ـ دېگهنىـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم قويـدىن بىرنـى       

نىـڭ  هللا. اپ قىلـدى سېتىۋېلىپ بوغۇزلىدى ۋە جىگىرىنـى ئېلىـپ، كـاۋ   
كىشـى ئىچىـدىن جىـگهر كـاۋىپى      130نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكـى،  

ــادەم قالمىــدى  ــېمىگهن بىرمــۇ ئ ــۇ يهردە  . ي پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئ
قـوي گۆشـىدىن يوغـان ئىككـى     . بارالرغا بېرىپ، يوقالرغا ئېلىپ قويـدى 

هنه ھهممىمىز گۆشتىن تويغۇدەك يېـدۇق، لـېكىن ي  . تاۋاق تائام چىقتى
) قاچىغــــا ئېلىــــپ(ئېشــــىپ قالغانىــــدى، ) تامــــاق(ئىككــــى تــــاۋاق 

  . تۆگىلىرىمىزگه ئارتىۋالدۇق
  )2618 :بۇخارى(

َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   8504
َيقُوُم َعَشَرةٌ َوَيقُْعُد َعَشَرةٌ قُلَْنا فََما كَاَنْت ُتَمدُّ قَالَ  َنَتَداَولُ ِفي قَْصَعٍة ِمْن غَْدَوٍة َحتَّى اللَّْيلِ

  . ِمْن أَيِّ َشْيٍء َتْعَجُب َما كَاَنْت ُتَمدُّ إِلَّا ِمْن َهاُهَنا َوأََشاَر بَِيِدِه إِلَى السََّماِء
بىـز پهيغهمـبهر   : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ سهمۇرە ئىبنى جۇنـدۇب   8504

ىــلهن بىلــله ئىــدۇق، بىــر قاچــا تامــاقنى ئهتىگهنــدىن   ئهلهيهىسســاالم ب
  :بىزكهچكىچه ئوندىن، ئوندىن بولۇپ، نۆۋەتلىشىپ يېدۇق، ـ دېگهنىدى 
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تۈگىمهيدىغان قانداق تاماق ئـۇ؟  ) ئهتىگهندىن كهچكىچه يېسىمۇ(ــ 
  :قانداق قىلىپ شۇنچه ئاۋۇپ كېتىدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدۇق، سهمۇرە

ئهنه ئـاۋۇ يهردىـن كېلهتتـى    ! لىنىسـىلهر؟ ــ نېمىگه بۇنچىۋاال ئهجهپ
ــاالتتىمۇ؟   ( ــۈگهپ ق ــانىكهن، ت ــداق بولغ ــلهن      !)ئۇن ــولى بى ــدى ۋە ق ، ـ دې

   .①ئاسماننى ئىشارەت قىلدى
   )3625: ىتىرمىز(

و َحدَّثَنِي َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْعَيَن َحدَّثََنا َمْعِقلٌ َعْن أَبِي ـ   8505
ْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُجلًا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتطِْعُمُه فَأَطَْعَمُه َشـطَْر َوْسـقِ   الزَُّب

 لَْيـهِ َشِعريٍ فََما َزالَ الرَُّجلُ َيأْكُلُ ِمْنُه َواْمَرأَُتُه َوَضْيفُُهَما َحتَّى كَالَُه فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه عَ 
 . َوَسلََّم فَقَالَ لَْو لَْم َتِكلُْه لَأَكَلُْتْم ِمْنُه َولَقَاَم لَكُْم

بىـر  : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ جابىر  8505
نىڭ يېنىغــا كېلىــپ، ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــادەم پهيغهمــبهر
ــاق تهلهپ قىل ــا    تام ــاالم ئۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىسس ــدى، پهيغهم ــرىم غانى يې
ئۇ ئادەم ئارپىنى ئېلىپ بېرىپ، ئايالى بىـلهن يېـدى    .ۋەسهق ئارپا بهردى

ئــارپىنى كهمــلهپ ) ئېشــىپ قالغــان(ئهممــا . ۋە مېهمانلىرىغــا يېگــۈزدى
شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ ئـادەم     . ئېلىپ قويدى، ئۇزاق ئـۆتمهيال تـۈگهپ قالـدى   

النى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئهھـۋ 
  :ئېيتقانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــ ئهگهر ئارپىنى كهملىمهي يهۋەرگهن بولسـاڭالر، ئـۇ سـىلهر ئۈچـۈن     
   .تۈگىمهس رىزىق بولغان بوالتتى، ـ دېدى

  )2281: مۇسلىم(

َم ِفي ُعكٍَّة َعْن َجابِرٍ أَنَّ أُمَّ َماِلٍك كَاَنْت ُتْهِدي ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّـ   8506
ي لََها َسْمًنا فََيأِْتيَها َبُنوَها فََيْسأَلُونَ الْأُْدَم َولَْيَس ِعْنَدُهْم َشْيٌء فََتْعِمُد إِلَى الَِّذي كَاَنْت ُتْهـدِ 

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2866(ئهلبانى  ①
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ِتَها َحتَّى َعَصـَرْتُه  ِفيِه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتجُِد ِفيِه َسْمًنا فََما َزالَ ُيِقيُم لََها أُْدَم َبْي
  . اِئًمافَأََتْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َعَصْرِتيَها قَالَْت َنَعْم قَالَ لَْو َتَركِْتيَها َما َزالَ قَ

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ دىنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ جــابىر  8506
گه بىـر قاچىـدا   هـى ۋەسـهللهم  سـهلاللالھۇ ئهلهي  ئۇممۇ مالىـك پهيغهمـبهر  

. ســېرىق مــاي ئهكىلىــپ بېرىــپ، تۇلــۇمىنى قــۇرۇق ئېلىــپ كېتهتتــى 
تــۇرۇم تهلهپ قىلغانــدا، ئۆيىــدە ئۇنــداق  –بــالىلىرى ئۇنىڭــدىن تــاتلىق 

نهرسه بولمىسا، دەرھال تۇلۇمغا قارايتتى ۋە ئۇنىڭ ئىچىدە سـېرىق مـاي   
ــال بالىلىر . تۇرغــانلىقىنى كــۆرەتتى ــۇ ئاي ىغــا يېمهكلىــك بىــر كــۈنى، ئ

بهرمهكچــى بولــۇپ، تۇلــۇمنى ســىقتى ۋە شــۇندىن ئېتىبــارەن تۇلۇمــدىن   
ــدى  ــۇپ قالــ ــدىغان بولــ ــاي چىقمايــ ــېرىق مــ ــۋالنى . ســ بېرىــــپ ئهھــ

  :بىلدۈرگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ ئايالدىن
  :ئايال. ــ تۇلۇمنى سىققانمىدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

  :مپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال. ــ ھهئه، ـ دېدى
ــ ئهگهر تۇلۇمنى سىقمىغان بولساڭ، ئۇنىڭ ئىچىـدە داۋاملىـق بىـر    

   .نهرسه بوالتتى ۋە ئهسال تۈگهپ قالمايتتى، ـ دېدى
  ) 2280: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِتَمَراٍت فَقُلُْت َيـا  ـ   8507
ِه اْدُع اللََّه ِفيهِنَّ بِالَْبَركَِة فََضمَُّهنَّ ثُمَّ َدَعا ِلي ِفيهِنَّ بِالَْبَركَِة فَقَالَ ُخذُْهنَّ َواْجَعلُْهنَّ َرُسولَ اللَّ

ُه ِفي ِمْزَوِدَك َهذَا أَْو ِفي َهذَا الِْمْزَوِد كُلََّما أََرْدَت أَنْ َتأُْخذَ ِمْنُه َشْيئًا فَأَْدِخلْ ِفيِه َيَدَك فَُخـذْ 
ْنُه ا َتْنثُْرُه َنثًْرا فَقَْد َحَملُْت ِمْن ذَِلَك التَّْمرِ كَذَا َوكَذَا ِمْن َوْسقٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَكُنَّا َنأْكُلُ ِمَولَ

  . َوُنطِْعُم َوكَانَ لَا ُيفَارُِق ِحقْوِي َحتَّى كَانَ َيْوُم قَْتلِ ُعثَْمانَ فَإِنَُّه اْنقَطََع
ــۇرەيرە  8507 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇرەزىي ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىنهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
نىڭ قېشـىغا بىـر   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

  :تال خورما ئېلىپ كهلدىم ۋە قانچه



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 216

دۇئـا قىلىـپ    ۇشى ئۈچۈنبۇالرنىڭ بهرىكهتلىك بول! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خورمىالرنى قولىغا ئېلىـپ،  . دېدىم ـ! قويغىن

  :ئاندىن .ن ئۈچۈن بهرىكهتلىك بولۇشىغا دۇئا قىلدىمه
قاچـانكى ئۇنىڭـدىن يېمهكچـى    . ــ بۇالرنى سهپهر خالتاڭغـا سـالغىن  

ــۇڭنى   ــاڭ، قول ــا(بولس ــدۇ ) خالتاڭغ ــاڭال بولى ــورمىالرنى  . سالس ــا خ ئهمم
يولىـدا  هللا ئۇنىڭ دېگىنىدەك قىلدىم، ا. ـ دېدى! ئارىالشتۇرما، چېچىۋەتمه

ــورمىالردىن ( ــۇ خ ــر ) ب ــدىم،    بى ــۇ يې ــلهتتىم، ئۆزەمم ــهق ئىش ــانچه ۋەس ق
تــاكى ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ شــېهىد     . باشــقىالرغىمۇ يېگــۈزدۈم 

  . ①قىلىنغانغا قهدەر ئۇ خورمىالرنى بېلىمدىن ئايرىمىغانىدىم
  ) 3839: تىرمىزى(

َعلَْيِه َوَسـلََّم أَْو   َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َجَمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّهـ   8508
ـ  ةَ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ ِفيهِْم َرْهطٌ كُلُُّهْم َيأْكُلُ الَْجذََع

َي الطََّعاُم كََما ُهَو َوَيْشَرُب الْفََرَق قَالَ فََصَنَع لَُهْم ُمدا ِمْن طََعامٍ فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا قَالَ َوَبِق
ْشَرْب كَأَنَُّه لَْم ُيَمسَّ ثُمَّ َدَعا بُِغَمرٍ فََشرُِبوا َحتَّى َرَوْوا َوَبِقَي الشََّراُب كَأَنَُّه لَْم ُيَمسَّ أَْو لَْم ُي

قَْد َرأَْيُتْم ِمْن َهِذِه الْآَيِة فَقَالَ َيا َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ إِنِّي ُبِعثُْت لَكُْم َخاصَّةً َوإِلَى النَّاسِ بَِعامٍَّة َو
 َما َرأَْيُتْم فَأَيُّكُْم ُيَبايُِعنِي َعلَى أَنْ َيكُونَ أَِخي َوَصاِحبِي قَالَ فَلَْم َيقُْم إِلَْيِه أََحٌد قَالَ فَقُْمـتُ 

َك أَقُوُم إِلَْيِه فََيقُولُ ِلـي  إِلَْيِه َوكُْنُت أَْصَغَر الْقَْومِ قَالَ فَقَالَ اْجِلْس قَالَ ثَلَاثَ َمرَّاٍت كُلُّ ذَِل
 . اْجِلْس َحتَّى كَانَ ِفي الثَّاِلثَِة َضَرَب بَِيِدِه َعلَى َيِدي

ــ  8508 ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهلــى ـ ــۋايهت قىلىنىــدۇمۇن : رى
ئابــدۇلمۇتتهلىب جهمهتىنــى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 

ــاق تهييا    ــازراق تام ــا ئ ــپ، ئۇالرغ ــدىيىغى ــر    .رلى ــىدا بى ــڭ ئارىس ئۇالرنى
بـار   نى يالغۇز ئىچىۋېتىدىغانالرۇكوزا سبىر  هۋېتىدىغان،ي پاقالننى پۈتۈن

ــېكىن   . ئىــدى ــاقتىن تويغــۇچه يېــدى، ل ــۇالر تام ــول ت ئ ــاق ق گىــپ ېتام
كىچىك بىر نوگايـدا سـۇ كهلتۈرۈلـدى،    . تۇراتتى) شۇ پېتى(باقمىغاندەك 

  :ئهلهيهىسساالم بهرئاندىن پهيغهم .ھهممىسى قانغىچه ئىچتى
                                                 

  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3015(ئهلبانى  ①
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ئانـدىن  سىلهرگه، خۇسۇسهن مهن  !ئى ئابدۇلمۇتتهلىب ئهۋالدلىرىــ 
ۆجىزىنى بـــۇ مـــ. ئهۋەتىلـــدىمپهيغهمـــبهر قىلىـــپ ئىنســـانالرغا پۈتـــۈن 

ــالر  ــاھاب   ھهممىڭ ــڭ قېرىندىشــىم ۋە س ــۆردۈڭالر، قايســىڭالر مېنى م هك
 ،قىمىرالپمـۇ قويمىـدى  ھـېچكىم  . دېـدى  ؟ ـ بولۇشقا بهيئهت قىلىسـىلهر 

 .ھـالبۇكى، يېشـىم ھهممىـدىن كىچىـك ئىـدى     . مهن ئورنۇمدىن تـۇردۇم 
  :ئهلهيهىسساالم ماڭا پهيغهمبهر

ـــ  ــ! ئولتــۇرغىنـ ــۇقىرىقى ســۆزىنى تهكرارلىــدى . دېــدى ـ ــدىن ي . ئان
ــدىن باشــقا ھــېچكىم ئورنىــدىن تۇرمىــدى   ــۈچىنچى . لــېكىن يهنه مهن ئ

ــدى   ــۇنداق بول ــدىمۇ ش ــهلال  . قېتىم ــبهر س ــلهن، پهيغهم ــۇنىڭ بى لالھۇ ش
ــدى      ــتىگه قويـ ــڭ ئۈسـ ــولىنى قولۇمنىـ ــهللهم قـ ــى ۋەسـ ــى (ئهلهيهـ يهنـ

   .①)بهيئىتىمنى قوبۇل قىلدى
 )1371: ئهھمهد(

َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ ُصنَِع ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاةٌ َمْصـِليَّةٌ  ـ   8509
اوِلْنِي الذَِّراَع فََناَولُْتُه فَقَالَ َيا أََبا َراِفعٍ َناوِلْنِي الذَِّراَع فََناَولُْتُه فَأُِتَي بَِها فَقَالَ ِلي َيا أََبا َراِفعٍ َن

ـ   ْو ثُمَّ قَالَ َيا أََبا َراِفعٍ َناوِلْنِي الذَِّراَع فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َوَهلْ ِللشَّاِة إِلَّا ِذَراَعاِن فَقَـالَ لَ
َما َدَعْوُت بِِه قَالَ َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُيْعجُِبـُه    َسكَتَّ لََناَولَْتنِي ِمْنَها

  . الذَِّراُع
 :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئ ـ ئهبۇ رافى 8509

بىر قوي كاۋاپ قىلىنىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  
  :همبهر ئهلهيهىسساالمپهيغ. ئالدىغا قويۇلدى

 .سـۇنۇپ بهردىـم  . دېـدى  ــ ! قولنى سۇنۇپ بهرگىـن ! ــ ھهي ئهبۇ رافىئ
  :بىر ئازدىن كېيىن يهنه

يهنه بىـر قـولىنى   . دېـدى  ــ ! قولنى سـۇنۇپ بهرگىـن   ئ،ئى ئهبۇ رافىــ 
  :ئۈچىنچى قېتىم يهنه .سۇنۇپ بهردىم

                                                 
بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ          ): 14109(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن
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  :مهن .ـ دېدى! ــ ئى ئهبۇ رافىئ، قولىنى سۇنۇپ بهرگىن
ــ دېگهنىـدىم،   ! ؟قوينىڭ ئىككىال قـولى بولىـدىغۇ   !ھئى رەسۇلۇلالــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
تـاكى مهن تهلهپ قىلىشـتىن توختىغانغـا     ،شـۈك تۇرغـان بولسـاڭ   ــ 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . قهدەر سۇنۇپ بېرىـۋەرگهن بوالتتىـڭ، ـ دېـدى    
   .①قوينىڭ قولىغا ئامراق ئىدى

  )»هبىركئهل«؛ 23859 :ئهھمهد(

َعْن َسلََمةَ السَّكُونِيَّ قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ  8510
  اللَِّهإِذْ قَالَ قَاِئلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ أُِتيَت بِطََعامٍ ِمْن السََّماِء قَالَ َنَعْم أُِتيُت بِطََعامٍ قَالَ َيا َنبِيَّ

  . َهلْ كَانَ ِفيِه ِمْن فَْضلٍ قَالَ َنَعْم قَالَ فََما فُِعلَ بِِه قَالِ ُرِفَع إِلَى السََّماِء
ــ  8510 بىــز : مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇســهلهمه ســۇكۇنى ـ
  :نىڭ يېنىدا تۇرساق، بىرسىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ئــام كهلتۈرۈلــدىمۇ؟ ـ دەپ   ئاســماندىن تا) ســاڭا( !ھئــى رەســۇلۇلالــــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سورىدى

  .ــ ھهئه، كهلتۈرۈلدى، ـ دېدى
ـــ  ئۇنىڭـــدىن بىـــرەر نهرســـه ئاشـــتىمۇ؟ ـ دەپ     ! رەســـۇلۇلالھئـــى ــ

  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  .ــ ھهئه، ئاشتى، ـ دېدى

  :قانداق بولدى؟ ـ دەپ سورىغانىدى) ئېشىپ قالغىنى(ــ ئۇ 
   .ـ تهكرار ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى، ـ دەپ جاۋاب بهردىـ

  )55: ىمىدار(

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بىر سـهنهدى  ): 14133(ھهيسهمى  ①

رەسـۇلۇلالھ  ”: سـهنهدىدە  بۇنى يهنه تهبهرانىمۇ بىر قانچه سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر   . ھهسهندۇر
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنىڭ ئۇنىڭغا بىر قوينى كاۋاپ قىلىپ بېرىشىمنى بۇيرىغان ئىدى، ئۇنىڭغا 

  .دەپ كهلگهن، ـ دېگهن“ كاۋاپ قىلىپ بهردىم
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نىڭ دۇئاسىنىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  ساقلىنىشى دىنئىجابهت بولۇشى ۋە دۈشمهنلىرى

عن أََنسٍ رضي اهللا عنه قال كان َرُجلٌ َنْصَرانِيا فَأَْسلََم َوقََرأَ الَْبقَـَرةَ َوآلَ  ـ   8511
فََعاَد َنْصَرانِيا فَكَانَ يقول ما َيْدرِي ُمَحمٌَّد إال ما كََتْبُت لـه   ْمَرانَ فَكَانَ َيكُْتُب ِللنَّبِيِّ ِع

الْأَْرُض فَقَالُوا هذا ِفْعلُ ُمَحمٍَّد َوأَْصَحابِِه لَمَّا َهـَرَب   لَفَظَْتُهفَأََماَتُه اهللا فََدفَُنوُه فَأَْصَبَح وقد 
الْأَْرُض فَقَالُوا هـذا   لَفَظَْتُهَصاِحبَِنا فَأَلْقَْوُه فََحفَُروا له فَأَْعَمقُوا فَأَْصَبَح وقد منهم َنَبُشوا عن 

ِفْعلُ ُمَحمٍَّد َوأَْصَحابِِه َنَبُشوا عن َصاِحبَِنا لَمَّا َهَرَب منهم فَأَلْقَْوُه فََحفَُروا له َوأَْعَمقُوا له يف 
  .الْأَْرُض فََعِلُموا أَنَُّه ليس من الناس فَأَلْقَْوُه لَفَظَْتُهاألرض ما اْسَتطَاُعوا فَأَْصَبَح قد 

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8511
ــرى  ــالى     خرىســتىئانالردىن بى ــلهن ئ ــۈرە بهقهرە بى ــۇپ، س ــۇلمان بول مۇس

ئـــۇ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  . ئىمراننـــى ئوقۇشـــنى ئۆگهنـــدى
كېيىن ئـۇ قايتـا خرىسـتىئان    . هلگهن ۋەھىيلهرنى يازاتتىۋەسهللهمگه ك
  :بولۇپ كېتىپ

ــدۇ، ـ دەپ       ــدىن باشــقىنى بىلمهي ـــ مــۇھهممهد مهن يېزىــپ بهرگهن ـ
ناسـاراالر  . ئۇنىـڭ جېنىنـى ئالـدى   هللا اكۆپ ئۆتمهي، . جۆيلۈشكه باشلىدى

ئۈسـتىگه  ئهتىسـىال  هر ئـۇنى قوينىغـا ئالمـاي،    ي، غانىـدى ئۇنى كۆمۈپ قوي
  :ناساراالر. تىچىقىرىۋەت

ئۇالرنىـڭ  ئـادەم  بۇ . مۇھهممهد ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ئىشى ،بۇــ 
ــۆر   ــۈز ئ ــدىن ي ــتىگه   گهچكه، ىدىنى ــپ، يهر ئۈس ــىنى قېزى ــڭ قهبرىس بۇنى

قايتـا كۆمـۈپ    ،چوڭقۇر كـوالپ تېخىمۇ دېيىشىپ، يهرنى  تاشلىۋېتىپتۇ، ـ 
  :يهنه ئۇالر. ئهتىسى يهر ئۇنى يهنه ئۈستىگه تاشلىۋەتكهن ئىدى. قويۇشتى

ئۇالرنىـڭ   ئـادەم بۇ . مۇھهممهد ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ئىشى ،بۇــ 
ـ ئــۇالر بــۇنى قهبــرە ســىرتىغا تاشــلىۋەتكهن،     ،گهچكهىدىنىــدىن يــۈز ئــۆر
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يېتىشــىچه چوڭقــۇر كــوالپ كۆمــۈپ   لىرىنىــڭيهرنــى كۈچشــتى ۋە دېيى
 زېمىـن ئـۇنى ئـاللىبۇرۇن ئۈسـتىگه    ) ئۇالر كهلگهنـدە (ئهتىسى . قويۇشتى

يهنـى پهيغهمـبهر   ( ئۇالر بۇنىـڭ ئـادەم  شۇنىڭ بىلهن، . تاشلىۋەتكهن ئىدى
نىـــڭ ئىشـــى ئهمهس ئىكهنلىكىنـــى  )ئهلهيهىسســـاالم ۋە ســـاھابىلىرى

   .تاشلىۋەتتى ڭ جهسىدىنىبىلىپ، ئۇنى
  )3617 :بۇخارى(

أَنَّ أََباُه ُتُوفَِّي َوَتـَرَك  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَُّه أَْخَبَرُه ـ   8512
 اللَّـِه  َعلَْيِه ثَلَاِثَني َوْسقًا ِلَرُجلٍ ِمْن الَْيُهوِد فَاْسَتْنظََرُه َجابٌِر فَأََبى أَنْ ُيْنِظَرُه فَكَلََّم َجابٌِر َرُسولَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَلََّم الَْيُهوِديَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيْشفََع لَُه إِلَْيِه فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
ى ِفيَها ِلَيأُْخذَ ثََمَر َنْخِلِه بِالَِّذي لَُه فَأََبى فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّْخلَ فََمَش

َبْعَدَما َرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ثُمَّ قَالَ ِلَجابِرٍ ُجدَّ لَُه فَأَْوِف لَُه الَِّذي لَُه فََجدَُّه
 فَأَْوفَاُه ثَلَاِثَني َوْسقًا َوفََضلَْت لَُه َسْبَعةَ َعَشَر َوْسقًا فََجاَء َجابٌِر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ 

َعْصَر فَلَمَّا اْنَصَرَف أَْخَبَرُه بِالْفَْضلِ فَقَالَ أَْخبِـْر  َوَسلََّم ِلُيْخبَِرُه بِالَِّذي كَانَ فََوَجَدُه ُيَصلِّي الْ
ذَِلَك اْبَن الَْخطَّابِ فَذََهَب َجابٌِر إِلَى ُعَمَر فَأَْخَبَرُه فَقَالَ لَُه ُعَمُر لَقَْد َعِلْمُت ِحَني َمَشى ِفيَها 

  . يَهاَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُيَباَركَنَّ ِف
ئۇنىـڭ ئاتىسـى   جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى،  ـ 8512

ۋەســهق خورمــا قهرزى  30ئۆلــۈپ كېتىــپ، بىــر يهھۇدىيغــا تۆلىنىــدىغان 
قهرزنى كېچىكتـۈرۈپ تـۆلهش   (جابىر  .جابىرنىڭ زىممىسىگه قالغانىدى

يهھۇدىيدىن مۆھلهت تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، يهھۇدىي مـۆھلهت  ) ئۈچۈن
ــدى بهر ــى ئۇنىمى ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ   . گىل ــلهن، پهيغهم شــۇنىڭ بى

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم . كېلىشـــتۈرۈپ قويۇشـــىنى تهلهپ قىلـــدى
  :يهھۇدىيغا

. ــ دېـدى  ! ـ جابىر خورمىدىن چىققان مهھسۇالتتىن تـۆلهپ بهرسـۇن  
ــدى   ــۇ ئۇنىمى ــۇدىي بۇنىڭغىم ــېكىن يهھ ــبهر  . ل ــلهن، پهيغهم ــۇنىڭ بى ش

رنىڭ خورمىلىـق بېغىغـا كىرىـپ، ئۇيـاق ـ بۇياققـا       ئهلهيهىسساالم جابى
  :ماڭغاندىن كېيىن
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ـــ ئــى جــابىر  ــ دېــدى! بۇنىــڭ قهرزىنــى تۆلىــۋەتكىن ! ـ پهيغهمــبهر . ـ
ۋەسـهق خورمـا    30ئهلهيهىسساالم قايتىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن، جـابىر     

ۋەسـهق خورمـا    17ئۇنىڭغـا يهنه  . يىغىپ، يهھۇدىيغا قهرزىنـى بېرىـۋەتتى  
جــابىر بــۇ ئهھــۋالنى بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن پهيغهمــبهر . ئېشــىپ قالغانىــدى

ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا باردى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم نامـازدىگهر    
ۋەسهق خورمـا ئېشـىپ قالغـانلىقىنى     17نامازدىن كېيىن، . ئوقۇۋاتاتتى

  :ئېيتقانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
جـابىر  . ـ دېـدى   !ــ بۇنى ئۆمهر ئىبنى خهتتابقىمۇ ئېيتىـپ بهرگىـن  

  :بېرىپ، ئۆمهرگه ئېيتقانىدى، ئۆمهر
ــــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ خورمىلىــق 
ــا مېڭىشــىدىنال مۇشــۇنداق        ــاق ـ بۇياقق ــكهت تىــلهپ ئۇي ــدا بهرى بېغىڭ

  . بولىدىغانلىقىنى بىلگهنىدىم، ـ دېدى
   )2396 :بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقَالَ إِذَا  فَأََتْيُت النَّبِيَّ :ـ ويف رواية  8513
ـ  رٍ َجَدْدَتُه فََوَضْعَتُه ِفي الِْمْرَبِد آذَْنَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء َوَمَعُه أَُبو َبكْ

قَالَ اْدُع غَُرَماَءَك فَأَْوِفهِْم فََما َتَركُْت أََحًدا لَُه َعلَى أَبِي َوُعَمُر فََجلََس َعلَْيِه َوَدَعا بِالَْبَركَِة ثُمَّ 
 .  لَْونٌَدْيٌن إِلَّا قََضْيُتُه َوفََضلَ ثَلَاثَةَ َعَشَر َوْسقًا َسْبَعةٌ َعْجَوةٌ َوِستَّةٌ لَْونٌ أَْو ِستَّةٌ َعْجَوةٌ َوَسْبَعةٌ

يغهمـبهر سـهلاللالھۇ   په: مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8513
ــدىم،     ــۋالنى ئېيتقانىـ ــپ، ئهھـ ــىغا بېرىـ ــهللهمنىڭ قېشـ ــى ۋەسـ ئهلهيهـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئانـدىن ماڭـا خهۋەر   . بورىنىڭ ئۈسـتىگه يىغقىـن  خورمىنى ئۈزۈپ، ــ 
مهن ئۇنىـڭ دېگىنىـدەك قىلىـپ، خهۋەر بهرگهنىـدىم،     . ــ دېـدى  ! بهرگىن

خورمىنىـڭ يېنىـدا   . ىـپ كهلـدى  ئۆمهر ۋە ئهبۇ بهكرى بىلهن بىلـله يېت 
  :ئولتۇرۇپ، بهرىكىتى ئۈچۈن دۇئا قىلغاندىن كېيىن

ــى     ــدىن قهرزىڭنـ ــپ، بۇنىڭـ ــى چاقىرىـ ــدى قهرز ئىگىلىرىنـ ـــ ئهمـ ــ
ــۆلىگىن ــدى! ت ــ دې ــپ،  . ـ دادامــدا قهرزى بارالرنىــڭ ھهممىســىنى چاقىرى

ۋەســهق خورمــا ئېشــىپ  13ماڭــا يهنه . قهرزنــى تولــۇق قــايتۇرۇپ بهردىــم
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ۇپ، يهتته ۋەسهق ئالىي سورتلۇق، قالغـان ئـالته ۋەسـهق باشـقا     قالغان بول
سورتتىن ئىدى ياكى ئالته ۋەسهق ئالىي سورتلۇق، قالغان يهتته ۋەسـهق  

  . باشقا سورتتىن ئىدى
   )2709 :بۇخارى(

للَّـِه  أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ ا :ـ ويف رواية  8514
َرَماُء قَْد َعِلْمَت أَنَّ َواِلِدي اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد َوَتَرَك َعلَْيِه َدْيًنا كَِثًريا َوإِنِّي أُِحبُّ أَنْ َيَراَك الُْغ

وا بِي ِتلْـَك  قَالَ اذَْهْب فََبْيِدْر كُلَّ َتْمرٍ َعلَى َناِحَيِتِه فَفََعلُْت ثُمَّ َدَعْوُتُه فَلَمَّا َنظَُروا إِلَْيِه أُغُْر
السَّاَعةَ فَلَمَّا َرأَى َما َيْصَنُعونَ أَطَاَف َحْولَ أَْعظَِمَها َبْيَدًرا ثَلَاثَ َمرَّاٍت ثُمَّ َجلََس َعلَْيِه ثُـمَّ  

نْ قَالَ اْدُع أَْصَحاَبَك فََما َزالَ َيِكيلُ لَُهْم َحتَّى أَدَّى اللَُّه أََماَنةَ َواِلِدي َوأََنـا َواللَّـِه َراضٍ أَ  
ـ  ى أَنِّـي  ُيَؤدَِّي اللَُّه أََماَنةَ َواِلِدي َولَا أَْرجَِع إِلَى أََخَواِتي بَِتْمَرٍة فََسِلَم َواللَِّه الَْبَياِدُر كُلَُّها َحتَّ

  . َتْمَرةً َواِحَدةًأَْنظُُر إِلَى الَْبْيَدرِ الَِّذي َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَأَنَّه لَْم َيْنقُْص 
ــ 8514 ــۋايهتته  ـــ ــر رىــ ــگهن  يهنه بىــ ــداق كهلــ ــبهر: مۇنــ  پهيغهمــ

  :زۇرىغا بىرىپۇنىڭ ھئهلهيهىسساالم
، دىهىد بولـ ېئاتام ئۇھۇد كۈنى شـ  ئۆزۈڭ بىلىسهن، !رەسۇلۇلالھئى ــ 

 ،پۈقهرز ئىگىلىرى بىـلهن بىـر كۆرۈشـ    .ىبار ئىدغۇن قهرز رگهدىنىدە نۇ
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  ېگهنىدىم،د ـ اڭ،گهپ قىلىپ قويغان بولس

ھهر سـورتلۇق خـورمىنى ئـايرىم ـ ئـايرىم       ،رىـپ ېقايتىـپ ب ـــ سـهن   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دېگىنىدەك قىلغاندىن . ـ دېدى! يىغقىن

لــېكىن قهرز ئىگىلىــرى خــورمىنى ئــاز كــۆرۈپ،  .كېــيىن، خهۋەر بهردىــم
ئۇالرنىڭ قىلغىنىنـى  سساالم ئهلهيهىپهيغهمبهر . ماڭا ئېسىلىۋېلىشتى

كــۆرۈپ، خورمىســى كــۆپرەك بىــر دۆۋىنىــڭ ئهتراپىنــى ئــۈچ قېــتىم        
  :ئاندىن .ئايالنغاندىن كېيىن، يېنىغا ئولتۇردى

ۋە ئۇالرغـا بىـر ـ بىـرلهپ كهمچهنـلهپ       دېـدى ــ  ! ئۇالرنى چاقىرغىنــ 
ــلىدى  ــكه باشـ ــۈنلهي   . بېرىشـ ــڭ قهرزى پۈتـ ــپ، ئاتامنىـ ــۇنداق قىلىـ شـ
ــدى  ــپ بولــ ــى  .تۆلىنىــ ــڭ قهرزىنــ ــامال،  مهن ئاتامنىــ ــادا قىلىۋالســ  ئــ

 لـېكىن، . پ كېتهتـتىم لـۇ ڭىللىرىمغا قۇرۇق قول قايتساممۇ رازى بوىس
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خورمـا دۆۋىلىـرى خـۇددى بىـر      ،كـى قىلىمهن بىـلهن قهسـهم  نىڭ نامى هللا
   .تالمۇ ئېلىنمىغاندەك ئۆز پېتىچه تۇراتتى

  )2781 :بۇخارى(

أَْدُعو أُمِّي إِلَى الْإِْسلَامِ َوِهَي ُمْشرِكَةٌ فَـَدَعْوُتَها  ُهَرْيَرةَ قَالَ كُْنُت  يأَُب ـ عن8515
اللَُّه َيْوًما فَأَْسَمَعْتنِي ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَكَْرُه فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 

ِه إِنِّي كُْنُت أَْدُعو أُمِّي إِلَى الْإِْسلَامِ فََتـأَْبى َعلَـيَّ   َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَْبِكي قُلُْت َيا َرُسولَ اللَّ
لُ اللَِّه فََدَعْوُتَها الَْيْوَم فَأَْسَمَعْتنِي ِفيَك َما أَكَْرُه فَاْدُع اللََّه أَنْ َيْهِدَي أُمَّ أَبِي ُهَرْيَرةَ فَقَالَ َرُسو

أُمَّ أَبِي ُهَرْيَرةَ فََخَرْجُت ُمْسَتْبِشًرا بَِدْعَوِة َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ اْهِد
َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا جِئُْت فَِصْرُت إِلَى الَْبابِ فَإِذَا ُهَو ُمَجاٌف فََسِمَعْت أُمِّي َخْشـَف قَـَدَميَّ   

ُت َخْضَخَضةَ الَْماِء قَالَ فَاغَْتَسلَْت َولَبَِسـْت ِدْرَعَهـا   فَقَالَْت َمكَاَنَك َيا أََبا ُهَرْيَرةَ َوَسِمْع
ْشَهُد َوَعجِلَْت َعْن ِخَمارَِها فَفََتَحْت الَْباَب ثُمَّ قَالَْت َيا أََبا ُهَرْيَرةَ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَ

ى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتْيُتـُه َوأََنـا   أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه قَالَ فََرَجْعُت إِلَ
أَْبِكي ِمْن الْفََرحِ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْبِشْر قَْد اْسَتَجاَب اللَُّه َدْعَوَتَك َوَهـَدى أُمَّ أَبِـي   

قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه اْدُع اللََّه أَنْ ُيَحبَِّبنِي أََنـا  ُهَرْيَرةَ فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه َوقَالَ َخْيًرا 
َم اللَُّهـمَّ  َوأُمِّي إِلَى ِعَباِدِه الُْمْؤِمنَِني َوُيَحبَِّبُهْم إِلَْيَنا قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َرةَ َوأُمَُّه إِلَى ِعَباِدَك الُْمْؤِمنَِني َوَحبِّْب إِلَْيهِْم الُْمـْؤِمنَِني فََمـا   َحبِّْب ُعَبْيَدَك َهذَا َيْعنِي أََبا ُهَرْي
  .ُخِلَق ُمْؤِمٌن َيْسَمُع بِي َولَا َيَرانِي إِلَّا أََحبَّنِي

ــۇرەيرە   8515 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن مۇنـــداق رىـ
. مەۋەت قىالتـتى مهن ئـۇنى ئىسـالمغا د  . ئانام مۇشـرىك ئىـدى  : قىلىنىدۇ

بىــر كــۈنى يهنه دەۋەت قىلغانىــدىم، ئــۇ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  
مهن يىغلىغـان پېتـى   . ۋەسهللهم ھهققىدە ھاقارەتلىك سۆزلهرنى قىلدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ

بۈگۈنمــۇ ئانــامنى ئىســالمغا دەۋەت قىلغانىــدىم، ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ئهبۇ ھۇرەيرەنىـڭ ئانىسـىنىڭ   . لهيدىغان سۆزلهرنى قىلدىسېنى ھاقارەت

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىم ىپ قويساڭ، ـھىدايىتىگه دۇئا قىل
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ــ دەپ  ! ھىـدايهت ئاتـا قىلغىـن    غاھۇرەيرەنىڭ ئانىسى ئهبۇ !اهللائى ــ 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ دۇئاسـى بىـلهن خۇشـخهۋەر      . دۇئا قىلـدى 

ئانـام ئايـاق   . ئىشـىك تاقـاق ئىـدى   . دا ئۆيگه قـايتتىم ئۈمىد قىلغان ھال
  :ئاۋازىمنى ئاڭالپ

ئانـام يۇيۇنـۇپ،    .ــ دېـدى  ! بىر ئاز ساقالپ تـۇرغىن ! ــ ئى ئهبۇ ھۇرەيرە
  :كىيىملىرىنى كىيىپ، بېشىغا ياغلىق ئارتىپ چىقتى ۋە

ــۇرەيرە   ــۇ ھ ــى ئهب ـــ ئ ــر ا! ـ تىــن باشــقا ئىالھنىــڭ بهرھهق  هللامهن بى
تائاالنىــــڭ بهندىســــى ۋە ھهقىقىــــي هللا مهدنىــــڭ ايوقلۇقىغــــا ۋە مۇھهم

مهن . پهيغهمبىـــرى ئىكهنلىكىـــگه گۇۋاھلىـــق بېـــرىمهن، ـ دېـــدى         
خۇشاللىقتىن يىغلىغان ھالدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا    

  :باردىم ۋە
ئهبـۇ   ،اهللا دۇئـايىڭنى ئىجـابهت قىلىـپ    خۇشخهۋەر،! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

پهيغهمـــبهر . دېـــدىمـ ىلـــدى،      ھۇرەيرەنىـــڭ ئانىســـىنى ھىـــدايهت ق  
  :سانا ئېيتتى ۋە ـ قا ھهمدۇهللا ئهلهيهىسساالم

  :مهن. دېدىـ ياخشى بوپتۇ، ــ 
قىـزغىن  مېنـى ۋە ئانـامنى   مۇئمىن بهنـدىلهرنىڭ   !رەسۇلۇلالھ ئىــ 

سۆيۈشىگه، بىزنىڭمۇ ئـۇالرنى قىـزغىن سۆيۈشـىمىزگه دۇئـا قىلسـاڭ، ـ       
  :دېگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

مۇئمىن بهندىلىرىڭگه ئهبۇ ھۇرەيرە ۋە ئانىسىنى قىـزغىن   !ئى اهللا ــ
 ــ ! ئۇالرغىمۇ مۇئمىن بهندىلىرىڭنى قىزغىن سـۆيدۈرگىن . سۆيدۈرگىن

ــدى  ــا قىل ــۇڭا . دەپ دۇئ ــى ش ــداق  مېن ــان ھهرقان ــاكى ئاڭلىغ ــۆرگهن ي  ك
  . مۇئمىن كىشى مېنى قىزغىن دوست تۇتاتتى

  ) 2491: مۇسلىم(

ِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َرأَْيُت السَّاِئَب ْبَن َيزِيَد اْبَن أَْرَبعٍ َوِتْسـِعَني  َعْن الُْجَعْيـ   8516
 َجلًْدا ُمْعَتِدلًا فَقَالَ قَْد َعِلْمُت َما ُمتِّْعُت بِِه َسْمِعي َوَبَصرِي إِلَّا بُِدَعاِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـهُ 

بِي إِلَْيِه فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اْبَن أُْخِتي َشاٍك فَاْدُع اللََّه لَُه  َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َخالَِتي ذََهَبْت
  . قَالَ فََدَعا ِلي
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: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   جۇئهيد ئىبنى ئابدۇرەھمان ـ 8516
ياشـقا كىرىپمـۇ    94مهن سائىب ئىبنـى يهزىـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ     

  :ئۇ مۇنداق دېدى. م تۇرغانلىقىنى كۆردۈمناھايىتى تىمهن ۋە ساغال
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ دۇئاسـىنىڭ      ــ 

 ھاممـــام مېنـــى پهيغهمـــبهر. مۇشـــۇنداق تـــۇرۇۋاتىمهنبهرىكىتىـــدىنال 
 !ئــــى رەســــۇلۇلالھ” :نىڭ ئالــــدىغا ئېلىــــپ بېرىــــپئهلهيهىسســــاالم

ــدۇ،   جىيهنىم ــۇرۇپ قېلىۋاتى ــانجىق ت ــا س ــڭ بېقىنىغ ــا  ئۇ نى ــا دۇئ نىڭغ
دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا دۇئا قىلىـپ   “ساڭقىلىپ قوي

   .قويدى
  )3540 :بۇخارى(

َزْيِد ْبُن أَْخطََب قَالَ َمَسَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه  يأَُب ـ عن  8517
اَش ِمائَةً َوِعْشرِيَن َسَنةً َولَْيَس ِفي َرأِْسِه إِلَّا َشـَعَراٌت  َعلَى َوْجهِي َوَدَعا ِلي قَالَ َعْزَرةُ إِنَُّه َع

  . بِيٌض
ــگهن      8517 ــداق دې ــتهب مۇن ــى ئهخ ــد ئىبن ــۇ زەي ــ ئهب ــبهر : ـ پهيغهم

يۈزۈمنى سىالپ قويدى ۋە مهن ئۈچۈن دۇئـا   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ياشـىغان   ياشقىچه 120) يهنى ئهبۇ زەيد(ئۇ : مۇنداق دېگهن هزرەئ. قىلدى

   .①بولسىمۇ، چېچىغا بىر تالمۇ ئاق كىرمىگهنىدى
   )3629 :تىرمىزى(

بينما Ʋن مع النىب صلى اهللا عليه وسلم بالسوق إذا امرأة قالـت  : جابر ـ  8518
بارسول اهللا إن زوجى اليقربىن ففرق بيىن و بينه ومر زوجها فدعاه صلى اهللا عليه وسلم 

كذب فرق بيىن : فبكت املرأة و قالت. هبا هلذه الليلة يارسول اهللا إن عهدى: وأخƎه قال
مث أخذ برأسه ورأسها فجمـع  . وبينه فإنه أبغض خلق اهللا إيل فتبسم صلى اهللا عليه وسلم

اللهم أدن كل واحد من صاحبه فلبثنا ماشاء اهللا مث مر صلى اهللا عليه وسلم : بينهما وقال

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2869(ئهلبانى  ①
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يارسول اهللا والذى بعثك باحلق ما : ليه فقالتفلما رأته أقبلت إ. بالسوق فإذا Ʋن باملرأة
  .خلق بشر أحب إيل منه اɇن

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ جــابىر  8518
 ،بىلهن بىلله بازاردا ئولتۇرسـاق  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  :كېلىپبىر ئايال 

 ، بىزنـى ئـايرىۋەتكىن  ماڭـا يېقىنالشـمايدۇ   ئېـرىم ! رەسۇلۇلالھئى ــ 
ئـۇ  رى ېنىڭ ئئايال ئۇدەل شۇ پهيتته، . دېدى ـ)! يهنى ئاجراشتۇرۇۋەتكىن(

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى چاقىرىپ، ئهھۋالنى . يهردىن ئۆتۈپ قالدى
  :ئېيتقانىدى، ئۇ

ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــلهن     ! ـ ــامى بى ــڭ ن ــان زاتنى ــام قىلغ ــاڭا ئىنئ س
ئـۇ   .ى بۇ كېچه بىلـله بولـدۇم، ـ دېـدى    ئايالىم بىلهن تېخمهن  قهسهمكى،

  :ئايال يىغالپ تاشلىدى ۋە
نىـڭ  هللاچـۈنكى ا  .ئىككىمىزنـى ئـايرىۋەتكىن   ىۋاتىدۇ،يالغان ئېيتــ 

مهخلـۇقلىرى ئىچىـدە ھهممىـدىن بهك بـۇ ئادەمـدىن نهپـرەتلىنىمهن، ـ         
ئهلهيهىسسـاالم كۈلۈمسـىرەپ قويـۇپ، ئىككىسـىنىڭ      پهيغهمـبهر . دېدى

  :هكهلدى ـ دەبېشىنى بىر يهرگه ئ
بـۇالرنى بىـر ـ بىـرىگه يېقىنالشـتۇرغىن، بىـر ـ بىرىنـى           !ئـى اهللا ـــ  

ئارىــدىن بىــر قــانچه كــۈن ئۆتكهنــدىن  .ـــ دەپ دۇئــا قىلــدى! ســۆيدۈرگىن
بىـلهن بىلـله بـازاردا     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر كېيىن، 

  :ئۇ ئايال يهنه كهلدى ۋە ،ئولتۇرساق
نى ھهق بىــلهن ئهۋەتــكهن زاتقــا قهســهم    ســې! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  

قىلىمهنكى، ھازىر ماڭا نىسبهتهن ئۇنىڭدىنمۇ سـۆيۈملۈك بىـرى يـوق، ـ     
   .①دېدى

  )1868: مهۋسىلى(

                                                 
، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ يهئــال رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ): 13999(ھهيســهمى  ①

لېكىن سهنهدىدىكى يۇسۇف ئىبنى مـۇھهممهد مـۇنكهدىر بهزىـلهر تهرىپىـدىن ھهدىسـى زەئىـپ       . راۋىيلىرىدۇر
  .دەپ قارالغان، ئهبۇ زۇرئه ئۇنىڭ ھهدىسى ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن



 ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولۇشى ۋە دۈشمهنلىرىدىن ساقلىنىشىپهيغهمبهر 

227 

عن أيب ُهَرْيَرةَ قال قال أبو َجْهلٍ هل ُيَعفُِّر ُمَحمٌَّد َوْجَهُه بني أَظُْهـرِكُْم  ـ   8519
ى لَِئْن َرأَْيُتُه َيفَْعلُ ذلك لَأَطَأَنَّ على َرقََبِتـِه أو لَـأَُعفَِّرنَّ   قال فَِقيلَ نعم فقال َواللَّاِت َوالُْعزَّ

وهو ُيَصلِّي َزَعَم ِلَيطَأَ على َرقََبِتِه قال فما فَجِئَُهْم  َوْجَهُه يف التَُّرابِ قال فَأََتى َرُسولَ اللَِّه 
فَِقيلَ له مالك فقال إِنَّ َبْينِي َوَبْيَنُه لََخْنَدقًا منه إال وهو َيْنكُُص على َعِقَبْيِه َوَيتَِّقي بَِيَدْيِه قال 

لو َدَنا ِمنِّي لَاْخَتطَفَْتُه الَْملَاِئكَةُ ُعْضًوا ُعْضـًوا   من َنارٍ َوَهْولًا َوأَْجنَِحةً فقال رسول اللَِّه 
لَّـا إِنَّ الْإِْنَسـانَ   كَ )قال فَأَْنَزلَ اهللا عز وجل لَا َنْدرِي يف حديث أيب ُهَرْيَرةَ أو َشْيٌء َبلََغُه

لََيطَْغى أَنْ َرآُه اْسَتْغَنى إِنَّ إىل َربَِّك الرُّْجَعى أََرأَْيَت الذي َيْنَهى َعْبًدا إذا صلى أََرأَْيـَت إن  
نَّ أَلَْم َيْعلَْم بِـأَ  )َيْعنِي أََبا َجْهلٍ(كان على الُْهَدى أو أََمَر بِالتَّقَْوى أََرأَْيَت إن كَذََّب َوَتَولَّى 

َخاِطئٍَة فَلَْيْدُع َناِدَيُه َسَنْدُع الزََّبانَِيـةَ  َناِصَيٍة كَاِذَبٍة اللََّه َيَرى كَلَّا لَِئْن Ɓ َيْنَتِه لََنْسفًَعا بِالنَّاِصَيِة 
 . كَلَّا لَا ُتِطْعُه

ــ  8519 ــۇرەيرەــ ــۇ ھـ ــۇ ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىنرەزىيهلالھـ مۇنـــداق رىـ
  :جهھل ئهبۇ: قىلىنىدۇ

  :ـ دەپ سورىدى، ئۇنىڭغائاراڭالردا سهجدە قىالمدۇ؟  مۇھهممهدــ 
  :ئۇ ــ ھهئه، ـ دەپ جاۋاب بېرىلگهنىدى،

ســهجدە قىلغىنىنــى الت ۋە ئــۇززا بىــلهن قهســهمكى، مهن ئۇنىــڭ ــــ 
بىـر  (. دېـدى  گهدىنىگه دەسسهپ، يۈزىنى يهرگه سـۈرۈۋېتىمهن، ـ   كۆرسهم،
اغـدا،  از ئوقۇۋاتقـان چ نامـ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر ) كۈنى

دىنىگه همبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ گهپهيغ ئهبۇ جهھل كېلىپ قالدى ـ دە، 
قوللىرىنى شىلتىگهن ھالدا كهيـنىگه  ئۇ لېكىن . ىمهكچى بولدىدەسس

  :ئۇنىڭدىن. داجىدى
  :ـ دەپ سورالغانىدىساڭا نېمه بولدى؟ ــ 

ولـدى،  ــ مۇھهممهد بىلهن مېنىڭ ئارامدا بىـر ئوتلـۇق ھـاڭ پهيـدا ب    
ــاتالر    ــۇق قان ــدىن قورقۇنچل ــانلىقىنى   (ئان ــاراپ كېلىۋاتق ــا ق ــڭ ماڭ ) نى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. كۆردۈم، ـ دەپ جاۋاب بهردى
ــ  پهرىشــتىلهر ئــۇنى قىيمــا ،ئــۇ ماڭــا يېقىنالشــقان بولســاــــ ئهگهر  ـ

ھهقـته  بـۇ  تائـاال  اهللا ئـۇزۇن ئـۆتمهي،   . دېـدى قىلىۋەتكهن بوالتتى، ـ  چىيما 
شهك ـ شۈبهىسـىز ئىنسـان ئـۆزىنى بـاي      ﴿ .مۇنۇ ئايهتلهرنى نازىل قىلدى



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 228

ئـى  . (، راستال ھهددىدىن ئاشىدۇ)قا بويسۇنۇشتىن باش تارتىپهللا(ساناپ 
ــان ــدۇر   !) ئىنســـ ــڭ دەرگاھىـــ ــڭ پهرۋەردىگارىڭنىـــ ــدىغان يېرىـــ بارىـــ

ــهن  ( ــا ئېرىشىسـ ــاكى مۇكاپاتقـ ــا يـ ــاراپ جازاغـ ــىڭغا قـ ــاز ). قىلمىشـ نامـ
ــان  ــدىنى ئوقۇۋاتقـ ــاالمنى (بهنـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــى مـ ــقان ) يهنـ توسـ

) ئۇنىـڭ ھـالىنى  (ماڭـا ئېيتىـپ بهرسـهڭچۇ؟ ماڭـا     ) ھالىنى(ئادەمنىڭ 
نامازنى توسۇشـنىڭ  ) (ھهددىدىن ئاشقۇچى(ئېيتىپ بهرسهڭچۇ؟ ئهگهر ئۇ 

 ،توغرا يولدا بولغان بولسا، ياكى تهقۋادارلىققا ئهمر قىلغان بولسا) ئورنىغا
ماڭا ئېيتىپ بهرسـهڭچۇ؟   )ى ئۈچۈن ياخشى بولماسمىدى؟بۇ ئۇنىڭ ئۆز(

ــاننى(ئهگهر ئــۇ  نىــڭ هللا، ا)يــۈز ئۆرۈســه(ئىنكــار قىلســا، ئىمانــدىن ) قۇرئ
كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلمىدىمۇ؟ ئۇ گـۇمراھلىقتىن يانسـۇن،   ) ئۇنى(

ــ يالغـانچى    ئهگهر ئۇ بۇنىڭـدىن يانمىسـا، چوقـۇم ئۇنىـڭ كوكۇلىسـىدىن     
ئـــۇ  ،ســـۆرەيمىز) جهھهنـــنهمگه(ســـىدىن تۇتـــۇپ گۇناھكارنىـــڭ كوكۇلى

يهنـى  (بىـز زابـانىيىلهر   ! ئۆزىنىڭ سورۇنداشلىرىنى ياردەمگه چاقىرسۇن
. نـى چـاقىرىمىز  )جهھهننهمنىڭ كۈچلۈك ـ قاتتىق قـول پهرىشـتىلىرى   

ــۇمراھلىقتىن ( ــاجىر گ ــۇ ف ــن،  ! يانســۇن) ب ــائهت قىلمىغى ــا ئىت ئۇنىڭغ
ــاهللا( يېقىنلىــق ھاســىل  )قــاهللاشــۇنىڭ بىــلهن ا(ســهجدە قىلغىــن ) ق

  . ①﴾قىلغىن
  ) 2797: مۇسلىم(

غَْزَوةً ِقَبـلَ َنْجـٍد    عن َجابِرِ بن عبد اللَِّه قال غََزْوَنا مع رسول اللَِّه ـ   8520
َتْحَت َشَجَرٍة فََعلََّق َسْيفَُه  الِْعَضاِه فََنَزلَ رسول اللَِّه  كَِثريِيف َواٍد  فَأَْدَركََنا رسول اللَِّه 

من أَغَْصانَِها قال َوَتفَرََّق الناس يف الَْواِدي َيْسَتِظلُّونَ بِالشََّجرِ قال فقال رسول اللَّـِه  بُِغْصنٍ 
  إِنَّ َرُجلًا أََتانِي وأنا َناِئٌم فَأََخذَ السَّْيَف فَاْسَتْيقَظُْت وهو قَاِئٌم على َرأِْسي فلم أَْشُعْر إال

ْمَنُعَك ِمنِّي قال قلت اهللا ثُمَّ قال يف الثَّانَِيِة من َيْمَنُعَك َوالسَّْيُف َصلًْتا يف َيِدِه فقال يل من َي
  . ِمنِّي قال قلت اهللا قال فََشاَم السَّْيَف فََها هو ذَا َجاِلٌس ثُمَّ Ɓ َيْعرِْض له رسول اللَِّه 

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 19ـ دىن  6سۈرە ئهلهق،  ①
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ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ   8520 مۇنــداق دىن مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن  پهيغهمــبه: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

بىــز قويــۇق بىــر دەرەخزارلىققــا  .بىلــله نهجــد تهرەپــكه يــۈرۈش قىلــدۇق
ــاالم      ــبهر ئهلهيهىسس ــۋاتقىنىمىزدا، پهيغهم ــارام ئېلى ــپ، ئ ــپ بېرى يېتى
ئارقىمىزدىن يېتىشىپ كهلدى ۋە بىر تۈپ دەرەخنىڭ ئاستىغا چۈشـۈپ،  

شـقىالرمۇ سـايىداش ئۈچـۈن    با. قىلىچىنى دەرەخ شېخىغا ئىلىپ قويدى
ــى  ــتىغا كهتتـ ــردىن دەرەخ ئاسـ ــبهر  ... بىـ ــاخىرى پهيغهمـ ــنىڭ ئـ ھهدىسـ

ئۇخالۋاتســام، : ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۇنــۇ ســۆزلىرى بىــلهن داۋاملىشــىدۇ
ئويغىنىــپ كېتىــپ . بىــرى كېلىــپ، قىلىچىمنــى قولىغــا ئېلىۋالــدى 

  :ئۇ. قارىسام، قىلىچىم ئۇنىڭ قولىدا پارقىراپ تۇرغۇدەك
  :مهن ى سېنى كىم قۇتۇلدۇرااليدۇ؟ ـ دەپ سورىدى،ــ ئهمد

ئهنه ئـاۋۇ  . شۇنىڭ بىلهن، ئۇ قىلىچنى قىنىغا سالدى. دېدىمـ اهللا،  ــ 
  . يهردە ئولتۇرغان ئادەم شۇ، ـ دېدى ۋە ئۇنى كهچۈرۈۋەتتى

  )843: ممۇسلى(

قال دخلت البيت فاذا شيطان خلف  عن جابر بن عبد اهللا عن النيب ـ   8521
على يدي فلوال دعوة العبد الصاſ الصبح مربوطا برد لسانه خنقته حىت وجدت الباب ف

 .يراه الناس
ــابىر  8521 ــ جـ ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

دەرھـال  . ئىشىكنىڭ كهينىدە شـهيتان تۇرۇپتـۇ   ،كىرسهم كهئبىگه«
ھــېس ) قولۇمــدا(ى ســىققانىدىم، تىلىنىــڭ ســوغۇقىنى ئۇنىــڭ گېلىنــ

) يهنــى ســۇاليمان ئهلهيهىسســاالمنىڭ(ســالىه بهنــدىنىڭ بىــر . قىلــدىم
ئــۇنى بــاغالپ قويــاتتىم ۋە ئهتىســى     ،دۇئاســى بولمىغــان بولســا ئىــدى   

   .①»ئىنسانالر ئۇنى شۇ ھالهتته كۆرگهن بوالتتى
  )5491: »تهئهۋسئهل«(

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 13877( ھهيسهمى ①
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ھلى كىتابنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئه
 بېرىلگهن )ئۆزلىرىگه( ۋە ئۇالرنىڭرىغان سوئاللىرى سو

  جاۋابنى تهستىقلىشى

قَالَ كُْنُت قَاِئًما ِعْنـَد   ثَْوَبانَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ عن   8522
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء ِحْبٌر ِمْن أَْحَبارِ الَْيُهوِد فَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيَك َيا ُمَحمَُّد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال

ُهوِديُّ فََدفَْعُتُه َدفَْعةً كَاَد ُيْصَرُع ِمْنَها فَقَالَ ِلَم َتْدفَُعنِي فَقُلُْت أَلَا َتقُولُ َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ الَْي
ُعوُه بِاْسِمِه الَِّذي َسمَّاُه بِِه أَْهلُُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اْسـِمي  إِنََّما َنْد

ُمَحمٌَّد الَِّذي َسمَّانِي بِِه أَْهِلي فَقَالَ الَْيُهوِديُّ جِئُْت أَْسأَلَُك فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  
لََّم أََيْنفَُعَك َشْيٌء إِنْ َحدَّثُْتَك قَالَ أَْسَمُع بِأُذَُنيَّ فََنكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعلَْيِه َوَس

ضِ َوَسلََّم بُِعوٍد َمَعُه فَقَالَ َسلْ فَقَالَ الَْيُهوِديُّ أَْيَن َيكُونُ النَّاُس َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْـأَرْ 
َواُت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهْم ِفي الظُّلَْمِة ُدونَ الْجِْسرِ قَالَ فََمـْن  َوالسََّم

 قَالَ أَوَّلُ النَّاسِ إَِجاَزةً قَالَ فُقََراُء الُْمَهاجِرِيَن قَالَ الَْيُهوِديُّ فََما ُتْحفَُتُهْم ِحَني َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ
كَبِِد النُّوِن قَالَ فََما ِغذَاُؤُهْم َعلَى إِثْرَِها قَالَ ُيْنَحُر لَُهْم ثَْوُر الَْجنَِّة الَِّذي كَانَ َيأْكُـلُ   زَِياَدةُ

ِمْن أَطَْراِفَها قَالَ فََما َشَراُبُهْم َعلَْيِه قَالَ ِمْن َعْينٍ ِفيَها ُتَسمَّى َسلَْسبِيلًا قَالَ َصـَدقَْت قَـالَ   
َك َعْن َشْيٍء لَا َيْعلَُمُه أََحٌد ِمْن أَْهلِ الْأَْرضِ إِلَّا َنبِيٌّ أَْو َرُجلٌ أَْو َرُجلَاِن قَـالَ  َوجِئُْت أَْسأَلُ

َيْنفَُعَك إِنْ َحدَّثُْتَك قَالَ أَْسَمُع بِأُذَُنيَّ قَالَ جِئُْت أَْسأَلَُك َعْن الَْولَِد قَالَ َماُء الرَُّجلِ أَْبـَيُض  
فَُر فَإِذَا اْجَتَمَعا فََعلَا َمنِيُّ الرَُّجلِ َمنِيَّ الَْمْرأَِة أَذْكََرا بِإِذِْن اللَِّه َوإِذَا َعلَا َمنِـيُّ  َوَماُء الَْمْرأَِة أَْص

فَذََهَب  الَْمْرأَِة َمنِيَّ الرَُّجلِ آَنثَا بِإِذِْن اللَِّه قَالَ الَْيُهوِديُّ لَقَْد َصَدقَْت َوإِنََّك لََنبِيٌّ ثُمَّ اْنَصَرَف
 قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد َسأَلَنِي َهذَا َعْن الَِّذي َسأَلَنِي َعْنُه َوَما ِلي ِعلْـمٌ فَ

  . بَِشْيٍء ِمْنُه َحتَّى أََتانَِي اللَُّه بِِه
 نىڭ ئازادگهردىسـى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ـ پهيغهمبهر  8522

پهيغهمــبهر : نهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇســهۋبان رەزىيهلالھــۇ ئه
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ــۇراتتىمىــنىڭ يېنســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  يهھۇدىيالرنىــڭ . دا ت
  :ئالىملىرىدىن بىرى كېلىپ
شــۇنداق مهن ئــۇنى . دېــدى ـــ! ئــى مــۇھهممهدــــ ئهسســاالمۇ ئهلهيــكه، 

  :ماڭائاندىن . ئۇ سهنتۈرۈلۈپ كهتتى قاتتىق ئىتتىردىمكى،
  :مهن. دېدىـ ا ئىتتىرىسهن؟ مېنى نېمىشقــ 

  :ئۇ ـ دېگهنىدىم،؟ دېمهيسهن “!نىڭ پهيغهمبىرىهللائى ا”: ــ نېمىشقا
. دېـدى ـ ـ ئانىسى قويغان ئىسىم بىـلهن چـاقىرىمىز،     بىز ئۇنى ئاتاــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ
ئـۇ  . دېدى دەپ ئىسىم قويغان، ـ  ”مۇھهممهد“ــ توغرا، ئاتا ـ ئانام ماڭا  

  :يهھۇدىي
ـــ  ــدىم،     ـ ــدىـ مهن ســهندىن ســوئال ســورىغىلى كهل ــبهر. دې  پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم
ئـۇ   .ـ دەپ سـورىدى ؟  ـــ بهرگهن جاۋابىمنىـڭ سـاڭا پايدىسـى بوالمـدۇ     

  :يهھۇدىي
ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر . دېــدىـ ئــاڭاليمهن،    ق ســېلىپقــۇالــــ 

  :يهرگه جىجىغاندىن كېيىنقولىدىكى تاياق بىلهن 
  .دېدى ـ! ىنسورىغــ قېنى 

زېمىنمۇ باشـقا بىـر زېمىنغـا، ئاسـمانالرمۇ باشـقا بىـر ئاسـمانالرغا        ــ 
  كۈندە ئىنسانالر نهدە بولىدۇ؟  ىنىپ كېىتىدىغانئايل

  .ــ پىلسىرات كۆۋرۈكىنىڭ يېنىدا، قاراڭغۇلۇقتا بولىدۇ
  ؟ تۇنجى بولۇپ كىم ئۆتىدۇ) ئۇنىڭدىن(ــ 
  .مۇھاجىرالرنىڭ پېقىرلىرى ئۆتىدۇــ 
  مۇكاپاتى نېمه بولىدۇ؟ ،ۇالر جهننهتكه كىرگهندەئــ 
  ).بولىدۇ( گىرىىبېلىقنىڭ جــ 
  ئۇندىن كېيىنكى غىزاسىچۇ؟ــ 
قىسـى  ۇلىرىـدىن يـېگهن جهنـنهت ب   چۆپــ   ئۇالرغا جهننهتنىڭ ئوتــ 

  .بوغۇزلىنىدۇ
  ئىچىملىكىچۇ؟) ئۇالرنىڭ(ـ 
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  .سهلسهبىل دەپ ئاتىلىدىغان بۇالقتىن بولىدۇــ 
پهيغهمبهر  يهر يۈزىدە پهقهتسهندىن ئهمدى مهن . تتىڭراست ئېيــ 

  .ايمهنبىلىدىغان ئىش توغرۇلۇق سور كىشىالۋە بىر ياكى ئىككى 
  ؟ـ بهرگهن جاۋابىمنىڭ ساڭا پايدىسى بوالرمۇ

  باال قانداق پهيدا بولىدۇ؟: سوئالىم شۇ. ئاڭاليمهن سېلىپ ققۇالــ 
ـــ  ــۇ . بولىــدۇ چارغۇ، ئايالنىــڭ ســىشقېئهرنىــڭ ئىسپىرمىســى ئــ ـ ئ

تـۆرەلمه   ،، ئهرنىڭ ئىسپىرمىسـى ئۈسـتۈن كهلسـه   قوشۇلغاندائىككىسى 
ئايالنىـڭ ئىسپىرمىسـى ئۈسـتۈن    . نىڭ ئىزنى بىلهن ئوغـۇل بولىـدۇ  هللا

ــۆرەلمه ا ،كهلســه ــى بىــلهن قىــز بولىــدۇ  هللات ــۇنى ئاڭلىغــان . نىــڭ ئىزن ب
  :يهھۇدىي

دە، ــ   راست ئېيتتىڭ، سهن ھهقىقىي پهيغهمبهر ئىكهنسهن، دېـدى ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ئۇ كهتكهندىن كېيىن. قايتىپ كهتتى

اهللا  سورىغان سوئالالر ھهققىدە ھېچنېمه بىلمهيتتىم،بۇ يهھۇدىي ــ 
   .ماڭا شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ئۆگهتتى، ـ دېدى

  )315: مۇسلىم(

ذَْهْب بَِنا إِلَى َهذَا النَّبِيِّ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ قَالَ قَالَ َيُهوِديٌّ ِلَصاِحبِِه اـ   8523
َعلَْيـِه   قَالَ لَُه َصاِحُبُه لَا َتقُلْ َنبِيٌّ لَْو َسِمَعَك كَانَ لَُه أَْرَبَعةُ أَْعُينٍ فَأََتَيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

للَِّه َشْيئًا َولَا َتْسرِقُوا َولَا َتْزُنـوا  َوَسلََّم َوَسأَلَاُه َعْن ِتْسعِ آَياٍت َبيَِّناٍت فَقَالَ لَُهْم لَا ُتْشرِكُوا بِا
ُروا َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َولَا َتْمُشوا بَِبرِيٍء إِلَى ِذي ُسلْطَاٍن َولَا َتْسـحَ 

َم الزَّْحِف َوَعلَْيكُْم َخاصَّةً َيُهـوُد أَنْ لَـا   َولَا َتأْكُلُوا الرَِّبا َولَا َتقِْذفُوا الُْمْحَصَنةَ َولَا َتَولَّْوا َيْو
بُِعـونِي  َتْعُدوا ِفي السَّْبِت فَقَبَّلُوا َيَدْيِه َورِْجلَْيِه َوقَالُوا َنْشَهُد أَنََّك َنبِيٌّ قَالَ فََما َيْمَنُعكُْم أَنْ َتتَّ

  .يٌّ َوإِنَّا َنَخاُف إِنْ اتََّبْعَناَك أَنْ َتقُْتلََنا َيُهوُدقَالُوا إِنَّ َداُوَد َدَعا بِأَنْ لَا َيَزالَ ِمْن ذُرِّيَِّتِه َنبِ
ــ ســ  8523 ــى ئهسســال  هـ ــۇ فۋان ئىبن ــۇ ئهنه ــداق دىن رەزىيهلالھ مۇن

  :بىر يهھۇدىي ھهمراھىغا :رىۋايهت قىلىنىدۇ
دېگهنىـدى، ھهمراھـى    ـ! ــ شۇ پهيغهمبهرنىڭ يېنىغا بېرىپ باقايلى

  :ئۇنىڭغا



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 234

بهكمۇ خۇرسهن بولـۇپ   ،ئۇ ئاڭالپ قالسا. ىنئۇنى پهيغهمبهر دېمىگــ 
ئـۇ ئىككىسـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا      . دېـدى  كېتىدۇ، ـ 

توغرۇلــۇق كېلىــپ، مۇســا ئهلهيهىسســاالمغا بېــرىلگهن توققــۇز مــۆجىزە 
ــدىن   ئۇالرغــائهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر . ســورىدى جــاۋاب بېرىــپ بولغان
  :كېيىن
ـــ  شــېرىك كهلتــۈرمهڭالر، ئوغرىلىــق  قــا ھېچقانــداق نهرســىنىهللاـ

گۇناھسىز ئادەمنى  قىلماڭالر، زىنا قىلماڭالر، ناھهق ئادەم ئۆلتۈرمهڭالر،
، ســـېهىرگهرلىك قىلمـــاڭالر، جـــازانه يـــېمهڭالر، قا چاقمـــاڭالرپادىشـــاھ

ئىپپهتلىك ئايالالرغا قارا چاپلىماڭالر، جىهاد كۈنى قېچىـپ كهتمهڭـالر،   
نىــڭ چهكلىمىســىدىن هللابه كۈنىــدە ار شــهنيهھــۇدىيالر بولۇپمــۇ ســىله

بـــۇالرنى ئاڭلىغـــان ئىككـــى يهھـــۇدىي . دېـــدىــــ  !چىقىـــپ كهتمهڭـــالر
  :قوللىرىنى سۆيۈپ كهتتى ۋە –پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پۇت 

ـــ  بىــز ســېنىڭ ھهقىقىــي پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىڭــگه گۇۋاھلىــق  ـ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىـ بېرىمىز، 

ـ دەپ ؟  ۇۋاتىـدۇ ئهگىشىشىڭالرغا نېمه توسالغۇ بولسىلهرنىڭ ماڭا ــ 
  : ئۇالر سورىغانىدى،

ئهلهيهىسســاالم پهيغهمبهرلهرنىــڭ ھهمىشــه ئــۆز ئهۋالدىــدىن داۋۇد ــــ 
يهھۇدىيالرنىـڭ  ) باشـقا ( ،بىز ساڭا ئهگهشسهك چىقىشىنى تىلىگهنىدى،

   .①بىزنى ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن قورقىمىز، ـ دېيىشتى
  )4078: ئىانهس(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبلَغَ َعْبَد اللَِّه ْبَن َسلَامٍ َمقَْدُم َرُسـولِ اللَّـِه    ـ  8524
 قَالَ َمـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ فَأََتاُه فَقَالَ إِنِّي َساِئلَُك َعْن ثَلَاٍث لَا َيْعلَُمُهنَّ إِلَّا َنبِيٌّ

السَّاَعِة َوَما أَوَّلُ طََعامٍ َيأْكُلُُه أَْهلُ الَْجنَِّة َوِمْن أَيِّ َشْيٍء َيْنزُِع الَْولَُد إِلَـى أَبِيـِه    أَوَّلُ أَْشَراِط
نِفًـا  َوِمْن أَيِّ َشْيٍء َيْنزُِع إِلَى أَْخَواِلِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخبََّرنِي بِهِنَّ آ

قَالَ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ذَاَك َعُدوُّ الَْيُهوِد ِمْن الَْملَاِئكَِة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   جِْبرِيلُ

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 275(ئهلبانى  ①
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َعامٍ َوَسلََّم أَمَّا أَوَّلُ أَْشَراِط السَّاَعِة فََناٌر َتْحُشُر النَّاَس ِمْن الَْمْشرِقِ إِلَى الَْمْغرِبِ َوأَمَّا أَوَّلُ طَ
ةَ أْكُلُُه أَْهلُ الَْجنَِّة فَزَِياَدةُ كَبِِد ُحوٍت َوأَمَّا الشََّبُه ِفي الَْولَِد فَإِنَّ الرَُّجلَ إِذَا غَِشـَي الَْمـْرأَ  َي

مَّ ثُ فََسَبقََها َماُؤُه كَانَ الشََّبُه لَُه َوإِذَا َسَبَق َماُؤَها كَانَ الشََّبُه لََها قَالَ أَْشَهُد أَنََّك َرُسولُ اللَِّه
َك قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ الَْيُهوَد قَْوٌم ُبُهٌت إِنْ َعِلُموا بِإِْسلَاِمي قَْبلَ أَنْ َتْسأَلَُهْم َبَهُتونِي ِعْنـدَ 
ـ   لٍ فََجاَءْت الَْيُهوُد َوَدَخلَ َعْبُد اللَِّه الَْبْيَت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَيُّ َرُج

اللَّـِه   ِفيكُْم َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ قَالُوا أَْعلَُمَنا َواْبُن أَْعلَِمَنا َوأَْخَبُرَنا َواْبُن أَْخَيرَِنا فَقَالَ َرُسـولُ 
َخَرَج َعْبُد اللَّـِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفََرأَْيُتْم إِنْ أَْسلََم َعْبُد اللَِّه قَالُوا أََعاذَُه اللَُّه ِمْن ذَِلَك فَ

ْبُن َشـرَِّنا  إِلَْيهِْم فَقَالَ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه فَقَالُوا َشرَُّنا َوا
  .َوَوقَُعوا ِفيِه

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8524
ــهلاللال ــبهر سـ ــنىگه يېتىـــپ  پهيغهمـ ــهللهمنىڭ مهدىـ ــى ۋەسـ ھۇ ئهلهيهـ

ــبهر    ــاالم پهيغهمـ ــى سـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــان ئابـ ــدىن خهۋەر تاپقـ كهلگهنلىكىـ
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ

ـــ مهن  ــۈچ     ـ ــدىغان ئ ــى بىلمهي ــقا كىش ــبهردىن باش ــهندىن پهيغهم س
قىيامهتنىــڭ دەســلهپكى ئــاالمىتى    .مهســىله توغرىســىدا ســورىماقچى  

ىن تهھلى دەسلهپته يهيدىغان تائام قايسى؟ نېمه سهۋەبقايسى؟ جهننهت ئ
 پ قالىدۇ؟ ـ ئانا تهرەپ تاغىلىرىغا ئوخشابهزىدە  ۋە باال ئاتىسىغا ئوخشايدۇ
  :ئهلهيهىسساالم دەپ سورىدى، پهيغهمبهر

ــاۋابىنى ئېيتىــپ      ــۇ ســوئالالرنىڭ ج ــايىال جىبرىئىــل ب ـــ تېخــى ب ـ
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم. بهرگهنىدى، ـ دېدى

يهھۇدىيالر دۈشمهن كۆرىدىغان پهرىشـتىدۇر،  ) يهنى جىبرىئىل(ــ ئۇ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدى

ــ قىيامهتنىڭ ئهڭ دەسلهپكى ئاالمىتى شـۇكى، پۈتـۈن ئىنسـانالرنى    
جهنــنهت  شــهرقتىن غهربــكه ســۈرىدىغان بىــر پــارچه ئــوت پهيــدا بولىــدۇ؛ 

بالىنىــڭ كىمــگه ۇر؛ جىگىرىــد بېلىــق مئهھلــى دەســلهپ يهيــدىغان تائــا
 ،ئوخشىشىغا كهلسـهك، ئهر كىشـى ئايـال كىشـى بىـلهن بىلـله بولغانـدا       

ئايالنىـڭ   .مهنىيسى ئايالنىڭكىدىن بۇرۇن كهلسـه، بـاال ئهرگه ئوخشـايدۇ   
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بـۇنى  ئىبنـى سـاالم   ئابدۇلالھ . دېدى ، ـ بۇرۇن كهلسه، باال ئايالغا ئوخشايدۇ
  :ئاڭالپ
ىڭگه گۇۋاھلىق بېرىمهن، نىڭ رەسۇلى ئىكهنلىكهللامهن سېنىڭ اــ 

  : ئاندىن. دېدىـ 
 .بهكمۇ يالغانچى ۋە بوھتانچى مىلـلهت يهھۇدىيالر ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ــۇالردىن  ــهن ئ ــى  س ــڭ كىملىكىمن ــولغىچه  مېنى ــوراپ ب ــۇلمان  ،س مۇس
مېنى سـېنىڭ ھۇزۇرۇڭـدا    بولمىسا ئۇالر. بىلدۈرمىگىنبولغانلىقىمنى 

. سساالم شـۇنداق قىلمـاقچى بولـدى   پهيغهمبهر ئهلهيهى. دېدىـ قارىاليدۇ،  
كــۆپ ئــۆتمهي، يهھــۇدىيالر يېتىــپ كهلــدى، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســاالم       

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهھۇدىيالردىن. يوشۇرۇنىۋالدى
  :ــ ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم قانداقراق كىشى؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇالر

ــك      ــىمىز ھهم ئهڭ بىلىملى ــك كىش ــڭ ئهڭ بىلىملى ــۇ بىزنى ـــ ئ ـ
شۇنداقال ئهڭ ئېسـىل كىشـىمىز ۋە ئهڭ ئېسـىل    . ىشىمىزنىڭ ئوغلىك

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. كىشىمىزنىڭ ئوغلى، ـ دەپ جاۋاب بهردى
ــــ ئهگهر ئــۇ مۇســۇلمان بولســا، بۇنىڭغــا قانــداق قارايســىلهر؟ ـ دەپ     

  :سورىغانىدى، ئۇالر
شـۇنىڭ  . ــ دېيىشـتى  ! ئۇنـداق بولـۇپ قېلىشـتىن سـاقلىغاي    هللا ــ ا

  :چىقىپ) يوشۇرۇنىۋالغان يېرىدىن(لهن، ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم بى
ئهشـههدۇ ئهنـال ئىـالھه ئىللهلـالھ ۋە ئهشـههدۇ ئهنـنه مـۇھهممهدەن        ــ 

  :دەپ شاھادەت ئېيتىۋىدى، ئۇالر ـ! رەسۇلۇلالھ
ـــــ بـــۇ بىزنىـــڭ ئـــارىمىزدىكى ئهڭ ئوســـال كىشـــى ۋە ئهڭ ئوســـال 

   .تىلالشقا باشلىدى ەپدكىشىنىڭ ئوغلى، ـ 
  )3329 :بۇخارى(
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھهرخىل 
  رى ھهققىدىكى بايانالرۋە بالىلى ئۆمرىمۆجىزىلىرى، 

ِسْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َنَزلَْنا َواِدًيـا   :ـ عن جابر  8525
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقِْضي َحاَجَتُه فَاتََّبْعُتُه بِإَِداَوٍة ِمْن َماٍء فََنظَـَر  أَفَْيَح فَذََهَب َرُسولُ اللَِّه 

فَاْنطَلََق  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيَر َشْيئًا َيْسَتِتُر بِِه فَإِذَا َشَجَرَتاِن بَِشاِطِئ الَْواِدي
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى إِْحَداُهَما فَأََخذَ بُِغْصنٍ ِمْن أَغَْصانَِها فَقَالَ اْنقَاِدي َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

ى بِإِذِْن اللَِّه فَاْنقَاَدْت َمَعُه كَالَْبِعريِ الَْمْخُشوشِ الَِّذي ُيَصانُِع قَاِئَدُه َحتَّى أََتى الشََّجَرةَ الْـأُْخرَ 
ِمْن أَغَْصانَِها فَقَالَ اْنقَاِدي َعلَيَّ بِإِذِْن اللَِّه فَاْنقَاَدْت َمَعُه كَذَِلَك َحتَّى إِذَا كَانَ  فَأََخذَ بُِغْصنٍ

َمَتا قَالَ َجابٌِر بِالَْمْنَصِف ِممَّا َبْيَنُهَما لَأََم َبْيَنُهَما َيْعنِي َجَمَعُهَما فَقَالَ الَْتِئَما َعلَيَّ بِإِذِْن اللَِّه فَالَْتأَ
َخَرْجُت أُْحِضُر َمَخافَةَ أَنْ ُيِحسَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقُْربِي فََيْبَتِعـَد َوقَـالَ   فَ

َصلَّى ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد فََيَتَبعََّد فََجلَْسُت أَُحدِّثُ َنفِْسي فََحاَنْت ِمنِّي لَفَْتةٌ فَإِذَا أََنا بَِرُسولِ اللَِّه 
فََرأَْيُت للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمقْبِلًا َوإِذَا الشََّجَرَتاِن قَْد افَْتَرقََتا فَقَاَمْت كُلُّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما َعلَى َساقٍ ا

بَِرأِْسـِه   َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََف َوقْفَةً فَقَالَ بَِرأِْسِه َهكَذَا َوأََشاَر أَُبو إِْسَمِعيلَ
لَ اللَِّه َيِميًنا َوِشَمالًا ثُمَّ أَقَْبلَ فَلَمَّا اْنَتَهى إِلَيَّ قَالَ َيا َجابُِر َهلْ َرأَْيَت َمقَاِمي قُلُْت َنَعْم َيا َرُسو

َحتَّى إِذَا قُْمـَت  قَالَ فَاْنطَِلْق إِلَى الشََّجَرَتْينِ فَاقْطَْع ِمْن كُلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما غُْصًنا فَأَقْبِلْ بِهَِما 
َمقَاِمي فَأَْرِسلْ غُْصًنا َعْن َيِمينَِك َوغُْصًنا َعْن َيَسارَِك قَالَ َجابٌِر فَقُْمُت فَأََخـذُْت َحَجـًرا   
فَكََسْرُتُه َوَحَسْرُتُه فَاْنذَلََق ِلي فَأََتْيُت الشََّجَرَتْينِ فَقَطَْعُت ِمْن كُلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما غُْصًنا ثُـمَّ  

ي قَْبلُْت أَُجرُُّهَما َحتَّى قُْمُت َمقَاَم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَسلُْت غُْصًنا َعْن َيِمينِأَ
َوغُْصًنا َعْن َيَسارِي ثُمَّ لَِحقُْتُه فَقُلُْت قَْد فََعلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه فََعمَّ ذَاَك قَالَ إِنِّـي َمـَرْرُت   

ْسكََر ْينِ ُيَعذََّباِن فَأَْحَبْبُت بَِشفَاَعِتي أَنْ ُيَرفََّه َعْنُهَما َما َداَم الُْغْصَناِن َرطَْبْينِ قَالَ فَأََتْيَنا الَْعبِقَْبَر
أَلَـا  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َجابُِر َناِد بَِوُضوٍء فَقُلُْت أَلَا َوُضوَء أَلَا َوُضوَء 
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َوُضوَء قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما َوَجْدُت ِفي الرَّكْبِ ِمْن قَطَْرٍة َوكَانَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصـارِ  
ُيَبرُِّد ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْماَء ِفي أَْشَجابٍ لَُه َعلَى ِحَماَرٍة ِمْن َجرِيٍد قَـالَ  

َي اْنطَِلْق إِلَى فُلَاِن اْبنِ فُلَاٍن الْأَْنَصارِيِّ فَاْنظُْر َهلْ ِفي أَْشَجابِِه ِمْن َشْيٍء قَالَ فَاْنطَلَقُْت فَقَالَ ِل
  َيابُِسُهإِلَْيِه فََنظَْرُت ِفيَها فَلَْم أَجِْد ِفيَها إِلَّا قَطَْرةً ِفي َعْزلَاِء َشْجبٍ ِمْنَها لَْو أَنِّي أُفْرِغُُه لََشرَِبُه
طَْرةً ِفي فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي لَْم أَجِْد ِفيَها إِلَّا قَ
َخذَُه بَِيـِدِه  َعْزلَاِء َشْجبٍ ِمْنَها لَْو أَنِّي أُفْرِغُُه لََشرَِبُه َيابُِسُه قَالَ اذَْهْب فَأِْتنِي بِِه فَأََتْيُتُه بِِه فَأَ

َنـٍة  فََجَعلَ َيَتكَلَُّم بَِشْيٍء لَا أَْدرِي َما ُهَو َوَيْغِمُزُه بَِيَدْيِه ثُمَّ أَْعطَانِيِه فَقَالَ َيا َجابُِر َنـاِد بَِجفْ 
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَقُلُْت َيا َجفَْنةَ الرَّكْبِ فَأُِتيُت بَِها ُتْحَملُ فََوَضْعُتَها َبْيَن َيَدْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَّ

قَـالَ  َوَسلََّم بَِيِدِه ِفي الَْجفَْنِة َهكَذَا فََبَسطََها َوفَرََّق َبْيَن أََصابِِعِه ثُمَّ َوَضَعَها ِفي قَْعرِ الَْجفَْنِة َو
ِه فََرأَْيُت الَْماَء َيفُـوُر  ُخذْ َيا َجابُِر فَُصبَّ َعلَيَّ َوقُلْ بِاْسمِ اللَِّه فََصَبْبُت َعلَْيِه َوقُلُْت بِاْسمِ اللَّ

 ِمْن َبْينِ أََصابِعِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ فَاَرْت الَْجفَْنةُ َوَداَرْت َحتَّـى اْمَتلَـأَتْ  
ى َرُووا قَالَ فَقُلْـُت  فَقَالَ َيا َجابُِر َناِد َمْن كَانَ لَُه َحاَجةٌ بَِماٍء قَالَ فَأََتى النَّاُس فَاْسَتقَْوا َحتَّ

ـ  أَى َهلْ َبِقَي أََحٌد لَُه َحاَجةٌ فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه ِمْن الَْجفَْنِة َوِهَي َملْ
ُه أَنْ ُيطِْعَمكُـْم  َوَشكَا النَّاُس إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْجوَع فَقَالَ َعَسى اللَّ

ا َواْشَتَوْيَنا فَأََتْيَنا ِسيَف الَْبْحرِ فََزَخَر الَْبْحُر َزْخَرةً فَأَلْقَى َدابَّةً فَأَْوَرْيَنا َعلَى ِشقَِّها النَّاَر فَاطََّبْخَن
َخْمَسةً ِفي ِحَجاجِ َعْينَِهـا  َوأَكَلَْنا َحتَّى َشبِْعَنا قَالَ َجابٌِر فََدَخلُْت أََنا َوفُلَانٌ َوفُلَانٌ َحتَّى َعدَّ 

ـ  ي َما َيَراَنا أََحٌد َحتَّى َخَرْجَنا فَأََخذَْنا ِضلًَعا ِمْن أَْضلَاِعِه فَقَوَّْسَناُه ثُمَّ َدَعْوَنا بِأَْعظَمِ َرُجلٍ ِف
  . طَأِْطئُ َرأَْسُهالرَّكْبِ َوأَْعظَمِ َجَملٍ ِفي الرَّكْبِ َوأَْعظَمِ ِكفْلٍ ِفي الرَّكْبِ فََدَخلَ َتْحَتُه َما ُي

ــدۇلالھ  8525 ــ جــابىر ئىبنــى ئاب ــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق دىن م مۇن
بىــلهن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــبهر. توختىــدۇق دامېڭىــپ پايانســىز بىــر ۋادىــ   ئهلهيهىسســاالم پهيغهم
 ،ېلىـپ سـۇ ئ  ئىۋرىقتـا بىـر   مـۇ مهن تاھارىتىنى سۇندۇرۇش ئۈچۈن ماڭدى،

ئهتراپتـــا دالـــدىالنغۇدەك بىـــر نهرســـه    . ئۇنىـــڭ كهينىـــدىن ماڭـــدىم  
بىــردىنال ۋادىنىــڭ نېرىســىدىكى ئىككــى تــۈپ دەرەخنــى   .كــۆرۈنمهيتتى
  :شېخىنى تۇتۇپ ئۇ دەرەخلهرنىڭ يېنىغا بېرىپ، بىرىنىڭ كۆردى ـ دە،
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ئـۇ شـاخ    ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى ـ! بويسۇنغىنئىزنى بىلهن  نىڭهللاــ 
گهن تۆگىـدەك  مىئىگىسىگه تـازا كۆنـدۈرۈل   ۋە ك سېلىنغانبۇرنىغا چۈلۈ

ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه بىــر تــۈپ دەرەخنىــڭ . گىلــدىېئ
  :شېخىدىن بىرنى تۇتۇپ، ئۇنىڭغىمۇ

 .ئۇمـۇ شـۇنداق قىلـدى   . دېـدى  ـ! بويسۇنغىننىڭ ئىزنى بىلهن هللاــ 
  :مپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال ئىككىسى ئېگىلىپ يېرىم بولغاندا،

ـــ  ــ دېــدى! گىرەلىشــىڭالرـ ئىككــى شــاخ گىرەلىشــىپ، ئهتراپنــى   .ـ
نىڭ مېنىڭ يېقىنـدا  ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرمهن . پۈتۈنلهي توسىدى

يۈگــۈرۈپ پ كېتىشــىدىن ئهنســىرەپ يىــراقال ،ئىكهنلىكىمنــى بىلىــپ
 .ئـۆز ـ ئـۆزۈمگه گهپ قىلىشـقا باشـلىدىم      ۋە بىر يهردە ئولتۇرۇپ، كهتتىم

يىن، كۆزۈمگه غىل ـ پال بىر نهرسه كۆرۈنگهندەك قىلدى،  بىر ئازدىن كې
دەرەخ شــاخلىرى . اتقــانىكهنكېلىۋئهلهيهىسســاالم  پهيغهمــبهر قارىســام،

ــايتىپتۇ       ــالىتىگه ق ــلى ھ ــپ، ئهس ــدىن ئايرىلى ــر ـ بىرى ــبهر  .بى پهيغهم
ئهلهيهىسســاالم يېقىنلىشــىپ كېلىــپ، بىــر يهردە توختىــدى ۋە پهســكه 

  :يىنبىردەم قارىۋەتكهندىن كې
  :مهن .ـ دەپ سورىدىكۆردۈڭمۇ؟  ھازىر تۇرغان ئورنۇمنى! ــ ئى جابىر

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىمـ ھهئه، ــ 
ـــ شــۇ  ىــڭ قېشــىغا بېرىــپ، ھهر بىرىــدىن بىــردىن شــاخ  لهرندەرەخـ
ھازىر مهن تۇرغان جايغا ئېلىپ كېلىپ، بىرىنى ئـوڭ   ئاندىن .كهسكىن

ــى ســول ته  ــكه، يهنه بىرىن ــويغىن تهرەپ ــكه تىكىــپ ق ــدى ! رەپ ــ دې مهن . ـ
ــۇرۇپ، بىــر   ــۇنى چېقىــپ،   ئورنۇمــدىن ت ــال تاشــنى قولۇمغــا ئالــدىم ۋە ئ ت

ئىككـى   ،ئاندىن دەرەخنىـڭ قېشـىغا بېرىـپ    .ئىتتىكلهتتىم) سۈركهپ(
ئهلهيهىسسـاالم   پهيغهمـبهر ئانـدىن ئـۇ ئىككىسـىنى     .تال شـاخ كهسـتىم  

تهرەپــكه يهنه ســول  تۇرغــان جايغــا ئېلىــپ بېرىــپ، ئــوڭ تهرەپــكه بىرنــى،
  :ئهلهيهىسساالمغا يېتىشىۋېلىپ پهيغهمبهرئاندىن  .بىرنى تىكتىم

مېنـى نـېمه ئۈچـۈن    . ئهمرىڭنـى بىجـا كهلتـۈردۈم   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .ئۇنداق قىلىشقا بۇيرىدىڭ؟ ـ دېدىم
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ـــ  ــۇ يهردە ئىچىــدىكىلهر ئازابلىنىۋاتقــان ئىككــى قهبرىنىــڭ  مهن ـ ئ
ســهن (مېىنىــڭ شــاپائىتىم بىــلهن ئۇالرنىــڭ . ېنىــدىن ئۆتــۈپ قالــدىمي

ھـــۆل شـــاخالر قـــۇرۇپ كهتكىـــچه بولســـىمۇ ئـــارام تېپىـــپ  ) تىكـــكهن
ــدىم، ـ دېـــدى      ــتۇرۇپ،  .قېلىشـــىنى ئۈمىـــد قىلـ ــولىمىزنى داۋامالشـ يـ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. ئهسكهرلهر يىغىلغان يهرگه يېتىپ باردۇق

  :مهن. دېدى ـ !سۇ ئهكهلگىن !ئى جابىرــ 
لـېكىن   .تاھارەت سۈيى بارمۇ؟ ـ دەپ ئۈچ قېتىم توۋلىدىم ! ــ دىققهت

ــال ياغــاچ   ردىن بىــرىئهنســارىيال. ھېچكىمــدىن ســادا چىقمىــدى  بىــر ت
ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ســۇ     ــدا پهيغهم ــا تۇلۇمى ئاســقۇغا ئېســىۋالغان كون

  ):ئۇنى يادىغا ئېلىپ(پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . سوۋۇتۇپ بېرەتتى
بهلكىــم ئۇنىڭــدا ســۇ ! ــــ ئــۇ ئهنســارىينىڭ يېنىغــا بېرىــپ بــاققىن

ئۇنىــڭ يېنىغــا بــاردىم، تۇلۇمنىــڭ ئاســتىدا . بولۇشــى مــۇمكىن، ـ دېــدى  
ئــازغىنه ســۇ قالغــانىكهن، ئــۇ ســۇنى قاچىغــا قۇيســام، تۇلۇمنىــڭ قــۇرۇپ  
ــۇ ســۇنى سۈمۈرۈۋېلىشــىدىن ئهنســىرىدىم ـ دە،      كهتــكهن يهرلىرىنىــڭ ئ

هىسســـاالمنىڭ يېنىغـــا قايتىـــپ بېرىـــپ، ئهھـــۋالنى پهيغهمـــبهر ئهلهي
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئېيتتىم

تۇلــۇمنى ئېلىــپ . ـــ دېــدى! ــــ تۇلــۇمنى يېنىمغــا ئېلىــپ كهلگىــن
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تۇلۇمنى مۇبارەك قولىغا ئېلىپ، مهن . كهلدىم

  :ئاندىنبىلمهيدىغان دۇئاالرنى قىلغاندىن كېيىن سىقتى، 
  :مهن دەرھال. ـ دېدى! چوڭ قاچا كهلتۈرگىن! جابىرــ ئى 

دەرھـال چـوڭ قاچـا    . ــ دەپ ۋارقىرىـدىم  ! ــ ئى قوشـۇننىڭ سۇچىسـى  
ــدى ــا   . كهلتۈرۈل ــۇ قاچىغ ــولىنى ئ ــارەك ق پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇب

  :ئاندىن. سېلىپ، بارماقلىرىنى ئاچقان ھالدا تېگىگه تهگكۈزدى
! دەپ بۇنىڭغا تـۆككىن  “ىلالھبىسم”تۇلۇمدىكى سۇنى ! ــ ئى جابىر

ــدى ــ دېـ ــمىلالھ”. ــ ــبهر   “بىسـ ــۇ پهيغهمـ ــلىدىم، سـ ــكه باشـ دەپ تۆكۈشـ
ئهلهيهىسساالمنىڭ بارماقلىرى ئارىسىدىن خۇددى بۇالقتىن چىققاندەك 
ئېتىلىپ چىقىشقا باشـلىدى ۋە بىردەمنىـڭ ئىچىـدە چـوڭ قاچـا لىـق       

  :ئاندىن. تولدى
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ــابىر   ــى ج ـــ ئ ــا  ! ـ ــارالرنى چ ــاجى ب ــۇغا ئېهتىي ــدى ! قىرغىنس ــ دې . ـ
  .ھهممهيلهن دۈررىدە يېتىپ كهلدى ۋە سۇدىن قانغۇچه ئىچتى

ــاۋاب        ــدىم، ھــېچكىم ج ــارمۇ؟ ـ دەپ ۋارقىرى ــلهر ب ـــ ســۇ ئىچمىگهن ـ
شۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم قـولىنى قاچىـدىن      . بهرمىدى
  .قاچا يهنه لىپمۇ لىق تۇراتتى. چىقاردى

. ت قىلىشــقا باشــلىدى كېــيىن، كىشــىلهر ئــاچلىقتىن شــىكايه   
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

نىهـايهت،  . دېـدى  ــ ! سـىلهرگه تائـام ئاتـا قىلغـاي    پات يېقىنـدا  اهللا ــ 
دېڭىـز دولقـۇنلىرى ناھـايىتى يوغـان بىـر       .دېڭىز بويىغا يېتىپ باردۇق

ئۇنىڭ يېرىمىغـا ئـوت يېقىـپ     .مهخلۇقنى ساھىلغا چىقىرىپ تاشلىدى
بهش كىشـىنىڭ  (مهن، پاالنچى ۋە پاالنچى  .پىشۇردۇق ۋە تويغۇچه يېدۇق

ــدى  ــمىنى ئاتىـ ــۆز ) ئىسـ ــڭ كـ ــۆڭىكىنىڭ ئۇنىـ ــگه كىر سـ ــپ ئىچىـ ىـ
قــوۋۇرغىلىردىن بىرىنــى  . ئولتۇرســاق، بىزنــى ھــېچكىم كۆرەلمىــدى   

ــدۇق   ــهكلىدە تىكلىـ ــا شـ ــپ، يـ ــى ئهڭ  . ئاجرىتىـ ــدىن ئىچىمىزدىكـ ئانـ
بهســتلىك ئــادەمنى ئهڭ يوغــان تــۆگىگه مىنــدۈرۈپ، ئۇنىــڭ ئاســتىدىن  

   .ئۇ بېشىنى ئهگمهيال ئۆتۈپ كهتتى. ۆتكۈزدۇقئ
  )3015: مۇسلىم(

فََرِكْبَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرُسولُ اللَِّه َبْيَنَنا  :ـ ويف رواية  8526
َها فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اْبنِي َهذَا كَأَنََّما َعلَْيَنا الطَّْيُر ُتِظلَُّنا فََعَرَضْت لَُه اْمَرأَةٌ َمَعَها َصبِيٌّ لَ

ْحلِ ثُـمَّ  َيأُْخذُُه الشَّْيطَانُ كُلَّ َيْومٍ ثَلَاثَ ِمَرارٍ قَالَ فََتَناَولَ الصَّبِيَّ فََجَعلَُه َبْيَنُه َوَبْيَن ُمقَدَّمِ الرَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم اْخَسأْ َعُدوَّ اللَِّه أََنا َرُسـولُ اللَّـِه    قَالَ اْخَسأْ َعُدوَّ اللَِّه أََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

 فََعَرَضـْت  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثًا ثُمَّ َدفََعُه إِلَْيَها فَلَمَّا قََضْيَنا َسفََرَنا َمَرْرَنا بِذَِلَك الَْمكَاِن
َشاِن َتُسوقُُهَما فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه اقَْبلْ ِمنِّـي َهـِديَِّتي   لََنا الَْمْرأَةُ َمَعَها َصبِيَُّها َوَمَعَها كَْب

 . فََوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما َعاَد إِلَْيِه َبْعُد فَقَالَ ُخذُوا ِمْنَها َواِحًدا َوُردُّوا َعلَْيَها الْآَخَر
ئىككـى تـال شـاخنى    (: مۇنـداق كهلـگهن   ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته   8526

. ئۇالغلىرىمىزغــا مىنىــپ، يولغــا چىقتــۇق) رگه تىككهنــدىن كېــيىنيه
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بالىســــــىنى قۇچىقىغــــــا ئېلىۋالغــــــان بىــــــر ئايــــــال پهيغهمــــــبهر 
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىنى توسۇپ

، بۇ باالمغا ھهر كۈنى ئۈچ قېتىم جىن چاپلىشـىدۇ ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
زى بىـلهن  ئېلىـپ، ئـۆ   نى قولىغـا ىبـال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دېدىـ 

  :ئىگهرنىڭ ئارىسىغا قويدى ۋە ئۈچ قېتىم
نىـڭ  هللامهن ا !النغان ھالدا چىقىپ كهتخار ،نىڭ دۈشمىنىهللائى اــ 

 .ئانىسـىغا قـايتۇرۇپ بهردى  ئانـدىن بـالىنى   . دېـدى  ـ  پهيغهمبىرىدۇرمهن،
. شـۇ جايـدىن ئۆتتـۇق    ، يهنهسهپىرىمىزنى ئاياغالشتۇرۇپ قايتقىنىمىزدا

ــال   ــۇ ئاي ــدىمىزيهنه ئ ــتىئال ــدى  نى توس ــدا ئى ــى يېنى ــۆزلىرى  .، بالىس ئ
  :بېقىۋاتقان ئىككى تۇياق قوچقارنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ

 سـېنى ھهق . سـوۋغىتىمنى قوبـۇل قىلغىـن   بـۇ   !ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
شـۇندىن  قهسـهمكى،   نىـڭ  نـامى بىـلهن   ئهۋەتـكهن زات  پهيغهمبهر قىلىپ

 پهيغهمـبهر ۇنىڭ بىـلهن  ش .بېرى جىن باالمغا قايتا چاپالشمىدى، ـ دېدى 
  :ئهلهيهىسساالم

  . دېدى ـ! بىرنى ئېلىپ، بىرنى قايتۇرۇپ بېرىڭالر ــ قويالردىن
  )17: دارىمى(

َعْن َرُجلٍ َمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَمَّا أََمـَر النَّبِـيُّ   ـ   8527
ْنَدقِ َعَرَضْت لَُهْم َصْخَرةٌ َحالَْت َبْيَنُهْم َوَبْيَن الَْحفْرِ فَقَـاَم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحفْرِ الَْخ

ـ  ْت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََخذَ الِْمْعَولَ َوَوَضَع رَِداَءُه َناِحَيةَ الَْخْنَدقِ َوقَالَ َتمَّ
كَِلَماِتِه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم فََنَدَر ثُلُثُ الَْحَجرِ َوَسـلَْمانُ  كَِلَمةُ َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدلًا لَا ُمَبدِّلَ ِل

الثَّانَِيةَ  الْفَارِِسيُّ قَاِئٌم َيْنظُُر فََبَرَق َمَع َضْرَبِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْرقَةٌ ثُمَّ َضَرَب
قًا َوَعْدلًا لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم فََنـَدَر الثُّلُـثُ   َوقَالَ َتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك ِصْد

لَـا  الْآَخُر فََبَرقَْت َبْرقَةٌ فََرآَها َسلَْمانُ ثُمَّ َضَرَب الثَّاِلثَةَ َوقَالَ َتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدلًا 
يُع الَْعِليُم فََنَدَر الثُّلُثُ الَْباِقي َوَخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َوُهَو السَِّم

َوَسلََّم فَأََخذَ رَِداَءُه َوَجلََس قَالَ َسلَْمانُ َيا َرُسولَ اللَِّه َرأَْيُتَك ِحَني َضَرْبَت َما َتْضرُِب َضْرَبةً 
ُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َسلَْمانُ َرأَْيَت ذَِلَك فَقَـالَ  إِلَّا كَاَنْت َمَعَها َبْرقَةٌ قَالَ لَ
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إِي َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ فَإِنِّي ِحَني َضَرْبُت الضَّْرَبةَ الْأُولَى ُرِفَعـْت ِلـي   
كَِثَريةٌ َحتَّى َرأَْيُتَها بَِعْيَنيَّ قَالَ لَُه َمْن َحَضَرُه ِمْن أَْصَحابِِه َمَداِئُن ِكْسَرى َوَما َحْولََها َوَمَداِئُن 

فَـَدَعا  َيا َرُسولَ اللَِّه اْدُع اللََّه أَنْ َيفَْتَحَها َعلَْيَنا َوُيَغنَِّمَنا ِدَياَرُهْم َوُيَخرَِّب بِأَْيِديَنا بِلَـاَدُهْم  
َوَسلََّم بِذَِلَك ثُمَّ َضَرْبُت الضَّْرَبةَ الثَّانَِيةَ فَُرِفَعْت ِلي َمَداِئُن قَْيَصـَر  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

َمَنا ِدَياَرُهْم َوَما َحْولََها َحتَّى َرأَْيُتَها بَِعْيَنيَّ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه اْدُع اللََّه أَنْ َيفَْتَحَها َعلَْيَنا َوُيَغنِّ
يَنا بِلَاَدُهْم فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذَِلَك ثُمَّ َضـَرْبُت الثَّاِلثَـةَ   َوُيَخرَِّب بِأَْيِد

ى فَُرِفَعْت ِلي َمَداِئُن الَْحَبَشِة َوَما َحْولََها ِمْن الْقَُرى َحتَّى َرأَْيُتَها بَِعْيَنيَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّ 
  . َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك َدُعوا الَْحَبَشةَ َما َوَدُعوكُْم َواْتُركُوا التُّْرَك َما َتَركُوكُْماللَُّه َعلَْيِه 

ــهللهم  _  8527 ــى ۋەســــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــ ــبهر ســــ نىڭ پهيغهمــــ
خهندەك ئۇرۇشى بولغاندا، : رىۋايهت قىلغانساھابىلىرىدىن بىرى مۇنداق 

سـاھابىلهر يهرنـى   . ىـدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خهنـدەك كوالشـقا بۇير  
كوالۋېتىــپ، غــايهت زور بىــر تاشــقا دۇچ كېلىــپ قالــدى ـ دە، ھهرقــانچه     
قىلىپمۇ ئـۇنى مىـدىرلىتالماي، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا ئهھـۋالنى      

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئورنىـدىن تـۇرۇپ، قولىغـا بازغـاننى     . بىلدۈردى
پهرۋەردىگارىڭنىـڭ  ﴿ :خهنـدەكنىڭ قىرىغـا قويـۇپ   ئالدى ۋە يهكتىكىنى 

ســـۆزى ناھـــايىتى راســـتتۇر، ناھـــايىتى توغرىـــدۇر، ئۇنىـــڭ ســـۆزىنى      
) بهنــدىلهرنىڭ ســۆزلىرىنى(هللا ا. ئۆزگهرتهلهيــدىغان ھــېچ كىشــى يوقتــۇر

دېـگهن ئـايهتنى    ①﴾ربىلىپ تۇرغۇچىـدۇ ) ئهھۋالىنى(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، 
ئوقۇغانــدىن كېــيىن، تاشــنى بازغانلىغانىــدى، تاشــنىڭ ئــۈچتىن بىــرى  

ســهلمان فارىســى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ . يېمىرىلىــپ چۈشــتى
ــۆردى      ــۇرنى ك ــان ن ــاپ چىقق ــۇ تاشــتىن چاقن ــۇراتتى، ئ ــاراپ ت . بېشــىدا ق

پهرۋەردىگارىڭنىــڭ ﴿: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئىككىنچــى قېــتىم   
ســـۆزى ناھـــايىتى راســـتتۇر، ناھـــايىتى توغرىـــدۇر، ئۇنىـــڭ ســـۆزىنى      

) بهنــدىلهرنىڭ ســۆزلىرىنى(هللا ا. يوقتــۇرئۆزگهرتهلهيــدىغان ھــېچ كىشــى 
دېـگهن ئـايهتنى    ﴾بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر  ) ئهھـۋالىنى (ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، 
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بازغانلىغانىــــدى، تاشــــنىڭ يهنه ئــــۈچتىن بىــــرى  ) تاشــــنى(ئوقــــۇپ 
ســهلمان فارىســى تاشــتىن يهنه بىــر قېــتىم نــۇر  . يېمىرىلىــپ چۈشــتى

ــۈچىنچى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســا .چاقنــاپ چىققــانلىقىنى كــۆردى  الم ئ
پهرۋەردىگارىڭنىــڭ ســۆزى ناھــايىتى راســتتۇر، ناھــايىتى  ﴿: قېــتىم يهنه

ــدۇر، ئۇنىــڭ ســۆزىنى ئۆزگهرتهلهيــدىغان ھــېچ كىشــى يوقتــۇر   هللا ا. توغرى
بىلىــپ ) ئهھــۋالىنى(ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، ) بهنــدىلهرنىڭ ســۆزلىرىنى(

لغـان  دېگهن ئايهتنى ئوقۇپ بازغاننى ئۇرغانىدى، تاشنىڭ قا ﴾تۇرغۇچىدۇر
سهلمان تاشتىن . ئۈچتىن بىرىمۇ پۈتۈنلهي كۇكۇم ـ تالقان بولۇپ كهتتى 

خهنـدەكتىن  ئهلهيهىسسـاالم   پهيغهمـبهر . يهنه نۇر چاقنىغىنىنى كـۆردى 
  :سهلمان. چىقىپ، تونىنى ئېلىپ ئولتۇردى

تاشـقا ھهر بىـر ئۇرغىنىڭـدا بىـر نۇرنىـڭ چاقنـاپ       ! رەسۇلۇلالھئى ــ 
  :گهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمچىققانلىقىنى كۆردۈم، ـ دې

  :نۇرنى كۆردۈڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، سهلمان! ــ ئى سهلمان
ــامى     ــكهن زاتنىــڭ ن ــبهر قىلىــپ ئهۋەت ـــ ھهئه، ســېنى ھهق پهيغهم ـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. بىلهن قهسهمكى، ئۇ نۇرنى كۆردۈم، ـ دېدى
هن كىســرانىڭ شــهھهرلىرى بىــل ــــ بىرىنچــى قېــتىم ئۇرغىنىمــدا،

مهن ئۇالرنى ئـۆز   كۆرسىتىلدى،ماڭا  ـ يېزىالر  ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى شهھهر
  :ئهتراپتا تۇرغان ساھابىلهر. دېدىـ كۆزۈم بىلهن كۆردۈم، 

ئۇالرنىـڭ   ،بىزنىڭ ئۇ يهرلهرنى فهتىه قىلىشىمىز !رەسۇلۇلالھئى ــ 
خـانىۋەيران   بىـلهن  قـوللىرىمىز ى ئـۆز  ئـۇالرن  ۋە تلىرىنى ئېلىشىمىزريۇ

 پهيغهمـبهر . دېـدى  ــ ! دۇئـا قىلغىـن   تائاالغـا هللا ۋېتىشىمىز ئۈچـۈن ا قىلى
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر نئاندى. قىلدى ئهلهيهىسساالم دۇئا

ماڭــا قهيســهرنىڭ شــهھهرلىرى  ىنىمــداى قېــتىم ئۇرغچــئىككىنــــ 
مهن ئــۇالرنى ئــۆز  كۆرســىتىلدى،بىــلهن ئۇنىــڭ ئهتراپىــدىكى شــهھهرلهر 

  :يهنه ساھابىلهر. دىدېـ كۆزۈم بىلهن كۆردۈم، 
بىزنىڭ ئۇ يهرلهرنى فهتىه قىلىشىمىز، ئۇالرنىـڭ   !رەسۇلۇلالھئى ــ 

خـانىۋەيران  ئـۆز قـوللىرىمىز بىـلهن     ىئـۇالرن  ز ۋەتلىرىنى ئېلىشىمىريۇ
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 پهيغهمـبهر . دېـدى  ــ ! دۇئـا قىلغىـن   تائاالغـا هللا قىلىۋېتىشىمىز ئۈچـۈن ا 
  :ئاندىن. ئهلهيهىسساالم دۇئا قىلدى

ـــ  ئۇنىــــڭ  ۋەھهبهشىســــتان  ىنىمــــدا،ېــــتىم ئۇرغى قچئــــۈچىنـــ
مهن ئــۇالرنى ئــۆز كــۆزۈم  كۆرســىتىلدى،قىشــالقالر ـ ئهتراپىــدىكى يېــزا   

، ئۇالرغا ىالھهبهشىستانلىقالر سىلهرگه چېقىلمىس ئهمما. بىلهن كۆردۈم
ســىلهرمۇ  ىال،شــۇنداقال تۈركلهرمــۇ ســىلهرگه چېقىلمىســ. چېقىلمــاڭالر

   .①دېدىـ  !چېقىلماڭالر ئۇالرغا
  )3176: ئىانهس(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه ـصلى اهللا عليه  ـ   8528
ُسولُ وسلمـ بِِمًنى إِذَا اْنفَلََق الْقََمُر ِفلْقََتْينِ فَكَاَنْت ِفلْقَةٌ َوَراَء الَْجَبلِ َوِفلْقَةٌ ُدوَنُه فَقَالَ لََنا َر

  .»اْشَهُدوا«ـصلى اهللا عليه وسلمـ  اللَِّه
ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد   8528 مۇنــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـ

بىلهن مىنادا تۇرساق، ئـاي  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر: رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــدى  ــگه بۆلۈن ــر پارچىســى تاغنىــڭ  . ئىككى ــدە بى ــا تهرىپى ــر ئارق ، يهنه بى

  :ئهلهيهىسساالم بهرپهيغهم. ئىدى ئالدى تهرىپىدەارچىسى پ
  . دېدىـ ! گۇۋاھ بولۇڭالرــ بۇنىڭغا 

  ) 2800: مۇسلىم(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َحدَّثَُهْم أَنَّ أَْهلَ َمكَّةَ َسأَلُوا َرُسولَ ـ   8529
  . ْم اْنِشقَاَق الْقََمرِاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيرَِيُهْم آَيةً فَأََراُه

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8529
ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  : قىلىنىـــدۇ ــبهر سـ ــرىكلىرى پهيغهمـ مهكـــكه مۇشـ

ــان     ــۆجىزە كۆرسىتىشــنى تهلهپ قىلغ ــر م ــۆزلىرىگه بى ــهللهمدىن ئ ۋەس
ئۇالرغــــا ئاينىــــڭ يېرىلىشــــىنى ئهلهيهىسســــاالم پهيغهمــــبهر  ،ئىــــدى

   .كۆرسهتتى
  )3637 :بۇخارى(

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2976(ئهلبانى  ①
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َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ اْنَشقَّ الْقََمُر َوَنْحُن َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   8530
َيْسـَحَر  فَقَالُوا َسَحَرَنا ُمَحمٌَّد فقال َبْعُضُهْم لَِئْن كان َسَحَرَنا ما َيْسَتِطيُع أَنْ . فََصاَر ِفْرقََتْينِ

  .فكانو يتلقون الركبان فيخƎوŒم بأŒم قد رأوه فيكذبوŒم: زاد رزين .لناس كُلَُّهْما
ــ 8530 دىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ

 نىڭپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم :رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ
   .گه بۆلۈنگهنىدىزامانىدا ئاي ئىككى

   )4865 :بۇخارى(

  : بىلهن قۇرەيشلهرشۇنىڭ 
  :بهزىلهر. دېدىـ ، نى سېهىرلىدىمۇھهممهد بىزــ 

ـــ ب ــىـ ــىمۇ، ســېهىرلىگهن  ىزن ــادەمنى ســېهىرلهپ   بولس ھهمــمه ئ
  . دېدىـ  ،بواللمايدۇ

  )16308: ئهھمهد(

مهككىـگه  ) يهنـى قۇرەيشـلهر  (ئـۇالر  : رىـۋايهت قىلغـان  رەزىن مۇنداق 
) نىڭ بۆلۈنۈشـى توغرۇلـۇق  ئاي(نى كۈتۈۋېلىپ، ئۇالردىن كهلگهن كارۋانالر

ئۆزلىرىنىڭ ئاينىڭ بۆلۈنگهنلىكىنى كۆرگهنلىكىنى ئۇالر سورىغانىدى، 
  . لېكىن قۇرەيشلهر ئۇالرغىمۇ ئىشهنمىدى. ئېيتتى

  
ـ عن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم صلى الظُّْهَر   8531

ِليا يف َحاَجٍة فََرَجَع وقد صلى النيب صلى اللَُّه عليه وسـلم الَْعْصـَر   بِالصَّْهَباِء ثُمَّ أَْرَسلَ َع
فََوَضَع النيب صلى اللَُّه عليه وسلم َرأَْسُه يف ِحْجرِ َعِليٍّ فََناَم فلم ُيَحرِّكُُه حىت غَاَبِت الشَّْمُس 

َس بنفِْسِه على َنبِيِِّه فَـُردَّ عليـه   اْحَتَبَعْبَدَك َعِليا فقال النيب صلى اللَُّه عليه وسلم اللَُّهمَّ ان 
الشمس قالت فَطَلََعْت عليه الشَّْمُس حىت ُرِفَعْت على الْجَِبالِ َوَعلَى اَألْرضِ َوقَـاَم َعِلـيٌّ   

 . فََتَوضَّأَ َوَصلَّى الَْعْصَر ثُمَّ غَاَبْت َوذَِلَك بِالصَّْهَباِء
رىـۋايهت  ۇنداق مئهسما بىنتى ئۇمهيس رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن ـ  8531
نى نـامىزى  شـىن ېپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

ئهلـى  . ئهلىنـى بىـر ئىشـقا ئهۋەتتـى    پ بهرگهنـدىن كېـيىن،   سهھبادا ئوقۇ
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قايتىـــپ كهلگهنـــدە، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئهســـىر نـــامىزىنى      
نامــازدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بېشــىنى     . ئوقۇۋاتــاتتى

هلىنىڭ قۇچىقىغا قويۇپ ئۇخالپ قالدى ۋە كۈن ئولتـۇرغىچه ئورنىـدىن   ئ
  :كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم) ئويغانغاندىن. (تۇرمىدى
بهنـدەڭ ئهلـى ئـۆزىنى پهيغهمبىرىـڭ ئۈچـۈن تۇتـۇپ بهردى،       ! هللاــ ئى ا

قۇيــاش كهيــنىگه . ـــ دېــدى! شــۇڭا قۇياشــنى ئۇنىڭغــا قــايتۇرۇپ بهرگىــن
ئهلى دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ، ئهسىر . ىنغا نۇر چاچتىقايتىپ، تاغ ۋە زېم

شـۇنىڭدىن كېـيىن، قۇيـاش قايتىـدىن پـاتتى، بـۇ       . نامىزىنى ئوقۇۋالـدى 
   ①.ئىش سهھبادا يۈز بهرگهنىدى

  ) 145، 24/144: »كهبىرئهل«(

كان رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إذا َنَزلَ عليه الْـَوْحُي  : ـ ويف رواية  8532
ُيْغَشى عليه فَأُْنزِلَ عليه َيْوًما وهو يف ِحْجرِ َعِليٍّ فقال له رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه  كَاَد 

وسلم َصلَّْيَت الَْعْصَر يا َعِليُّ قال ال يا َرُسولَ اللَِّه فََدَعا اللََّه فََردَّ عليه الشَّْمَس حىت صـلى  
  . حىت صلى الَْعْصَر ُردَّْتا غَاَبْت حني الَْعْصَر قالت فََرأَْيُت الشَّْمَس طَلََعْت بعد م

ــر   8532 ــ يهنه بىــ ــۋايهتته ـــ ــداق رىــ ــگهنمۇنــ ــبهر: كهلــ  پهيغهمــ
ــاالمغا ــدا، ھ   ئهلهيهىسس ــل بولغان ــى نازى ــاس   وۋەھي ــى ت ــىدىن كهتكىل ش

بىــر كــۈنى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ      . قــاالتتى
 .ى نازىــل بولــدىقۇچىقىغــا بېشــىنى قويــۇپ ياتــاتتى، شــۇ ئهســنادا ۋەھيــ

ــدىن كېــيىن ( بېشــىنى (پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ) ۋەھيــى توختىغان
  :)كۆتۈرۈپ

  :ئهلى .ـ دەپ سورىدىئوقۇدۇڭمۇ؟ نامىزىنى ئهسىر  !ئهلىــ ئى 
 پهيغهمـبهر  ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى  ئوقۇمىـدىم، ـ  ! ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   

پ بولغـۇچه،  ئهسىر نامىزىنى ئوقـۇ ئهلى  ىپ،قا دۇئا قىلهللا ئهلهيهىسساالم
ــنىگه قايتۇرۇشــىنى ســورىدى  قۇياشــنىڭ  )ئهســما( مهن ..قۇياشــنى كهي

                                                 
ئىبـراھىم  بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى بىـر قـانچه سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،         ): 14097(ھهيسهمى  ①

: ئىبنـى ھىببـان  . ئىبنى ھهسهندىن قىلىنغان رىۋايىتىنىڭ راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر    
ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ      . دېگهن“ ئىبراھىم ئىبنى ھهسهن ئىشهنچلىك كىشىدۇر”

 .قىزى فاتىمهنىڭ تهرجىمىهالىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهن
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نــامىزىنى چىقىــپ، ئهلــى ئهســىر ) قايتــا(ئولتــۇرۇپ بولغانــدىن كېــيىن 
   .①تۇرغانلىقىنى كۆردۈم) كۈتۈپ(چه ىئوقۇپ بولغ

   )24/152: »كهبىرئهل«(

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ قَالَْت َعاِئَشةُ كَانَ ِلآلِ َرـ   8533
 َوْحٌش فَإِذَا َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِعَب َواْشَتدَّ َوأَقَْبلَ َوأَْدَبَر فَإِذَا أََحـسَّ 

َتَرْمَرْم َما َداَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َدَخلَ َرَبَض فَلَْم َي
 .َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْبْيِت كََراِهَيةَ أَنْ ُيْؤِذَيُه

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئائىشــه   8533 ــ مۇجاھىــددىن رى رەزىيهلالھــۇ ـ
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىـدە بىـر ھـايۋان     پهيغهمبهر: مۇنداق دېگهنا ئهنه

چىقىـپ كهتسـه، ئـۇ ھـايۋان     سىرتقا ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهربار بولۇپ، 
ــايتتى   ــهكرەپ ئوينـ ــاي سـ ــپ، توختىمـ ــىغا كىيىـ ــى بېشـ ــۆي ئىچىنـ  .ئـ

، دەرھال ئېغىلىغـا  نىڭ كىرگهنلىكىنى تۇيسائهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
كىرىپ كېتهتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆيدىال بولسا، ئـۇنى بىئـارام   

   .②قىلمايتتى قىلماسلىق ئۈچۈن مىدىر ـ سىدىر
   )»تهئهۋسئهل«بهززار ۋە  ،هۋسىلى؛ م24297: ئهھمهد(

ثَلَاثَ َعْشَرةَ َسَنةً ُيـوَحى  بَِمكَّةَ  عن ابن َعبَّاسٍ قال أَقَاَم رسول اللَِّه ـ   8534
  .إليه َوبِالَْمِديَنِة َعْشًرا َوَماَت وهو بن ثَلَاٍث َوِستَِّني َسَنةً

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8534 ــۋايهت دىن مــاۇ ئهنهۇرەزىيهلالھـــ ــداق رى مۇن
ــدۇ ــبهر :قىلىنى ــاالم  پهيغهم ــدە ئهلهيهىسس ــل 13مهككى ــۇردى يى ــۇ ، ت ب

 .تـۇردى يىـل   10مهدىنىـدە   جهرياندا ئۇنىڭغا ۋەھيى نازىـل بولـۇپ تـۇردى،   
  . ىبولديېشىدا ۋاپات  63ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر

  )2351: ممۇسلى(

                                                 
  .ىدىكىگه ئوخشاش باھا بېرىلگهنيۇقىرىق: ھهيسهمى ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىـيالردىن ئهنهسـنىڭ     ): 14152(ھهيسهمى  ②

  .جىيهنى ھهفس ئىشهنچلىك، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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بَِمكَّةَ َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً َيْسـَمُع   للَِّه عن ابن َعبَّاسٍ قال أَقَاَم رسول اـ   8535
الصَّْوَت َوَيَرى الضَّْوَء َسْبَع ِسنَِني وال َيَرى شيئا َوثََمانَ ِسنَِني ُيوَحى إليه َوأَقَـاَم بِالَْمِديَنـِة   

  . َعْشًرا
ــ ئىبنــى ئاببــاس   8535 ــۋايهت دىن مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مۇن
يهتـته  . يىـل تـۇردى   15مهككىـدە  يهىسسـاالم  ئهله پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

. يىــل جهريانىــدا غــايىبتىن ئــاۋاز ئــاڭاليتتى ۋە كــۆزىگه نــۇر كــۆرۈنهتتى 
لـېكىن ئۇنىڭغـا ۋەھيـى    . قالغان سهككىز يىلدا ھېچ نـېمه كۆرۈنمىـدى  

  . يىل تۇردى 10مهدىنىدە . نازىل قىلىندى
  ) 2353: ممۇسلى(

ُه َعْنُهَما قَالَ ُبِعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَّـ   8536
 َعْشَر َوَسلََّم ِلأَْرَبِعَني َسَنةً فََمكُثَ بَِمكَّةَ ثَلَاثَ َعْشَرةَ َسَنةً ُيوَحى إِلَْيِه ثُمَّ أُِمَر بِالْهِْجَرِة فََهاَجَر

  . ِسنَِني َوَماَت َوُهَو اْبُن ثَلَاٍث َوِستَِّني
ــ 8536 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــداق رى دىن مۇن
ــهللهم  : قىلىنىـــدۇ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ــىدا  40پهيغهمـ يېشـ

ــبهر قىلىــپ ئهۋەتى  ــدى ۋەپهيغهم ــدە  ل ــۇ  يىل 13مهككى ــۈزدى، ب نــى ئۆتك
ئاندىن ھىجرەت قىلىشقا بۇيرۇلـۇپ،   .جهرياندا ۋەھيى نازىل بولۇپ تۇردى

ــۇرۇپ،  10مهدىنىــدە  ۋە دىمهدىــنىگه ھىجــرەت قىلــ  يېشــىدا  63يىــل ت
   .ئالهمدىن ئۆتتى

  )3902 :بۇخارى(

َعْن َعْمرٍو قَالَ قُلُْت ِلُعْرَوةَ كَْم لَبِثَ النَّبِىُّ ـصلى اهللا عليـه وسلمــ    ـ   8537
قَالَ إِنََّما أََخذَُه ِمـْن  قَالَ فََغفََّرُه َو. قُلُْت فَإِنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ بِْضَع َعْشَرةَ. بَِمكَّةَ قَالَ َعْشًرا
   .قَْولِ الشَّاِعرِ

  :دىنمهن ئۇرۋە :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهمردىن  8537
مهككىــدە قانچىلىــك ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهرــــ 
  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىم،تۇردى؟ 
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  :مهن. دېدىـ يىل،  10ــ 
ئاڭلىغانىـدىم، ـ    نهچـچه يىـل دېگىنىنـى    10نىڭ ئىبنـى ئابباسـ  ـــ  

  :تائاالدىن مهغپىرەت تىلىگهندىن كېيىنهللا دېسهم، ئۇ ئىبنى ئابباسقا ا
   .ــ ئىبنى ئابباس بۇنى شائىرنىڭ سۆزىدىن ئالغان، ـ دېدى

  )2350: ممۇسلى(

ُن َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبـ   8538
  . ثَلَاٍث َوِستَِّني َوأَُبو َبكْرٍ َوُهَو اْبُن ثَلَاٍث َوِستَِّني َوُعَمُر َوُهَو اْبُن ثَلَاٍث َوِستَِّني

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8538
ۋاپـات   يېشـىدا  63سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

   .يېشىدا قهبزى روھ قىلىندى 63ئۆمهرمۇ ھهم  ۋە ئهبۇ بهكرى بولدى،
  )2348 :مۇسلىم(

َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ أَنَُّه قَالَ َسِمْعُتُه َيْخطُُب َيقُولُ َماَت َرُسولُ اللَِّه ـ   8539
 . ُر َوأََنا اْبُن ثَلَاٍث َوِستَِّنيَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن ثَلَاٍث َوِستَِّني َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَم

 مۇئـــاۋىيهتىرمىـــزى جهرىـــردىن رىـــۋايهت قىلىـــدۇكى، ئـــۇ  – 8539
 63ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر: خۇتبه سۆزلهۋېتىپ نىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

شۇ ياشـتا ۋاپـات بولـدى،    ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهرمۇ  ۋاپات بولدى، يېشىدا
   .①نلىكىنى ئاڭلىغانياشتا، ـ دېگه 63) بۇ يىل(مهنمۇ 

  ) 3653: تىرمىزى(

إن قريشا تواصت بينهما بالتمادى ىف الغىن والكفر : ابن عباس قالـ عن   8540
إنـا  (( فأنزل اهللا تعـاىل  . عليه الصنبور املنبتر الذى Ʋن عليه أحق ưا هو: فقال بعضهم

أربعة  د ذكورإىل أخرها وأتاه بعد ذلك Ʀسة أوال)) أعطيناك الكوثر فصل لربك واƲر 
و قيل إن الطاهر هو عبد اهللا فهم ثالثة والطيب والقاسم . من خدجية عبد اهللا وهو أكƎهم

و إبراهيم من مارية و كان له صلى اهللا عليه وسلم أربع بنات منهن زينب الـىت كانـت   

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2887(ئهلبانى  ①
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فلمـا  . ơت أىب العاص بن الربيع ورقية وأم كلثوم كانتا Ơت عتبة وعتيبة ابىن أىب هلـب 
أمرƵا بفراقهما وتزوج عثمان أوال رقية وهاجرت معـه إىل  )) تبت يدا أىب هلب((زلت ن

وولدت هناك عبد اهللا وبه كان يكىن مث ماتت وتزوج بعـدها أم كلثـوم   . أرض احلبشة
وفاطمة كانت Ơت على وولدت له حسنا وحسينا وƮسنا وزينب كانت Ơت عبـد اهللا  

  . رواه رزين. ربن جعفر وأم كلثوم زوجها على من عم
ــ ئىبنــى ئاببــاس   8540 ــۋايهت دىن مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مۇن
ئۆز ئارىلىرىـدا كۇپۇرلـۇق ۋە ئازغۇنلۇقتـا چـېكىگه     قۇرەيشلهر  :قىلىنىدۇ

  :ھهتتا بىرى. يهتتى
نىشـانى قالمايـدىغان بـۇ     –ــ بىزنىـڭ تۇتـۇپ ماڭغـان يـولىمىز نـام      

بىز ساڭا ﴿: تائاالڭ بىلهن اهللا شۇنى .ئادەمنىڭ يولىدىن توغرىدۇر، ـ دېدى 
پهرۋەردىگارىـڭ ئۈچـۈن   . ھهقىقهتهن نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى ئاتـا قىلـدۇق  

ــن   ــانلىق قىلغىــ ــۇغىن ۋە قۇربــ ــاز ئوقــ ــېنىڭ  . نامــ ــقهتهن ســ ھهقىــ
. دېگهن سـۈرىنى نازىـل قىلـدى    ①﴾دۈشمىنىڭنىڭ نام ـ نىشانى قالمايدۇ 

تـۆتى  . بولـدى  ىلبهش ئـوغ  كۆپ ئـۆتمهي، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   
ئهڭ چوڭىنىــڭ (ئابــدۇلالھ : بولــۇپ، ئــۇالردىن چه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــاخهدىــ

ۋە  تهييىـب  ،)بهزىلىرىگه كـۆرە تـاھىر ئهسـلى ئابـدۇلالھ    (، تاھىر )ئىسمى
ــارلىقالر  ــىم قات ــمى     .قاس ــڭ ئىس ــۇپ، ئۇنى ــارىيهدىن بول ــى م بهشىنچىس

زەيـنهب،  (ئۇندىن باشقا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    .ئىدىئىبراھىم 
. تــۆت قىــزى بــار ئىــدى) رۇقىــيه، ئۇممــۇ گۈلســۈم ۋە فــاتىمه ئىســىملىك

رۇقىـيه ۋە ئۇممـۇ   . ئاسنىڭ ئهمرىدە ئىـدى لئهبۇ زەينهب رەزىيهلالھۇ ئهنها
ر ئهبــۇ لهھهبنىــڭ ئوغــۇللىرى ئــۇتبه ۋە ئۇتهيبهنىــڭ ئهمرىــدە  هملۈلســگۈ

وغلىغا سۈرە مهسهد نازىل بولغاندىن كېيىن، ئهبۇ لهھهب ئىككى ئ. ئىدى
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئوسـمان  . بېسىم قىلىپ، ئايـاللىرىنى قويغۇزىـۋەتتى  

ئىككىســـى بىلـــله ھهبهشىســـتانغا . باشـــتا رۇقىيهنـــى ئهمـــرىگه ئالـــدى
ــدى ۋە  ــرەت قىل ــۇ يهردە  ھىج ــوغلى (ئ ــڭ ئ ــدى ) ئۇالرنى ــدۇلالھ تۇغۇل  .ئاب

شۇندىن كېيىن، ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوغلى ئابدۇلالھنىڭ ئىسمى 
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رۇقىيه رەزىيهلالھۇ ئهنها ۋاپـات بولغانـدىن كېـيىن،     .هن كۇنيه ئالدىبىل
. ھهزرىتى ئوسمان ئۇممۇ گۈلسـۈم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـانى نىكاھىغـا ئالـدى     

فـاتىمهدىن  . نىـڭ ئهمرىـدە ئىـدى   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ فاتىمه ئهلى ھهزرىتى
 .ھهسهن، ھۈسهين، مۇھسىن، زەينهب ۋە ئۇممۇ گۈلسۈملهر دۇنياغا كهلدى

ئهلـــى ئۇممـــۇ  .جهئـــفهرگه يـــاتلىق بولـــدىزەيـــنهب ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى 
  . گۈلسۈمنى ئۆمهرگه ياتلىق قىلىپ قويدى

  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ إِْبَراِهيَم ـ   8541
  . ي الثَّْديِ َوإِنَّ لَُه لَِظئَْرْينِ ُتكَمِّلَاِن َرَضاَعُه ِفي الَْجنَِّةاْبنِي َوإِنَُّه َماَت ِف

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،   ـ  8541
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈپ    « ــۇرۇپ ئۆل ئوغلــۇم ئىبــراھىم تېخــى ئهمچهكــتىن ئايرىلمــاي ت
ر بولـــۇپ، ئـــۇالر ئىككـــى ئېنىكئانىســـى بـــائۇنىـــڭ  نهتـــتهجهن .كهتتـــى

چـۈنكى  . سـۈتىنى تولۇقاليـدۇ  ) ئهمچهك(ئىبراھىمنىڭ ئىككى يىللىق 
   .»ئۇ مېنىڭ ئوغلۇم

  )2316 :مۇسلىم(

إِْسَماِعيل قُلُْت ِلاْبنِ أَبِي أَْوفَى َرأَْيَت إِْبَراِهيَم اْبَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ـ عن  8542
ُه َسلََّم قَالَ َماَت َصِغًريا َولَْو قُِضَي أَنْ َيكُونَ َبْعَد ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنبِيٌّ َعاَش اْبُنَو

  .َولَِكْن لَا َنبِيَّ َبْعَدُه
 ۇمهن ئىبنى ئهبـ  :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئىسمائىل – 8542

  :ئهۋفا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئوغلى ئىبراھىمنـى  پهيغهمــ 

  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىم،؟ ىدىڭكۆرگهنم
ناۋادا مۇھهممهد سـهلاللالھۇ   .كىچىكىدە ئۆلۈپ كهتكهنــ ئىبراھىم 

ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن كېيىن پهيغهمبهر كېلىشـكه ھۆكـۈم قىلىنغـان    
ياشـىغان بـوالتتى،    بالىسى) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ(بولسا ئىدى، 
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ـ دىن كېـيىن پهيغهمـبهر كهلمهيـدۇ،     ئهلهيهىسسـاالم  لېكىن پهيغهمـبهر 
   .دېدى

   )6194 :بۇخارى(
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ئۇالرنىڭ هللا ا(ىرى ساھابىلهرنىڭ ئورتاق پهزىلهتل
  )ھهممىسىدىن رازى بولسۇن

النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   ِعْمَرانَ ْبَن ُحَصْينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ ـ عن  8543
بِـيُّ  َوَسلََّم َخْيُركُْم قَْرنِي ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم قَالَ ِعْمَرانُ لَا أَْدرِي أَذَكَـَر النَّ 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َبْعَدكُْم قَْوًمـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعُد قَْرَنْينِ أَْو ثَلَاثَةً قَالَ النَّبِيُّ َصلَّ
  . َيُخوُنونَ َولَا ُيْؤَتَمُنونَ َوَيْشَهُدونَ َولَا ُيْسَتْشَهُدونَ َوَيْنِذُرونَ َولَا َيفُونَ َوَيظَْهُر ِفيهِْم السَِّمُن

ــ 8543 ــران ئىبنـــى ھۈســـ  ــ ــۋايهت  هئىمـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ين رەزىيهلالھـ
  :مۇنداق دېگهن هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسقىلىدۇكى، پهيغهمبهر 

يهنـــى (ئىنســـانالرنىڭ ئهڭ خهيرلىكـــى مېنىـــڭ دەۋرىمـــدىكىلهر «
ــئۇ .دۇر)ســاھابىلهر يهنــى (كېــيىن كېلىــدىغانالر دىن الرئــۇ ،دىن قالســان
ــابىئىنالر ــئۇ ،)ت ــۇ ،دىن قالســان ــيىنالردئ ــدىغانالر  ىن كې ــابىئى (كېلى ت
لهيهىسسـاالمنىڭ ئىككـى يـاكى    ئىمـران پهيغهمـبهر ئه  . »دۇر)تابىئىنالر

ــان     ــۇپ قالغـ ــانلىقىنى ئۇنتـ ــا ئالغـ ــىرنى تىلغـ ــۈچ ئهسـ ــبهر . ئـ پهيغهمـ
  :هىسساالمنىڭ سۆزى مۇنداق داۋاملىشىدۇئهلهي

ــۇالر« ــدۇكى،    ئـ ــر قهۋم كېلىـ ــۇنداق بىـ ــيىن شـ ــۇالردىن دىن كېـ ئـ
) ئامـانهتكه (گۇۋاھلىق تهلهپ قىلىنمىسىمۇ، يالغان گۇۋاھلىق بېرىـدۇ،  

ئاتــاق ) نهزرە ئۈچــۈن. (ېچكىم ئۇالرغــا ئىشــهنمهيدۇخىيــانهت قىلىــدۇ، ھــ
ــال( ــدۇ  ) م ــادا قىلماي ــېكىن نهزرىســىنى ئ ــدۇ، ل ــدە  .ئاتاي ئۇالرنىــڭ ئىچى

   .»سېمىز ئادەملهر كۆپ بولىدۇ
  )2651 :بۇخارى(
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َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ عن   8544
ِه َيقُولُ لَا َتَمسُّ النَّاُر ُمْسِلًما َرآنِي أَْو َرأَى َمْن َرآنِي قَالَ طَلَْحةُ فَقَْد َرأَْيُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَّ
  . و قَالَ ُموَسى َوقَْد َرأَْيُت طَلَْحةَ قَالَ َيْحَيى َوقَالَ ِلي ُموَسى َوقَْد َرأَْيتƗ َوَنْحُن َنْرُجو اللََّه

ــ  8544 دىن مۇنــداق مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇر ئىبنــى ئابــدۇلالھ جــابىـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر: رى ــهللهمنىڭ   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  :س

ــۆرگهن « ــۇلمانغامېنـــى كـ ــۆرگهن مۇسـ ــاكى مېنـــى كـ ــۆرگهن  لهرنىيـ كـ
ــۇلمانغا ــمايدۇ  مۇســـ ــوتى يېقىنالشـــ ــنهم ئـــ دېگهنلىكىنـــــى  »جهھهنـــ
 .، ـ دېـگهن  نى كـۆردۈم ھالمهن جابىر ئىبنـى ئابـدۇل  : تهلهه. ئاڭلىغانىدىم

  .، ـ دېگهنتهلههنى كۆردۈم مۇمهن: مۇسا
مۇشـۇ  (بىـز  . مېنـى كـۆردۈڭ  سـهن   :مۇسا ماڭا: يهھيا مۇنداق دېگهن

نىـــڭ رەھمىـــتىگه ئېرىشـــىپ قېلىشـــىمىزنى ئۈمىـــد  هللا) ئـــارقىلىق
   .①قىلىمىز، ـ دېدى

  ) 3858: ىتىرمىز(

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتي َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ قَالَ قَالَ َر يأَُب ـ عن  8545
َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ فََيْغُزو ِفئَاٌم ِمْن النَّاسِ فََيقُولُونَ ِفيكُْم َمْن َصاَحَب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  

نَّاسِ َزَمانٌ فََيْغُزو ِفئَاٌم ِمْن النَّاسِ فَُيقَـالُ  َعلَْيِه َوَسلََّم فََيقُولُونَ َنَعْم فَُيفَْتُح لَُهْم ثُمَّ َيأِْتي َعلَى ال
َهلْ ِفيكُْم َمْن َصاَحَب أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيقُولُونَ َنَعْم فَُيفَْتُح لَُهْم 

الُ َهلْ ِفيكُْم َمْن َصاَحَب َمْن َصـاَحَب  ثُمَّ َيأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ فََيْغُزو ِفئَاٌم ِمْن النَّاسِ فَُيقَ
  . أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيقُولُونَ َنَعْم فَُيفَْتُح لَُهْم

ـ ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،        8545
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

 .غازاتقـا چىقىـدۇ   تـوپ كىشـى   ان كېلىـدۇكى، بىـر  ۇنداق بىر زامش«
  :دىنرئۇال

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 807(هلبانى ئ ①
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دەپ  ؟ ـ  الردا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى كـۆرگهنلهر بـارمۇ    ـــ ئـاراڭ  
  :سورىلىدۇ، ئۇالر

ـــ  ــار،    ـ ــدۇـ ھهئه، ب ــه    . دەي ــا فهتى ــلهن، ئۇالرغ ــى بى ــۇنىڭ پهزىلىت ش
  .مۇيهسسهر قىلىنىدۇ

كىشـى غازاتقـا   يهنه بىـر تـوپ   ئاندىن كېيىن بىر زامان كېلىدۇكى، 
  :دىنئۇالر .چىقىدۇ
الردا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـاھابىلىرىگه ھهمـراھ     اراڭئـ ــ 

  :ـ دەپ سورىلىدۇ، ئۇالربولغانالر بارمۇ؟ 
شــۇنىڭ پهزىلىتــى بىــلهن، ئۇالرغىمــۇ فهتىــه  . ــــ ھهئه، بــار، ـ دەيــدۇ   

كېـيىن يهنه بىـر زامـان كېلىـدۇكى، يهنه      ئۇندىن. مۇيهسسهر قىلىنىدۇ
  :ئۇالردىن. ىر تۈركۈم كىشى غازاتقا چىقىدۇب

ــ ئاراڭالردا ساھابىلهرگه ھهمراھ بولغانالرغا ھهمراھ بولغانالر بـارمۇ؟  
  :ـ دەپ سورىلىدۇ، ئۇالر

شــۇنىڭ پهزىلىتــى بىــلهن، ئۇالرغىمــۇ فهتىــه  . ــــ ھهئه، بــار، ـ دەيــدۇ   
   .»مۇيهسسهر قىلىنىدۇ

   )3649 :بۇخارى(

فَُيقَالُ اْنظُُروا هل َتَرْونَ الَْبْعثُ الرَّابُِع ثُمَّ َيكُونُ : زادـ ويف رواية بنحوه، و  8546
  . فَُيوَجُد الرَُّجلُ فَُيفَْتُح هلم بِِه ِفيهِْم أََحًدا َرأَى من َرأَى أََحًدا َرأَى أَْصَحاَب النيب 

تــۆتىنچى ئانــدىن  :يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق كهلــگهن    – 8546
  :ئۇالردىن. چىقىدۇتۈركۈم كىشىلهر جىهادقا 

ــ ئـاراڭالردا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـاھابىلىرىغا ھهمـراھ      
بولغانالرغا ھهمراھ بولغانالرغا ھهمراھ بولغـانالر بـارمۇ؟ ـ دەپ سـورىلىدۇ،     

  :ئۇالر
ــ ھهئه، بـار، ـ دەپ جـاۋاب بېرىـدۇ، شـۇنىڭ پهزىلىتـى بىـلهن، ئۇالرغـا         

   .فهتىه مۇيهسسهر قىلىنىدۇ
  ) 2532: مۇسلىم(
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َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ كَانَ َبْيَن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد َوَبْيَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ـ   8547
نَّ َشْيٌء فََسبَُّه َخاِلٌد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتُسبُّوا أََحًدا ِمْن أَْصَحابِي فَـإِ 

  . لَْو أَْنفََق ِمثْلَ أُُحٍد ذََهًبا َما أَْدَرَك ُمدَّ أََحِدِهْم َولَا َنِصيفَُهأََحَدكُْم 
ــهئىد   8547 ــۇ سـ ــ ئهبـ ــۇ ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
 خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد بىــلهن ئابــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف     : قىلىنىــدۇ

بـۇنى  . ئىككىسى جېدەللىشىپ قېلىپ، خالىد ئابدۇراھماننى تىللىـدى 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر اڭلىغانئ

ـــ  مېنىــــڭ ســــاھابىلىرىمنى تىللىمــــاڭالر، بىــــرىڭالر ئۇھــــۇد  ـــ
ئـۇالردىن بىـرى سـهدىقه قىلغـان      ،قىلسـىمۇ  سهدىقهتېغىچىلىك ئالتۇن 

ــۇ      ــا ئۇنىــڭ يېرىمىغىم ــاۋابىغا، ھهتت ــاغلىق نهرســىنىڭ س ــۇد چ ــر م بى
   .ئېرىشهلمهيدۇ، ـ دېدى

  )2541: مۇسلىم(

ِد اللَِّه ْبنِ ُمَغفَّلٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللََّه اللََّه َعْن َعْبـ   8548
ِفي أَْصَحابِي اللََّه اللََّه ِفي أَْصَحابِي لَا َتتَِّخذُوُهْم غََرًضا َبْعِدي فََمْن أََحبَُّهْم فَبُِحبِّي أََحـبَُّهْم  

ي أَْبَغَضُهْم َوَمْن آذَاُهْم فَقَْد آذَانِي َوَمْن آذَانِي فَقَْد آذَى اللََّه َوَمْن آذَى َوَمْن أَْبَغَضُهْم فَبُِبْغِض
  .اللََّه ُيوِشُك أَنْ َيأُْخذَُه

دىن رىـۋايهت  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى مـۇغهففهل    8548
  : مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ــا« ــۆرمىتىنى    ھابىلىرىمنىڭ ھهقسـ ــى ـ ھـ ــتا  قـ ــنهللاساقالشـ  تىـ
رنى ياخشـى  كىـم ئـۇال   .تىللىمـاڭالر مهندىن كېـيىن ئـۇالرنى    .قورقۇڭالر

كىـم  . كۆرسه، مېنـى ياخشـى كۆرگهنلىكىـدىن ياخشـى كـۆرگهن بولىـدۇ      
دىن نهپرەتلهنسـه، مهنـدىن نهپرەتلهنگهنلىكـى ئۈچـۈن نهپـرەتلهنگهن      ئۇالر

كىـم  . ماڭـا ئهزىـيهت بهرگهن بولىـدۇ    ،هت بهرسهكىم ئۇالرغا ئهزىي. بولىدۇ
ئهزىـيهت   قـا هللاكىـم ا . ا ئهزىـيهت بهرگهن بولىـدۇ  قهللا ،ماڭا ئهزىيهت بهرسه

   .①»پات ئارىدا جازااليدۇاهللا ئۇنى  ،بېرىدىكهن

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 808(ئهلبانى  ①
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  )3862: ىتىرمىز(

إِذَا َرأَْيُتْم الَّـِذيَن  َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   8549
  . َيُسبُّونَ أَْصَحابِي فَقُولُوا لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى َشرِّكُْم

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى ئۆمهر ـ   8549
  :مۇنداق دېگهنر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبه

 :ئۇالرغـــا مېنىـــڭ ســـاھابىلىرىمنى تىلالۋاتقـــانالرنى كۆرســـهڭالر،«
   ①»!دەڭالر “!لهنىتى بولسۇن نىڭهللاسىلهرگه ا”

  ) 3866: ىتىرمىز(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَْت ِلي َعاِئَشةُ َيا اْبَن أُْخِتي أُِمُروا أَنْ ـ   8550
  .ُهْمَيْسَتْغِفُروا ِلأَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسبُّو

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   ـ ھىشام ئىبنـى ئـۇرۋە دادىسـى    8550
  :ماڭا ارەزىيهلالھۇ ئهنهئائىشه 

 پهيغهمــــبهر) قۇرئانــــدا(ئــــۇالر  !ئــــى ھهمشــــىرەمنىڭ ئــــوغلىــــــ 
نىڭ ســــاھابىلىرى ئۈچــــۈن ئىســــتىغپار ئېيتىشــــقا ئهلهيهىسســــاالم
   .، ـ دېدىئۇالرنى تىلالۋاتىدۇ ، لېكىنبۇيرۇلغان ئىدى

 ) 3022: لىممۇس(

إن ناسا يتناولون أصحاب النىب صلى اهللا عليه وسلم : جابر قيل لعائشة ـ  8551
تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب اهللا أن اليقطع  ما: حىت أبا بكر وعمر فقالت

  .رزين. عنهم األجر
: ن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇجــابىر ـــ  8551

  :ھۇ ئهنهاغائائىشه رەزىيهلال

                                                 
  .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 811(ئهلبانى  ①
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ـــ  ــبهزـــ ــهللهمنىڭ  لهر ىــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ
ساھابىلىرىغا، ھهتتا ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهرگىمۇ تىل تهگكۈزىۋاتىدۇ، ـ   

  :دېيىلگهنىدى، ھهزرىتى ئائىشه
. ئۇالرنىڭ ئهمهللىرى ئۈزۈلۈپ قالـدى ــ نېمىدىن ئهجهبلىنىسىلهر؟ 

ئهجرىنىـــڭ ئۈزۈلـــۈپ   ئۇالرنىـــڭ) بـــۇ ئـــارقىلىق (تىـــن هللالـــېكىن ا
  . قالماسلىقىنى تىلهيمهن، ـ دېدى

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َصلَّْيَنا الَْمْغرَِب َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   8552
اَء قَالَ فََجلَْسَنا فََخَرَج َعلَْيَنا فَقَالَ َما زِلْـُتْم  َوَسلََّم ثُمَّ قُلَْنا لَْو َجلَْسَنا َحتَّى ُنَصلَِّي َمَعُه الِْعَش

قَالَ َهاُهَنا قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّْيَنا َمَعَك الَْمْغرَِب ثُمَّ قُلَْنا َنْجِلُس َحتَّى ُنَصلَِّي َمَعَك الِْعَشاَء 
َماِء َوكَانَ كَِثًريا ِممَّا َيْرفَُع َرأَْسُه إِلَـى السَّـَماِء   أَْحَسْنُتْم أَْو أََصْبُتْم قَالَ فََرفََع َرأَْسُه إِلَى السَّ

ي فَإِذَا فَقَالَ النُُّجوُم أََمَنةٌ ِللسََّماِء فَإِذَا ذََهَبْت النُُّجوُم أََتى السََّماَء َما ُتوَعُد َوأََنا أََمَنةٌ ِلأَْصَحابِ
أََمَنةٌ ِلأُمَِّتي فَإِذَا ذََهَب أَْصَحابِي أََتى أُمَِّتي َمـا  ذََهْبُت أََتى أَْصَحابِي َما ُيوَعُدونَ َوأَْصَحابِي 

  . ُيوَعُدونَ
ــدە دادىســىدىن    8552 ــۇ بۇرەي ــ ئهب ــدۇ ـ ــۋايهت قىلى ــداق رى ــز : مۇن بى

 دۇق،شـامنى ئوقـۇ  نامازبىـلهن   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
ــدىن ــۇ  ئان ــلهن  (خۇپتهننىم ــاالم بى ــبهر ئهلهيهىسس ــاق) پهيغهم چى ئوقۇم

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چىقىپ .بولۇپ، ئولتۇردۇق
  :بىز. ــ تېخىچه بۇ يهردە ئولتۇرۇپسىلهرغۇ؟ ـ دەپ سورىدى

دۇق، خۇپتهننىمـۇ  شـامنى ئوقـۇ  نامازسـهن بىـلهن   ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
 پهيغهمـبهر . سهن بىـلهن بىلـله ئوقۇمـاقچى بولـۇپ ئولتـۇردۇق، ـ دېـدۇق       

  :ئهلهيهىسساالم
ئاسـمانغا  كۆتـۈرۈپ،  ئاندىن بېشـىنى  . دېدى، ـ  پسىلهرياخشى قىلىــ 

  :ئاندىن .قارىدى، ئۇ كۆپىنچه ھالالردا شۇنداق قىالتتى
) يوقىلىــپ(ئهگهر ئــۇالر  ئاســماننىڭ قوغــدىغۇچىلىرى،يۇلتــۇزالر ــــ 

مهن ســـــاھابىلىرىمنىڭ  .كهتســـــه، ئاســـــمان ھـــــاالكهتكه ئۇچرايـــــدۇ
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ــدىغۇچىلىرىمهن، ــهم قوغـ ــاھابىلىرىم ،مهن كهتسـ ــىغا ۋەدە نىسـ ڭ بېشـ
ۈممىتىمنىـڭ  سـاھابىلىرىم ئ  .ئىـش كېلىـدۇ  ) قورقۇنچلۇق(قىلىنغان 

ۋەدە قىلىنغـان  بېشـىغا   نىـڭ ممىتىمۈئ ،ئـۇالر كهتسـه   قوغدىغۇچىلىرى،
  . دېدى ، ـئىش كېلىدۇ) قورقۇنچلۇق(

  )2531: مۇسلىم(

َوَسلََّم َما ِمْن أََحـٍد ِمـْن    َعْن ُبَرْيَدةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ   8553
  . أَْصَحابِي َيُموُت بِأَْرضٍ إِلَّا ُبِعثَ قَاِئًدا َوُنوًرا لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة

پهيغهمــبهر قىلىــدۇكى، ۋايهت رىــ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇبۇرەيــدە ـــ  8553
  :دېگهنمۇنداق  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئـۇ  ) قىيامهت كۈنى(لۈپ كهتسه، يهردە ئۆ ساھابىلرىمدىن بىرى بىر«
   .①»لىدۇۈشۇ يهردىكىلهر ئۈچۈن باشالمچى ۋە نۇر بولۇپ تىرىلدۈر

  ) 3568: تىرمىزى(

يـا  : سألت رىب عن اختالف أصحاىب من بعدى فأوحى إيل: رفعه عمر – 8554
Ʈمد إن أصحابك عندى ƕƞلة النجوم من السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن 

ư أصـحاىب كـالنجوم   : وقال. ا هم عليه من اختالفهم فهو عندى على هدىأخذ بشئ
   .رزين. بأيهم اقتديتم اهتديتم

ــۆمهر  8554 ــ ئـ ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

ــ )مهنــدىن كېيىنكــى( ســاھابىلىرىمنىڭ رەببىمــدىن«  ىئىختىالپ
! ئــى مــۇھهممهد”: ماڭــا مۇنــداق ۋەھيــى قىلىنــدى. ۇق ســورىدىمتوغرۇلــ
نهزەرىمدە خـۇددى نـۇرى بىـر ـ بىرىـدىن كۈچلـۈك       رىڭ مېنىڭ ىساھابىل

كـى  كىم. يۇلتۇزالرغا ئوخشايدۇ، ھهممىسىنىڭ ئۆزىگه خاس نۇرى بولىدۇ
دەرگاھىمــدا  ڭمېنىــ ،ئــۇ ئــۇالردىن بىرىنىــڭ تۇتقــان يولىغــا ئهگهشســه، 

ــدىن . »“ىــدۇبول ھىــدايهت ئۈســتىدە ئهلهيهىسســاالم يهنه  پهيغهمــبهرئان
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مهيلى مېنىڭ ساھابىلىرىم يۇلتۇزالرغا ئوخشاش بولۇپ، «: مۇنداق دېدى
   .»هڭالر، ھىدايهت تاپىسىلهرمغا ئهگهشسىقايسى

 )رىۋايهت قىلغان، لېكىن بۇ توقۇلما سۆز رەزىن(

 ى أَْصَحاَب رسول اللَِّه َسِعيد بن َزْيِد مسع من َيُسبُّ َعِليا قال أال أََرـ   8555
يقول َوإِنِّي لََغنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عليه  ُيَسبُّونَ ِعْنَدَك ثُمَّ لَا ُتْنِكُر وال ُتَغيُِّر أنا مسعت َرُسولَ اللَِّه 

َمْعَناُه ثُمَّ قال ما Ɓ َيقُلْ فََيْسأَلَنِي عنه غًَدا إذا لَِقيُتُه أبو َبكْرٍ يف الَْجنَِّة َوُعَمُر يف الَْجنَِّة َوَساَق 
َيْغَبرُّ فيه َوْجُهُه َخْيٌر من َعَملِ أََحِدكُْم ُعُمَرُه َولَـْو   لََمْشَهُد َرُجلٍ منهم مع رسول اللَِّه 

 . ُنوحٍُعمَِّر ُعُمَر 
ۋالىالردىـن بىرىنىـڭ    رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ سهئىد ئىبنى زەيد  8555

ۈۋاتقانلىقىنى ئـاڭالپ  يېنىدا بىرەيلهننىڭ ھهزرىتى ئهلىگه تىل تهگكۈز
  :قالدى ـ دە، ۋالىيغا

ــاالمنىڭ    ــبهر ئهلهيهىسســ ــدا پهيغهمــ ــېنىڭ ھۇزۇرۇڭــ ـــ مهن ســ ـــ
ــۈن     ــا؟ ســهن ئ ــانلىقىنى ئاڭالۋاتىمهن ســاھابىلىرىغا تىــل تهگكۈزۈلىۋاتق
چىقماي تۇرىسهنغۇ؟ مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    

ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم  ــۇ «: مۇن ــۆمهر  ئهب ــته، ئ بهكــرى جهننهت
جهننهتــته، ئوســمان جهننهتــته، ئهلــى جهننهتــته، تهلــهه جهننهتــته، زۇبهيــر 
ئىبنى ئاۋام جهننهتته، سهئد ئىبنى مالىك جهننهتته، ئابدۇراھمان ئىبنى 

ئونىنچىسىغا كهلگهنـدە، سـهئىد    .»ئهۋف جهننهتته، ئهبۇ ئۇبهيدە جهننهتته
  :جىم تۇرۇپ قالدى، ئۇنىڭدىن

  :ئۇ. چىسى كىم؟ ـ دەپ سوراشتىــ ئونىن
پهيغهمـبهر  ئۇالرنىـڭ   ).يهنى ئۆزىنى دېمهكچـى ( سهئىد ئىبنى زەيدــ 

غازاتقــا قاتنىشــىپ،  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــر قېــتىم
ئهلهيهىسسـاالمدەك   نـۇھ  نىـڭ ىرىڭالريۈزىگه توپا قوندۇرۇشىنىڭ ئۆزىال ب

ـ ئىبــــادەت      ئهمهل) پۈتــــۈن ئــــۆمرى بــــويىچه( ،ياشــــاپ )يىــــل 950(
   .①دېدى مۇ ئهۋزەلدۇر، ـقىلىشىدىن
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  ) 4649: ئهبۇ داۋۇد(

فََعدَّ َهُؤلَاِء التِّْسَعةَ َوَسكََت َعْن الَْعاِشرِ فَقَالَ الْقَْوُم َنْنُشُدَك اللََّه  :ـ ويف رواية  8556
  . أَْعَورِ ِفي الَْجنَِّةَيا أََبا الْأَْعَورِ َمْن الَْعاِشُر قَالَ َنَشْدُتُمونِي بِاللَِّه أَُبو الْ

ــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن  8556 ــ يهنه بىــر رى قى ىرىســهئىد يــۇق: ـ
  :ئۇالر. ك تۇردىۈىسىدا شچئونىن ،نى ساناپ بولۇپىتوققۇز
. دىگهنىـ دېـ ىسى كىـم؟   چنىڭ نامى بىلهن سورايمىزكى، ئونىنهللاــ 

  :ئۇ
يهنـى  ( جهننهتـته  مـۇ نىـڭ نـامى بىـلهن سـورىدىڭالر، مهن    هللاسىلهر اــ 

   .①دېدىـ ، )ئونىنچىسى مهن
  
  

عن َسِعيِد بن الُْمَسيَّبِ أخƎين أبو ُموَسى الْأَْشَعرِيُّ أَنَُّه َتَوضَّأَ يف َبْيِتِه ثُمَّ ـ   8557
َولَأَكُوَننَّ معه َيْوِمي هذا قال فََجاَء الَْمْسجَِد فََسأَلَ عن  َخَرَج فقال لَأَلَْزَمنَّ َرُسولَ اللَِّه 

قَالُوا َخَرَج َوجََّه ها هنا قال فََخَرْجُت على أَثَرِِه أَْسأَلُ عنه حىت دخل بِئَْر أَرِيسٍ فَ النيب 
َحاَجَتُه َوَتَوضَّأَ فَقُْمُت  قال فََجلَْسُت ِعْنَد الَْبابِ َوَباُبَها من َجرِيٍد حىت قََضى رسول اللَِّه 

قُفََّها َوكََشَف عن َساقَْيِه َوَدلَّاُهَما يف الْبِئْـرِ   إليه فإذا هو قد َجلََس على بِئْرِ أَرِيسٍ َوَتَوسَّطَ
 قال فََسلَّْمُت عليه ثُمَّ اْنَصَرفُْت فََجلَْسُت ِعْنَد الَْبابِ فقلت لَأَكُوَننَّ َبوَّاَب رسول اللَّـِه  

ِلَك قال ثُـمَّ  الَْيْوَم فََجاَء أبو َبكْرٍ فََدفََع الَْباَب فقلت من هذا فقال أبو َبكْرٍ فقلت على رِْس
ذََهْبُت فقلت يا َرُسولَ اللَِّه هذا أبو َبكْرٍ َيْسَتأِْذنُ فقال ائْذَنْ له َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة قال فَأَقَْبلُْت 

ُيَبشُِّرَك بِالَْجنَِّة قال فََدَخلَ أبو َبكْرٍ فََجلََس عن  حىت قلت ِلأَبِي َبكْرٍ اْدُخلْ َوَرُسولُ اللَِّه 
َوكََشَف عـن   معه يف الْقُفِّ َوَدلَّى رِْجلَْيِه يف الْبِئْرِ كما َصَنَع النيب  ول اللَِّه َيِمنيِ رس

َساقَْيِه ثُمَّ َرَجْعُت فََجلَْسُت وقد َتَركُْت أَِخي َيَتَوضَّأُ َوَيلَْحقُنِي فقلت إن ُيرِْد اهللا بِفُلَاٍن ُيرِيُد 
َحرُِّك الَْباَب فقلت من هذا فقال ُعَمُر بن الَْخطَّابِ فقلـت  أََخاُه َخْيًرا َيأِْت بِِه فإذا إِْنَسانٌ ُي

فََسلَّْمُت عليه َوقُلُْت هذا ُعَمُر َيْسَتأِْذنُ فقال ائْذَنْ  على رِْسِلَك ثُمَّ جِئُْت إىل رسول اللَِّه 
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الَْجنَِّة قال فََدَخلَ فََجلََس بِ له َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة فَجِئُْت ُعَمَر فقلت أَِذنَ َوُيَبشُِّرَك رسول اللَِّه 
يف الْقُفِّ عن َيَسارِِه َوَدلَّى رِْجلَْيِه يف الْبِئْرِ ثُمَّ َرَجْعُت فََجلَْسُت فقلت إن  مع رسول اللَِّه 

ُيرِْد اهللا بِفُلَاٍن َخْيًرا َيْعنِي أََخاُه َيأِْت بِِه فََجاَء إِْنَسانٌ فََحرََّك الَْباَب فقلت من هـذا فقـال   
فَأَْخَبْرُتُه فقال ائْذَنْ له َوَبشِّـْرُه   ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ فقلت على رِْسِلَك قال َوجِئُْت النيب 

بِالَْجنَِّة مع َبلَْوى  بِالَْجنَِّة مع َبلَْوى ُتِصيُبُه قال فَجِئُْت فقلت اْدُخلْ َوُيَبشُِّرَك رسول اللَِّه 
قد ُمِلئَ فََجلََس وَِجاَهُهْم من الشِّقِّ الْآَخرِ قال َشرِيٌك فقال  ُتِصيُبَك قال فََدَخلَ فََوَجَد الْقُفَّ
 . َسِعيُد بن الُْمَسيَّبِ فَأَوَّلُْتَها قُُبوَرُهْم

ىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ تبهـــ ســهئىد ئىبنــى مۇســهيي 8557
تاھـارەت ئېلىـپ، ئۆيـدىن     مهن: مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  مۇسا 

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـاالمغا ھهمـــراھ بـــولىمهن، ۈگـــۈن ب”: ۋە چىقـــتىم
ەپ ئـويالپ، مهسـجىدكه بېرىـپ،    د “ئۇنىڭدىن بىر قهدەممۇ ئايرىلمـايمهن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى سورىسام، ئۇنىڭ چىقىپ كهتكهنلىكىنى ۋە 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى  .قايسى تهرەپكه كهتكهنلىكىنى ئېيتىشتى

ۇدۇقىنىــــڭ يېنىغــــا كهلــــدىم ۋە خورمــــا ئىــــزدەپ يــــۈرۈپ، ئهرىــــس ق
ــۇردۇم   ــدا ســاقالپ ت ــبهر . شــاخلىرىدىن ياســالغان ئىشــىكى ئالدى پهيغهم

ئانـدىن  . ئهلهيهىسساالم ھاجىتىنى راۋا قىلىپ چىقىپ، تاھـارەت ئالـدى  
ــقىقىنى      ــاالم پۇشـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــام، پهيغهمـ ــپ قارىسـ ــا بېرىـ يېنىغـ

. ىپ ئولتۇرۇپتـۇ تۈرۈۋېتىپ، پـۇتلىرىنى قۇدۇقنىـڭ ئىچىـگه سـاڭگىلىت    
. ئۇنىڭغا ساالم بهرگهندىن كېـيىن، ئىشـىك ئالـدىغا كېلىـپ ئولتـۇردۇم     

ــدە ــاراۋۇللىقىنى   ”: ئىچىمـ ــاالمنىڭ قـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۈن پهيغهمـ بۈگـ
ئارىـدىن كـۆپ ئـۆتمهي، ئهبـۇ بهكـرى كېلىـپ،       . دەپ ئويلىدىم “قىلىمهن

  .ئىشىكنى قاقتى
  :ــ كىم سهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم

  .رى، ـ دېدىــ مهن ئهبۇ بهك
ـ دېدىم ۋە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   ! ــ بىر ئاز كۈتۈپ تۇرغىن

  :ئالدىغا بېرىپ
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ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ ئهبــۇ بهكــرى كهلــدى، ئىچىــگه كىــرىش ئۈچــۈن  ! ـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئىجازەت سوراۋاتىدۇ، ـ دېدىم

ـــ رۇخســهت قىلغىــن ۋە ئۇنىڭغــا جهنــنهت بىــلهن خــۇش بېشــارەت    ـ
  :ئىشىك ئالدىغا بېرىپ. ـ دېدى! ىنبهرگ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم سـاڭا    ! قېنى كىرگىن! ــ ئى ئهبۇ بهكرى
ئهبـۇ بهكـرى پهيغهمـبهر    . جهننهت بىـلهن خـۇش بېشـارەت بهردى، ـ دېـدىم     

ــپ،     ــاقلىرىنى تۈرۈۋېتىـ ــاردى ۋە پۇچقـ ــىغا بـ ــاالمنىڭ قېشـ ئهلهيهىسسـ
ــۇتل  ــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئـــوڭ تهرىپىـــدە پـ ىرىنى قۇدۇققـ

ــۇردى  ــاڭگىلىتىپ ئولت ــۇردۇم   .س ــپ ئولت ــپ بېرى ــا قايتى . مهن جايىمغ
ــدىن      ــا ئارقام ــدى، ئۇنىڭغ ــارەت ئېلىــپ قالغانى ــدە تاھ قېرىندىشــىم ئۆي

يهنـى  (تائاال پاالنچىغا هللا ئهگهر ا”: ئۆز ـ ئۆزەمگه . كېلىشىنى ئېيتقانىدىم
گه ياخشـــىلىق ئاتـــا قىلمـــاقچى بولســـا، ئـــۇنى بـــۇ يهر) قېرىندىشـــىمغا

ــدۇ ــدىم “كهلتۈرى ــۆمهر كېلىــپ ئىشــىكنى   . دەپ ئويلى ــۆتمهي، ئ كــۆپ ئ
  .قاقتى

  :ــ كىم سهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم
  .ــ مهن ئۆمهر، ـ دېدى

ــۇرغىن   ــر قىلىـــپ تـ ــاز تهخىـ ــر ئـ ـــ بىـ ــبهر  ! ــ ــدىم ۋە پهيغهمـ ــ دېـ ــ
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىپ

جـازەت  ئـۆمهر كهلـدى، ئىچىـگه كىـرىش ئۈچـۈن ئى     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سوراۋاتىدۇ، ـ دېدىم

ـــ رۇخســهت قىلغىــن ۋە ئۇنىڭغــا جهنــنهت بىــلهن خــۇش بېشــارەت    ـ
  :ئىشىك ئالدىغا بېرىپ. ـ دېدى! بهرگىن

ــۆمهر  ــى ئ ـــ ئ ــرگىن ! ـ ــبهر ئهلهيهىسســاالم ســاڭا  ! قېنــى كى پهيغهم
ئــۆمهر پهيغهمــبهر  . جهنــنهت بىــلهن خــۇش بېشــارەت بهردى، ـ دېــدىم        

ــپ،    ئه ــاقلىرىنى تۈرۈۋېتىـ ــاردى ۋە پۇچقـ ــىغا بـ ــاالمنىڭ قېشـ لهيهىسسـ
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ســـول تهرىپىـــدە پـــۇتلىرىنى قۇدۇققـــا 

مهن يهنه ئورنۇمغا قايتىـپ بېرىـپ ئولتـۇردۇم،     .ساڭگىلىتىپ ئولتۇردى
ــدا ــا هللا ئهگهر ا”: يهنه خىيالىمـ ــاال پاالنچىغـ ــىمغا(تائـ ــى قېرىندىشـ ) يهنـ
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دەپ  “مـــاقچى بولســـا، ئـــۇنى بـــۇ يهرگه كهلتۈرىـــدۇياخشـــىلىق ئاتـــا قىل
  .يهنه بىرى ئىشىكنى قاقتى. ئويلىدىم

  :ــ كىم سهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم
  .ــ مهن ئوسمان، ـ دېدى

ــۇرغىن   ــر قىلىـــپ تـ ــاز تهخىـ ــر ئـ ـــ بىـ ــبهر  ! ــ ــدىم ۋە پهيغهمـ ــ دېـ ــ
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىپ

رىش ئۈچـۈن ئىجـازەت   ئوسمان كهلدى، ئىچىگه كى! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سوراۋاتىدۇ، ـ دېدىم

ـــ رۇخســهت قىلغىــن ۋە   ئۇنىڭغــا بىــر باالغــا يولۇققانــدىن كېــيىن ـ
دەرھـال  . ــ دېـدى  ! جهننهتكه كىرىدىغانلىقىدىن خۇش بېشارەت بهرگىـن 

  :ئىشىك ئالدىغا بېرىپ
نىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم سـې   ! قېنى كىرگىن! ــ ئى ئوسمان

جهنــنهتكه كىرىدىغانلىقىڭــدىن خــۇش بىــر باالغــا يولۇققانــدىن كېــيىن 
ئوسمان كىرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  .بېشارەت بهردى، ـ دېدىم 

ئىككــى يېنىــدىن بــوش ئــورۇن تاپالمــاي، ئۇالرنىــڭ ئۇدۇلىغــا ئۆتــۈپ        
  .ئولتۇردى

نىڭ شـۇنداق  بـۇنى ئۇالرنىـڭ قهبرىسـى    مهن: سهئىد مۇنـداق دېـگهن  
پهيغهمـبهر  (ىدىغانلىقىنىڭ بېشارىتى ئىكهن دەپ چۈشهندىم، چۈنكى بول

ئۈچىنىــڭ قهبرىســى يــانمۇ يــان، ) ئهلهيهىسســاالم، ئهبــۇ بهكــرى ۋە ئــۆمهر
  . ئوسماننىڭ قهبرىسى ئايرىم قويۇلغان

  ) 2403: مۇسلىم(

ألكونن اليوم بواب النىب صلى اهللا عليه وسـلم وƁ  : و ىف رواية قلتـ   8558
  .يأمرىن

 پهيغهمـــــــبهرمهن بۈگـــــــۈن : يهنه بىـــــــر رىـــــــۋايهتتهــــــــ  8558
 پهيغهمـــبهرنى بـــولىمهن، ۋەھـــالهنكى،  ۋىنىڭ دەرۋازىـــئهلهيهىسســـاالم
  .ـ دەپ كهلگهن بۇيرىمىغان ئىدى،ئۇنداق قىلىشقا مېنى ئهلهيهىسساالم 
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َوَسـلََّم َدَخـلَ   َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   8559
ذَا َحاِئطًا َوأََمَرنِي بِِحفِْظ َبابِ الَْحاِئِط فََجاَء َرُجلٌ َيْسَتأِْذنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَُه َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة فَـإِ 

َجاَء آَخُر َيْسـَتأِْذنُ   أَُبو َبكْرٍ ثُمَّ َجاَء آَخُر َيْسَتأِْذنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَُه َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة فَإِذَا ُعَمُر ثُمَّ
َعْن ونَ فََسكََت ُهَنْيَهةً ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَُه َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة َعلَى َبلَْوى َسُتِصيُبُه فَإِذَا ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّا

كَانَ قَاِعًدا ِفي َمكَاٍن ِفيِه  أَبِي ُموَسى بَِنْحوِِه َوَزاَد ِفيِه َعاِصٌم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  . َماٌء قَْد اْنكََشَف َعْن ُركَْبَتْيِه أَْو ُركَْبِتِه فَلَمَّا َدَخلَ ُعثَْمانُ غَطَّاَها

دىن قىلىنغان يهنه بىر رىۋايهتته ـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 8559
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر باغقــا : مۇنــداق كهلــگهن

كېلىپ ئىجازەت  ىبىر .يرىدىۇمېنى باغ ئىشىكىنى بېقىشقا ب ،كىرىپ
  :ئهلهيهىسساالم سورىۋىدى، پهيغهمبهر

 ــ ! شـارەت بهرگىـن  ېئۇنىڭغا جهننهت بىلهن ب ــ ئىجازەت قىلغىن ۋە
ئاندىن يهنه بىرى كېلىپ ئىجازەت  .ئهبۇ بهكرى ئىكهن ، ئۇقارىسام .دېدى

  :ئهلهيهىسساالم سورىۋىدى، پهيغهمبهر
! ــ ئىجازەت قىلغىن ۋە ئۇنىڭغىمۇ جهننهت بىلهن بېشارەت بهرگىن

بىـرى كېلىـپ ئىجـازەت    يهنه ئانـدىن   .ئـۆمهر ئىـكهن   ، ئـۇ قارىسام .دېدى ـ
  :ئاندىن ،سهل جىم تۇرىۋېلىپ ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. سورىدى

ـــ ئىجــازەت بهرگىــن ۋە   ــدىن كېــيىن   ـ ــا يولۇققان ــا بىــر باالغ ئۇنىڭغ
 ، ئـۇ قارىسـام  .دېـدى  ـ! شارەت بهرگىنېدىغانلىقى بىلهن بجهننهتكه كىرى
  .ئوسمان ئىكهن

ــدەتىرىۋاي نىڭئاســىم ــگهن  ى ــداق كهل ــهلاللالھۇ  : مۇن ــبهر س پهيغهم
ى، اتتئىككـى تىزىنـى ئېچىـپ ئولتـۇر     قۇدۇق بېشـىدا ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  . يېپىۋالدى لىرىنى دەرھالتىز ،ئوسمان كىرگهندە

   )3695 :بۇخارى(

َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحاِئٍط ِمْن َحـاِئِط   :روايةـ ويف   8560
 .الَْمِديَنِة َوُهَو ُمتَِّكئٌ َيْركُُز بُِعوٍد َمَعُه َبْيَن الَْماِء َوالطِّنيِ
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مهدىـــنه  ئهلهيهىسســـاالم پهيغهمـــبهر: يهنه بىـــر رىـــۋايهتتهــــ  8560
ىكى سـۇ بويىـدا قولىـدىكى تايـاقنى سـۇغا      باغلىرىدىن بىرىنىـڭ ئىچىـد  

  . ئولتۇراتتى، ـ دەپ كهلگهن سانجىپ
   )2403: ممۇسلى(

َعِليņ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ قَالَ َسِمَعْت أُذُنِي ِمْن ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ عن   8561
  . لَْجنَِّةَعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُ طَلَْحةُ َوالزَُّبْيُر َجاَراَي ِفي ا

: مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىـب   ـ 8561
تهلهه بىلهن زۇبهيـر  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مهن

دېگهنلىكىنــى ئــۆز قــۇلىقىم بىــلهن    » جهننهتتىكــى قوشــنىلىرىمدۇر 
   .①ئاڭلىغانىدىم

  )3741: تىرمىزى(

ٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الَْجنَّـةَ  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلـ   8562
  . لََتْشَتاُق إِلَى ثَلَاثٍَة َعِليٍّ َوَعمَّارٍ َوَسلَْمانَ

ــك   8562 ــى مالىـ ــ ئهنهس ئىبنـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  : گهنمۇنداق دېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهرنىدۇكى، لىقى

ممارغــا ۋە هھهقىــقهتهن جهنــنهت ئــۈچ كىشــىگه، يهنــى ئهلىــگه، ئ     «
   .②»سهلمانغا تهقهززا بولماقتا

  )3797: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َعلَى ِحَراٍء ُهَو ـ   8563
ِليٌّ َوطَلَْحةُ َوالزَُّبْيُر فََتَحرَّكَْت الصَّْخَرةُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوُعثَْمانُ َوَع

 . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْهَدأْ فََما َعلَْيَك إِلَّا َنبِيٌّ أَْو ِصدِّيٌق أَْو َشهِيٌد
ــۇرەيرە  8563 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇ ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ مۇنـــداق رىـ
، ئوسـمان، ئهلـى،   ئۆمهر ،ئهبۇ بهكرىئهلهيهىسساالم،  هرپهيغهمب: قىلىنىدۇ

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 782(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 793(ئهلبانى  ②
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كېتىۋاتاتتى، بىر پارچه قۇرام  نىڭ ئۈستىدە) تېغى( ھىرا تهلهه ۋە زۇبهير
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،شۇنىڭ بىلهن. تاش مىدىرالپ كهتتى

 دڭدە پهيغهمـبهر، سـىددىق ۋە شـېهى   ۈئۈست چۈنكى !ك تۇرغىنۈشــ 
  . دېدىـ بار، 

  )2417: مۇسلىم(

  . وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه: يف روايةوـ  8564
 مـۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سهئد ئىبنى ۋەققاس: ـ يهنه بىر رىۋايهتته 8564
  . دېيىلگهنـ بار ئىدى، 

  ) 2417: مۇسلىم(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن قََتاَدةَ أَنَّ أََنًسا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُهْم قَالَ َصِعَد النَّبِيُّ ـ   8565
َوَسلََّم أُُحًدا َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوُعثَْمانُ فََرَجَف َوقَالَ اْسكُْن أُُحُد أَظُنُُّه َضـَرَبُه بِرِْجِلـِه   

  . فَلَْيَس َعلَْيَك إِلَّا َنبِيٌّ َوِصدِّيٌق َوَشهِيَداِن
: ىلىنىــدۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8565

ئوسـمانالر   ۋە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر هۋرىگهنىدى،تاغ ت ،ئۇھۇد تېغىغا چىققاندا

 ئۈستۈڭدە بىر پهيغهمبهر، بىر سىددىق چۈنكى! تهۋرىمهــ ئى ئۇھۇد، 
   .دېدى ېهىد بار، ـئىككى ش ۋە

   )3699 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَحـُم أُمَِّتـي   ـ   8566
َوالَْحَرامِ ُمَعاذُ بِأُمَِّتي أَُبو َبكْرٍ َوأََشدُُّهْم ِفي أَْمرِ اللَِّه ُعَمُر َوأَْصَدقُُهْم َحَياًء ُعثَْمانُ َوأَْعلَُمُهْم بِالَْحلَالِ 

و ُعَبْيَدةَ ْبـُن  ُن َجَبلٍ َوأَفَْرُضُهْم َزْيُد ْبُن ثَابٍِت َوأَقَْرُؤُهْم أَُبيٌّ َوِلكُلِّ أُمٍَّة أَِمٌني َوأَِمُني َهِذِه الْأُمَِّة أَُبْب
  . الَْجرَّاحِ

ــك   8566 ــى مالىـ ــ ئهنهس ئىبنـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهن هللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسقىلىنىدۇكى، 

ئهڭ نىـڭ ئهمرىـدە   هللا ،ئهڭ رەھىمدىلى ئهبۇ بهكرى ئۈممىتىمنىڭ«
ئهڭ ھـاالل ۋە ھـارامنى    ،ئوسـمان  ئهڭ ھايـالىقى  ،چىڭ تۇرىدىغىنى ئۆمهر

زكـارى زەيـد ئىبنـى    ھىئهڭ پهر ،بىلىدىغىنى مۇئاز ئىبنى جهبهلياخشى 
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ھهر . دۇربـ ، قۇرئاننى ئهڭ ياخشى ئوقۇيدىغىنى ئـۇبهي ئىبنـى كهئ  سابىت
ئهبــۇ  امانهتــدارىبــۇ ئۇممهتنىــڭ ئ ،بولىــدۇ ئامانهتــدارىممهتنىــڭ ۈبىــر ئ

   .①»ۇرتئۇبهيدە ئىبنى جهرراھ
  )3790: تىرمىزى(

َعْن َمْسُروقٍ ذَكََر َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرٍو َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد فَقَالَ لَـا أََزالُ  ـ   8567
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ُخذُوا الْقُْرآنَ ِمْن أَْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد اللَّـِه ْبـنِ   أُِحبُُّه َسِمْعُت النَّبِيَّ َص

  . َمْسُعوٍد َوَساِلمٍ َوُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َوأَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ
ئابـدۇلالھ ئىبنـى    :تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ مهسرۇق – 8567

ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇدنىڭ  ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ يېنىــ  دا ئاب
  :گېپى بولۇۋېدى، ئۇ

قۇرئــاننى «: مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭــــ 
ــ   ــىدىن ئ ــۆت كىش ــۇالرگىنىڭالرۆت ــۇ   : ، ئ ــئۇد، ئهب ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب

ھۇزەيفهنىــڭ ئازادگهردىســى ســالىم، ئــۇبهي ئىبنــى كهئــب، مۇئــاز ئىبنــى  
   .دىم، ـ دېدىدېگهنلىكىنى ئاڭلىغانى »جهبهل

   )4999 :بۇخارى(

َعْن َيزِيَد ْبنِ ُعَمْيَرةَ قَالَ لَمَّا َحَضَر ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ الَْمْوُت ِقيلَ لَُه َيا أََبـا  ـ   8568
َجـَدُهَما  َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْوِصَنا قَالَ أَْجِلُسونِي فَقَالَ إِنَّ الِْعلَْم َوالْإَِميانَ َمكَاَنُهَما َمْن اْبَتَغاُهَما َو

 َيقُولُ ذَِلَك ثَلَاثَ َمرَّاٍت َوالَْتِمُسوا الِْعلَْم ِعْنَد أَْرَبَعِة َرْهٍط ِعْنَد ُعَوْيِمرٍ أَبِي الـدَّْرَداِء َوِعْنـدَ  
وِديـا  َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ َوِعْنَد َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َوِعْنَد َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسلَامٍ الَِّذي كَـانَ َيهُ 
  . فَأَْسلََم فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَُّه َعاِشُر َعَشَرٍة ِفي الَْجنَِّة

مۇئـاز  : مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ يهزىد ئىبنى ئۇمهيرەدىن  8568
ئـۇنى   ۈپ قالغـان چاغـدا،  سـهكراتقا چۈشـ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئىبنى جهبهل 
  :يوقالپ كىرىپ

  :ئۇ. دېدۇق ـ! قىلغىن ۋەسىيهتبىزگه ــ 

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2981(ئهلبانى  ①
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  :ئولتۇرغاندىن كېيىن. دېدى ـ! مېنى ئولتۇرغۇزۇڭالرــ 
ـــ  ــلهن   ـ ــم بى ــقهتهن ئىلى ــان ھهقى ــدۇ  ئىم ــدا بولى ــۆز ئورنى ــم . ئ كى

. ئىزدەنسه، ئۇنى تاپااليـدۇ، ـ دېـدى ۋە بـۇ سـۆزنى ئـۈچ قېـتىم تهكرارلىـدى        
  :ئاندىن
ئـۇۋەيمىر ئهبـۇ دەردا،    :ىشىدىن ئـۆگىنىڭالر، ئـۇالر  تۆت كئىلىمنى ــ 

ســاالم ئابــدۇلالھ ئىبنــى  ۋە ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد ،ســهلمان فارىســى
ــارلىقالر ــدۇلالھ  .قات ئىبنــى ســاالم ئهســلى يهھــۇدىي ئىــدى، كېــيىن   ئاب

: مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    . مۇسۇلمان بولـدى 
» جهننهتتىكى ئون كىشىنىڭ ئونىنچىسـى ) المئابدۇلالھ ئىبنى سا(ئۇ «

   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى
  )3804: ىتىرمىز(

َعْن َخْيثََمةَ ْبنِ أَبِي َسْبَرةَ قَالَ أََتْيُت الَْمِديَنةَ فََسأَلُْت اللََّه أَنْ ُيَيسِّـَر ِلـي   ـ   8569
ُت إِلَْيِه فَقُلُْت لَُه إِنِّي َسأَلُْت اللََّه أَنْ ُيَيسِّـَر ِلـي   َجِليًسا َصاِلًحا فََيسََّر ِلي أََبا ُهَرْيَرةَ فََجلَْس

َجِليًسا َصاِلًحا فَُوفِّقَْت ِلي فَقَالَ ِلي ِممَّْن أَْنَت قُلُْت ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة جِئُْت أَلَْتِمُس الَْخْيـَر  
ْعَوِة َواْبُن َمْسُعوٍد َصاِحُب طَُهورِ َرُسولِ َوأَطْلُُبُه قَالَ أَلَْيَس ِفيكُْم َسْعُد ْبُن َماِلٍك ُمَجاُب الدَّ

ـ  لََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْعلَْيِه َوُحذَْيفَةُ َصاِحُب ِسرِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
يِِّه َوَسلَْمانُ َصاِحُب الِْكَتاَبْينِ قَالَ قََتاَدةُ َوَعمَّاٌر الَِّذي أََجاَرُه اللَُّه ِمْن الشَّْيطَاِن َعلَى ِلَساِن َنبِ

  . َوالِْكَتاَباِن الْإِْنجِيلُ َوالْفُْرقَانُ
 :مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  هيسهمه ئىبنى ئهبۇ سهبرەدىن خـ  8569

ۋە يـاراملىق سـۆھبهتداش   سـالىه   تائاالنىـڭ ماڭـا  هللا امهدىنىگه كېلىپ، 
ئهبـۇ   .بۇ ھۇرەيرەنى نېسىپ قىلـدى ماڭا ئه .نېسىپ قىلىشىنى تىلىدىم
  :ھۇرەيرەنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ

 نېسـىپ قىلىشـىنى   سـۆھبهتداش ۋە ياراملىق ىن بىر سالىه تهللاــ 
  :ئۇ. دېدىم ماڭا سېنى نېسىپ قىلدى، ـ. تىلىگهن ئىدىم

  :مهن ـ دەپ سورىدى،سهن نهدىن؟ ــ 

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2991(ئهلبانى  ①
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  :ئۇ گهنىدىم،دېـ كهلدىم،  بۇ يهرگه ئىلىم ئۆگهنگىلىدىن، هكۇفــ 
سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا دۇئاسـى ئىجابهتلىـك سـهئد ئىبنـى مالىـك،        ــ 

تاھارەت سـۈيى ۋە كهشـىگه   نىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ئىبنـــى مهســـئۇد، مهســـئۇل بولغـــان 

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى نىڭ سىردىشـــى ھـــۇزەيفه، ۋەســـهللهم
نىــڭ يــاردىمى بىــلهن شــهيتاندىن هللا ېيتقىنىغــا كــۆرە،ئ نىڭۋەســهللهم
  .دېدىـ سهلمان يوقمۇ؟  ئهھلى كىتاب ئىككىممار ۋە هئ ساقالنغان
 ئىنجىـل بىـلهن قۇرئـان    دېـگهن ئىبارىـدىن  كىتـاب  ئىككـى  : قهتادە

   .①دېدىـ ، كۆزدە تۇتۇلغان
   )3811 :تىرمىزى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِحَم اللَُّه أََبا َبكْـرٍ  َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّـ   8570
قَّ َوإِنْ َزوََّجنَِي اْبَنَتُه َوَحَملَنِي إِلَى َدارِ الْهِْجَرِة َوأَْعَتَق بِلَالًا ِمْن َماِلِه َرِحَم اللَُّه ُعَمَر َيقُولُ الَْح

ُه ُعثَْمانَ َتْسَتْحيِيِه الَْملَاِئكَةُ َرِحَم اللَُّه َعِليا اللَُّهمَّ كَانَ ُمرا َتَركَُه الَْحقُّ َوَما لَُه َصِديٌق َرِحَم اللَّ
  . أَِدْر الَْحقَّ َمَعُه َحْيثُ َداَر

پهيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهلى  8570
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــرىگه رەھــمهت قىلســۇن  « ــۇ بهك ــۇ قىزىنــى   !اهللا ئهب ــا ئ ــاتلىق ماڭ ي
بىاللنـى ئـۆز پـۇلى بىـلهن ئـازاد       كهلدى،مېنى مهدىنىگه ئېلىپ  ،قىلدى
ئـــۇ ئـــاچچىق بولســـىمۇ  !اهللا ئۆمهرگىمـــۇ رەھـــمهت قىلســـۇن. قىلـــدى

ھهق ســۆزلىگهنلىكى ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ  ھهقىقهتنــى ئېيتىــدۇ،) ھهمىشــه(
ىڭـدىن  پهرىشتىلهر ئۇن !اهللا ئوسمانغا رەھمهت قىلسۇن .دوستى قالمىدى

ئهلى قاياققا بارسـا،   !ئى اهللا !رەھمهت قىلسۇن ىمۇاهللا ئهلىگ. ھايا قىلىدۇ
   .②»!ھهقنىمۇ شۇ جايدا قىلغىن

  )3714: تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2996(ئهلبانى  ①
  .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 767(ئهلبانى  ②
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فقال إين لَا أَْدرِي ما قَْدُر َبقَاِئي  عن ُحذَْيفَةَ قال كنا جلوس ِعْنَد النيب ـ   8571
َوأََشاَر إىل أيب َبكْرٍ َوُعَمَر َواْهَتُدوا بَِهـْديِ َعمَّـارٍ ومـا    ِفيكُْم فَاقَْتُدوا بِاللَّذَْينِ من َبْعِدي 

  . َمْسُعوٍد فََصدِّقُوُهَحدَّثَكُْم بن 
: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ھۇزەيفه  8571

ئـۇ  . نىڭ يېنىـدا ئولتۇراتـاتتۇق  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
. قانچىلىك تۇرىدىغانلىقىمنى بىلمهيمهنيهنه ردا ئاراڭال«: مۇنداق دېدى
دەپ ئهبـۇ بهكـرى بىـلهن    ( ن ئىككى كىشىگه ئهگىشـىڭالر ىمهندىن كېي

ئىبنـى  باشـلىغان يولـدا مـېڭىڭالر،     ممـار هئ ).ئۆمهرگه ئىشـارەت قىلـدى  
   .①»نىڭ ئېيتقانلىرىنى تهستىقالڭالرمهسئۇد

  ) 3799: تىرمىزى(

النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ذَاَت َيـْومٍ َمـْن َرأَى    َعْن أَبِي َبكَْرةَ أَنَّـ   8572
ِمْنكُْم ُرْؤَيا فَقَالَ َرُجلٌ أََنا َرأَْيُت كَأَنَّ ِميَزاًنا َنَزلَ ِمْن السََّماِء فَُوزِْنَت أَْنـَت َوأَُبـو َبكْـرٍ    

َمُر فََرَجَح أَُبو َبكْرٍ َوُوزِنَ ُعَمُر َوُعثَْمانُ فََرَجَح فََرَجْحَت أَْنَت بِأَبِي َبكْرٍ َوُوزِنَ أَُبو َبكْرٍ َوُع
  . ُعَمُر ثُمَّ ُرِفَع الِْميَزانُ فََرأَْيَنا الْكََراِهَيةَ ِفي َوْجِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهبۇ بهكرە  8572
  :هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمۈنى، پبىر ك

  :ـ دەپ سورىغانىدى، بىرەيلهن؟ ـ بۈگۈن قايسىڭالر چۈش كۆردۈڭالر
  :ــ مهن كۆردۈم، ـ دېدى ۋە چۈشىنى ئاڭلىتىشقا باشلىدى

ئهبــۇ . ــــ چۈشــۈمدە ئاســماندىن بىــر تــارازا چۈشــكهنلىكىنى كــۆردۈم 
. ۇ بهكرىنى ئېغىر باسـتىڭ بهكرى ئىككىڭالر تارتىلغانىدىڭالر، سهن ئهب

ئانــدىن ئهبــۇ بهكــرى بىــلهن ئــۆمهر تارتىلغانىــدى، ئهبــۇ بهكــرى ئــۆمهرنى  
ــۆمهر    . بېســىپ كهتتــى  ــدى، ئ ــلهن ئوســمان تارتىلغانى ــۆمهر بى ــدىن ئ ئان

. ئوســماننى بېســىپ كهتتــى، ئانــدىن تــارازا كۆتۈرۈلــۈپ كهتتــى، ـ دېــدى    

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2988(ئهلبانى  ①
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كۆتۈرۈلـۈپ كهتتـى   تـارازا  (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  
   .①چىرايىنىڭ ئۆزگىرىپ كهتكهنلىكىنى كۆردۇق) دېگهن سۆزنى ئاڭالپ

  ) 2287: تىرمىزى(

َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ أَنَّ َرُجلًا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي َرأَْيُت كَأَنَّ َدلْـًوا  ـ   8573
بَِعَراِقيَها فََشرَِب ُشْرًبا َضِعيفًا ثُمَّ َجاَء ُعَمـُر فَأََخـذَ   ُدلَِّي ِمْن السََّماِء فََجاَء أَُبو َبكْرٍ فَأََخذَ 

ِليٌّ بَِعَراِقيَها فََشرَِب َحتَّى َتَضلََّع ثُمَّ َجاَء ُعثَْمانُ فَأََخذَ بَِعَراِقيَها فََشرَِب َحتَّى َتَضلََّع ثُمَّ َجاَء َع
  . ِمْنَها َشْيٌء فَأََخذَ بَِعَراِقيَها فَاْنَتَشطَْت َواْنَتَضَح َعلَْيِه

ــ  8573 ــدۇب   ـ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن ــۇ ئهنهــ س ــداق رەزىيهلالھ ۇدىن مۇن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   بىـــر ئـــادەم   :رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ 

  :گهۋەسهللهم
ئهبــۇ  .چۈشــۈمدە ئاســماندىن بىــر ســوغا چۈشــتى !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 

. ىئـازغىنه سـۇ ئىچتـ    ئۇنىڭ ئىككى تهرىپىـدىن تۇتـۇپ،  بهكرى كېلىپ، 
تـۇرۇپ، قـانغۇچه    ئىككى تهرىپىدىن تۇتۇپئاندىن كېيىن ئۆمهر كېلىپ، 

تۇتۇپ تـۇرۇپ،  ئىككى تهرىپىدىن ئاندىن ئوسمان كېلىپ، ئۇنىڭ . ئىچتى
ئىككـى تهرىپىـدىن تۇتـۇپ،    ئۇنىـڭ  . ئاندىن ئهلى كهلدى. قانغۇچه ئىچتى

سۇ ئىچمهكچى بولغانىدى، سوغا سىلكىنىپ، ئهلىنىڭ ئۈستىگه ئـازراق  
   .②تۆكۈلۈپ كهتتى، ـ دېدىسۇ 

  )4673: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   8574
َسِمْعُت َخَشفَةً فَقُلُْت َمْن َوَسلََّم َرأَْيُتنِي َدَخلُْت الَْجنَّةَ فَإِذَا أََنا بِالرَُّمْيَصاِء اْمَرأَِة أَبِي طَلَْحةَ َو

ْدُخلَُه َهذَا فَقَالَ َهذَا بِلَالٌ َوَرأَْيُت قَْصًرا بِِفَناِئِه َجارَِيةٌ فَقُلُْت ِلَمْن َهذَا فَقَالَ ِلُعَمَر فَأََرْدُت أَنْ أَ
  . ِه أََعلَْيَك أَغَاُرفَأَْنظَُر إِلَْيِه فَذَكَْرُت غَْيَرَتَك فَقَالَ ُعَمُر بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَّ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1864(ئهلبانى  ①
  .ېگهنزەئىپ، ـ د): 1004(ئهلبانى  ②
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ــ 8574 دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ

تهلههنىــڭ  ئهبــۇ ،قارىســام .مهن چۈشــۈمدە جهنــنهتكه كىــرىپتىمهن«
پ نى ئــاڭالىئايــاق تىۋىشــ بىرىنىــڭ يهنه  .دەكۇئايــالى رۇمهيســا تۇرغــ  

ــپ ــم؟ ”: قېلى ــۇ كى ــام، “ب ــته دەپ سورىس ــالل”: پهرىش ــدى“ بى ــر . دې بى
؟ “بۇ قهسـىر كىمنىـڭ  ” .اتتىقهسىرنى كۆردۈم، ھويلىسىدا بىر قىز تۇر

كىرىـپ كـۆرۈپ باقمـاقچى    . دېـدى “ ئۆمهرنىـڭ ”: دەپ سورىسام، پهرىشـته 
 »ســېنىڭ كۈندەشــلىكىڭنى ئــويالپ قېلىــپ كىرمىــدىم دۇم ـ يــۇ،  بولــ

  :زىيهلالھۇ ئهنهۇرە ئۆمهر دېگهنىدى،
ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــۇن،      ! ـ ــدا بولس ــاڭا پى ــام س ــا ـ ئان ــهندىنمۇ  ئات س

   .دەپ كهتتىـ ! كۈنلهمدىمهن؟
   )3679 :بۇخارى(

أَُساَمة ْبن َزْيٍد قَالَ كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذْ  ـ عن   8575
َيْسَتأِْذَناِن فَقَالَا َيا أَُساَمةُ اْسَتأِْذنْ لََنا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َجاَء َعِليٌّ َوالَْعبَّاُس 

ْدرِي َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َعِليٌّ َوالَْعبَّاُس َيْسَتأِْذَناِن فَقَالَ أََتْدرِي َما َجاَء بِهَِما قُلُْت لَا أَ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِكنِّي أَْدرِي فَأَِذنَ لَُهَما فََدَخلَا فَقَالَا َيا َرُسولَ اللَِّه جِئَْناَك فَقَالَ النَّبِيُّ َص

َنْسأَلَُك أَيُّ أَْهِلَك أََحبُّ إِلَْيَك قَالَ فَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمٍَّد فَقَالَا َما جِئَْناَك َنْسأَلَُك َعْن أَْهِلـَك  
ِلي إِلَيَّ َمْن قَْد أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمُت َعلَْيِه أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد قَالَا ثُمَّ َمْن قَالَ ثُمَّ قَالَ أََحبُّ أَْه

َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ قَالَ الَْعبَّاُس َيا َرُسولَ اللَِّه َجَعلَْت َعمََّك آِخَرُهْم قَالَ ِلأَنَّ َعِليـا قَـْد   
  . هِْجَرِةَسَبقََك بِالْ

مادىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئۇسامه ئىبنى زەيد  8575
نىڭ قېشــىدا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   : قىلىنىــدۇ

  :ئهلى بىلهن ئابباس ئىجازەت سوراپ اتتىم،ئولتۇر
دىن بىــزگه ئىجــازەت  ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر !ئــى ئۇســامه ــــ 
  :مهن. دېدى ـ! ئالغىن
. دېـدىم ـ ئهلى بىلهن ئابباس ئىجـازەت سـوراۋاتىدۇ،     !ـ ئى رەسۇلۇلالھـ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
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ـــ  ــۇ ئىككىســىنىڭ نــېمىگه كهلگهنلىكىنــى بىلهمســهن؟     ـ ـ دەپ ئ
  : مهن .سورىدى
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دىمگهنىدېـ بىلمهيمهن، ــ 

ئـۇالر  . دېـدى  ــ ! ئىجـازەت بهرگىـن   الرغـا مهن بىلىـمهن، ئۇ ــ لـېكىن  
  :كىرىپ
هندىن ئۆز ئهھلىڭدىن كىمنـى ئهڭ ياخشـى   بىز س !رەسۇلۇلالھئى ــ 

 پهيغهمــبهر .كۆرىــدىغانلىقىڭنى ســوراش ئۈچــۈن كهلگهنىــدۇق، ـ دېــدى    
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئۇالر. دېدى نى، ـمۇھهممهدنىڭ قىزى فاتىمهــ 
ـــ  ــز ــ ــان (بىـ ــدىن بولغـ ــۆز قېنىڭـ ــ )ئـ دىن ئهمهس، بهلكـــى ئائىلهڭـ
ـــ  ىرىڭــدىن كىمنــى ئهڭ ياخشــى كۆرىــدىغانلىقىڭنى ســورىدۇقيېقىنل

  : ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر گهنىدى،دې
ھهم مهن ئىنئام قىلغـان كىشـى ئۇسـامه ئىبنـى زەيـدنى       هللا ــ ھهم

  : ئۇالر. دېدىـ ، ئهڭ ياخشى كۆرىمهن
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ـ دەپ سورىغانىدى،ۇ؟ قالسىچئاندىن ــ 
  :ئابباس. دېدىـ ، نىتالىب ئهلى ئىبنى ئهبۇ ،قالسائاندىن ــ 

 ـ دېگهنىـدى، قويـدۇڭغۇ؟    ئاخىرىغا ئېلىپتاغاڭنى ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

   .①دېدى سهندىن بۇرۇن ھىجرەت قىلغان، ـچۈنكى، ئهلى ــ 
  ) 3819: ىتىرمىز(

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َعْن اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرـ   8576
ْم َيقُولُ أََمَرنِي بُِحبِّ أَْرَبَعٍة َوأَْخَبَرنِي أَنَُّه ُيِحبُُّهْم ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َسمِّهِْم لََنا قَالَ َعِليٌّ ِمْنُه

  . أََمَرنِي بُِحبِّهِْم َوأَْخَبَرنِي أَنَُّه ُيِحبُُّهْمذَِلَك ثَلَاثًا َوأَُبو ذَرٍّ َوالِْمقَْداُد َوَسلَْمانُ 
 :مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلغـــانــــ ئىبنـــى بۇرەيـــدە دادىســـىدىن  8576

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 800(ئهلبانى  ①
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ــ   تائــاال مېنــى  اهللا ــــ   ھهم بۇيرىــدى قاتــۆت ئــادەمنى دوســت تۇتۇش
  :بىز .ـ دېدى بىلدۈردى،ئۇالرنى دوست تۇتىدىغانلىقىنى ئۆزىنىڭمۇ 

 پهيغهمـبهر  ئـۇالر كىمـلهر؟ ـ دەپ سـورىغانىدۇق،      !رەسـۇلۇلالھ ئـى  ـــ  
  :ئهلهيهىسساالم

، ئهبـۇزەر، مىقـداد   )ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىـدى ( ئهلىــ 
ــهلمان ــۇالرنى دوســـت تۇتۇشـــ  .ۋە سـ ــۇنداقال  ،بۇيرىـــدى قااهللا مېنـــى ئـ شـ

   .①ردى، ـ دېدىبىلدۈئۆزىنىڭمۇ ئۇالرنى دوست تۇتىدىغانلىقىنى 
  )3718: ىتىرمىز(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كُنَّا ِفي َزَمنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   8577
ى اللَُّه َعلَْيـِه  َوَسلََّم لَا َنْعِدلُ بِأَبِي َبكْرٍ أََحًدا ثُمَّ ُعَمَر ثُمَّ ُعثَْمانَ ثُمَّ َنْتُرُك أَْصَحاَب النَّبِيِّ َصلَّ

  . َوَسلََّم لَا ُنفَاِضلُ َبْيَنُهْم
ــ 8577 ــا    ـ ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــۋايهت  ئىبن ــداق رى دىن مۇن
زامانىـدا ئهبـۇ    نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  : قىلىنىدۇ

 ئۇنىڭــدىن قالســا ئــۆمهرگه،   .بهكــرىگه ھېچكىمنــى تهڭ قىلمــايتتۇق  
غا ئـــۇالردىن باشـــقىالر .نغا تهڭ قىلمـــايتتۇقئوســـما ،ئۇنىڭـــدىن قالســـا

  . بىرىنى يهنه بىرىدىن ئۈستۈن كۆرمهيتتۇق كهلسهك،
   )3697 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   8578
رَُّجلُ ُعَمُر نِْعَم الرَُّجلُ أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ نِْعَم الرَُّجلُ أَُسْيُد ْبُن نِْعَم الرَُّجلُ أَُبو َبكْرٍ نِْعَم ال

 ُحَضْيرٍ نِْعَم الرَُّجلُ ثَابُِت ْبُن قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ نِْعَم الرَُّجلُ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ نِْعَم الرَُّجلُ ُمَعاذُ ْبُن
  . َعْمرِو ْبنِ الَْجُموحِ

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبـۇ ھـۇرەيرە    ـ 8578
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 771(ئهلبانى  ①
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ئـۆمهر نېمىـدىگهن ياخشـى    ! ؟ئهبۇ بهكرى نېمىدىگهن ياخشى ئـادەم «
ئۇسـهيد  ! ؟ئهبۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى جهرراھ نېمىـدىگهن ياخشـى ئـادەم     ! ؟ئادەم

ســابىت ئىبنــى قهيــس   ! ؟شــى ئــادەم ئىبنــى ھــۇزەير نېمىــدىگهن ياخ  
ــادەم  ــاز ئىبنــى جهبهل نېمىــدىگهن ياخشــى  ! ؟نېمىــدىگهن ياخشــى ئ مۇئ

   ①»!؟مۇئاز ئىبنى ئهمر جهمۇھ نېمىدېگهن ياخشى ئادەم! ؟ئادەم
  ) 3795: تىرمىزى(

َنبِيٍّ أُْعِطَي  قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ كُلَّ :َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍـ   8579
ْمـَزةُ  َسْبَعةَ ُنَجَباَء أَْو ُنقََباَء َوأُْعِطيُت أََنا أَْرَبَعةَ َعَشَر قُلَْنا َمْن ُهْم قَالَ أََنا َواْبَناَي َوَجْعفَُر َوَح

مَّاٌر َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيرٍ َوبِلَالٌ َوَسلَْمانُ َوالِْمقَْداُد َوُحذَْيفَةُ َوَع
  . َمْسُعوٍد

ــۇ تالىــب    8579 ــ ئهلــى ئىبنــى ئهب ــداق رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـ دىن مۇن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــقا   ــدىن باشـ ـــ مهنـ ــبهرــ ــدىنيهتتلهرگه پهيغهمـ ــالىه  ىـ ــراسـ  ھھهمـ
  :بىز .، ـ دېدىبېرىلدى ھهمراھ 14ماڭا  ،دىگهنىبېرىل

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ـ دەپ سورىغانىدۇق،ئۇالر كىم؟ ــ 
ھهمـزە، ئهبـۇ بهكـرى،     ،)ھهسـهن ۋە ھۈسـهين  (ئىككـى ئـوغلى    ــ ئهلى،

ممـار ۋە  هزەر، ئ ئۆمهر، مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير، بىالل، سهلمان، مىقداد، ئهبۇ
  . ②دېدىـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد قاتارلىقالر، 

  ) 3785: تىرمىزى(

قَالَ َعمَّاُر ْبُن َياِسرٍ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما َمَعُه إِلَّا ـ   8580
  . َخْمَسةُ أَْعُبٍد َواْمَرأََتاِن َوأَُبو َبكْرٍ

ــ 8580 ــا    ـ ــۇ ئهنهۇم ــىر رەزىيهلالھ ــى ياس ــار ئىبن ــداق ئهمم دىن مۇن
ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى تـۇنجى    پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : رىۋايهت قىلىنىدۇ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2984(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 791(ئهلبانى  ②
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بهش قـۇل، ئىككـى    )مۇسۇلمان بولغان(ئۇنىڭ يېنىدا  كۆرگهن ۋاقتىمدا،
   .ۇ بهكرىدىن باشقا ھېچكىم يوق ئىدىئايال ۋە ئهب

  )3857 :بۇخارى(

َعْن َعاِئِذ ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ أََبا ُسفَْيانَ أََتى َعلَى َسلَْمانَ َوُصَهْيبٍ َوبِلَالٍ ِفـي  ـ   8581
رٍ فَقَالُوا َواللَِّه َما أََخذَْت ُسُيوُف اللَِّه ِمْن ُعُنقِ َعُدوِّ اللَِّه َمأَْخذََها قَالَ فَقَـالَ أَُبـو َبكْـرٍ    َنفَ

َيا أََبـا  أََتقُولُونَ َهذَا ِلَشْيǸِ قَُرْيشٍ َوَسيِِّدِهْم فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه فَقَالَ 
َوَتاْه كْرٍ لََعلََّك أَغَْضْبَتُهْم لَِئْن كُْنَت أَغَْضْبَتُهْم لَقَْد أَغَْضْبَت َربََّك فَأََتاُهْم أَُبو َبكْرٍ فَقَالَ َيا إِْخَب

  . أَغَْضْبُتكُْم قَالُوا لَا َيْغِفُر اللَُّه لََك َيا أَِخي
مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئـائىز ئىبنـى ئهمـر     8581
ۋە  سـهلمان، سـۇھهيب  بىـر تـوپ كىشـى بىـلهن     ئهبۇ سـۇفيان   :قىلىنىدۇ
  :ئۇالر. قېشىغا كهلدى بىاللنىڭ
ـــ ا ــرىلىچىنىــڭ قهللاـ ــۇ نىــڭ هللا لى ــدىكى ىنىڭ گهدىنىدۈشــمب نى

  :ئهبۇ بهكرىبۇنى ئاڭلىغان . دېدىـ ئالمىدى، تېخى ئورنىنى 
ــۇنداق گهپ   ــىغىمۇ مۇشــ ـــ قۇرەيشــــنىڭ كاتتىســــى ۋە خوجىســ ـــ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ئاندىن ئهبۇ بهكرى . دېدى ـ؟  قىالمسىلهر
كېلىـــپ، بولۇنغـــان گهپلهرنـــى ئېيتقانىـــدى، نىڭ قېشـــىغا ۋەســـهللهم
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

ـــ  ئــۇالرنى  ئۇنــۇتمىغىنكى، ئــۇالرنى ئاچچىقلىتىــپ قويمىغانســهن؟ـ
ـ رەببىڭنــى ئاچچىقالتقــان بولىســهن،    ،ئاچچىقلىتىــپ قويغــان بولســاڭ

  :ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپدەرھال ئهبۇ بهكرى . ىدېد
ـ مهن سـىلهرنى ئاچچىقلىتىـپ قويـدۇممۇ؟      !ئى قېرىنداشـلىرىم ــ 

  :ئۇالر دەپ سورىغانىدى،
  . دېدىـ  !مهغپىرەت قىلسۇن ېنىاهللا س. ياقــ 

  )2504: مۇسلىم(

كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ـ   8582
َصـلَّى اللَّـُه   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َنازِلٌ بِالْجِْعَراَنِة َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة َوَمَعُه بِلَالٌ فَأََتى النَّبِيَّ 
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ُه أَْبِشْر فَقَالَ قَْد أَكْثَْرَت َعلَيَّ ِمـْن  َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعَرابِيٌّ فَقَالَ أَلَا ُتْنجُِز ِلي َما َوَعْدَتنِي فَقَالَ لَ
قَبِلَْنا ثُمَّ  أَْبِشْر فَأَقَْبلَ َعلَى أَبِي ُموَسى َوبِلَالٍ كََهْيئَِة الَْغْضَباِن فَقَالَ َردَّ الُْبْشَرى فَاقَْبلَا أَْنُتَما قَالَا

َمجَّ ِفيِه ثُمَّ قَالَ اْشـَرَبا ِمْنـُه َوأَفْرِغَـا َعلَـى     َدَعا بِقََدحٍ ِفيِه َماٌء فََغَسلَ َيَدْيِه َوَوْجَهُه ِفيِه َو
ُوُجوِهكَُما َوُنُحورِكَُما َوأَْبِشَرا فَأََخذَا الْقََدَح فَفََعلَا فََناَدْت أُمُّ َسلََمةَ ِمـْن َوَراِء السِّـْترِ أَنْ   

  . أَفِْضلَا ِلأُمِّكَُما فَأَفَْضلَا لََها ِمْنُه طَاِئفَةً
ۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق   دە ئاتىسى ئهبـۇ مۇسـا رەزىيهلالھـ   ئهبۇ بۇر ـ 8582

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن     : رىــۋايهت قىلىــدۇ 
بىــر . جىئــرانه دېــگهن جايغــا يېتىــپ بــاردۇق، بىاللمــۇ ئــارىمىزدا ئىــدى 

  :ئهئرابى كېلىپ
ماڭـا بهرگهن ۋەدەڭنـى ئهمهلـگه ئاشۇرمامسـهن؟ ـ      ! ـــ ئـى مـۇھهممهد   

ھــۇنهين غهنىمهتلىرىنــى جىئــرانهدە (بهر ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــ. دېــدى
  :ئۇنىڭغا) تهقسىم قىلىشقا ۋەدە بهرگهنىدى

  :ــ ساڭا خۇش بېشارەت بېرەي، ـ دېگهنىدى، ئهئرابى
شــۇنىڭ . ـــ ماڭــا خــۇش بېشــارەتنى كــۆپ بېرىــپ كهتتىــڭ، ـ دېــدى   

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئاچچىقالنغانــدەك ئهبــۇ مۇســا بىــلهن  ،بىــلهن
  :ىاللغا قاراپب

 ــ ! سىلهر قوبۇل قىلىڭـالر . شارەتنى قايتۇرۇۋەتتىېش بۇخ ــ بۇ ئادەم
  :ئۇالر. دېدى

بىـر قاچـا    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . دېـدى ـ بىز قوبۇل قىلدۇق،  ــ 
ــدۈرۈپ  ــدى   ،ســۇ ئهكهل ــۈزىنى يۇي ــولىنى ۋە ي ــدا ئىككــى ق ــدىن ئۇنىڭ ، ئان

  :ئېغىزىغا سۇ ئېلىپ، قاچىغا پۈركىگهندىن كېيىن
ـــ  ــدەڭالرغا  ،ســۇدىن ئىچىڭــالرـ ــا، مهي ــ ســۈرۈڭالر ۋەيۈزۈڭالرغ ش ۇخ

ــېلىڭالر ېب ــارەت ئـ ــ! شـ ــدى ــ ــپ . دېـ ــاچىنى ئېلىـ ــۇالر قـ ــبهر ، ئـ پهيغهمـ
ئۇممــۇ ســهلهمه پهردىنىــڭ   . ئهلهيهىسســاالمنىڭ دېگىنىــدەك قىلــدى  

  :كهينىدە تۇرۇپ
 ـــ! ســۇدىن قالــدۇرۇپ قويــۇڭالر) ئــۆزىنى دېمهكچــى(ئانــاڭالرغىمۇ ــــ 
  . الر ئۇممۇ سهلهمهگه ئازراق سۇ ئېلىپ قويدىئۇ. دېدى

   )4328 :بۇخارى(
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َعْن أََنس َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجلَْينِ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   8583
ظِْلَمٍة َوَمَعُهَما ِمثْلُ الِْمْصَباَحْينِ َوَسلََّم َخَرَجا ِمْن ِعْنِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي لَْيلٍَة ُم

  . ُيِضيئَاِن َبْيَن أَْيِديهَِما فَلَمَّا افَْتَرقَا َصاَر َمَع كُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما َواِحٌد َحتَّى أََتى أَْهلَُه
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8583

غهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ساھابىلهردىن ئىككى كىشـى كېچىـدە پهي  
ــڭ      ــدى، ئۇالرنى ــۆيلىرىگه قايتقانى ــپ، ئ ــدىن چىقى ــهللهمنىڭ يېنى ۋەس
 .ئالدىدا چىراغقا ئوخشاش ئىككى نۇر پهيدا بولۇپ، يولنى يورۇتۇپ ماڭدى

كېيىن ئۇالر ئايرىلغانىدى، نۇرمۇ ئايرىلىپ، ھهر بىرىنىڭ يولىنى تـاكى  
  . ئۆيىگه كهلگىچه يورۇتۇپ بهردى

   )3639 :بۇخارى(

َعْن أََنسٍ كَانَ أَُسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ َوَعبَّاُد ْبُن بِْشرٍ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى  :ـ ويف رواية 8584
  ... اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــۋايهتته  8584 ــ يهنه بىــر رى  ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كېلىشــىچه، ـ
ــگهن ــداق دې نــى بىشــر ئۇســهيد ئىبنــى ھــۇزەير بىــلهن ئهببــاد ئىب  : مۇن

كېچىـدە  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ھۇزۇرىـدا ئىـدى،    
  ). داۋامى يۇقىرىقىغا ئوخشاش... (ئۇنىڭ يېنىدىن چىقتى

  )3805 :بۇخارى(

َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر فََسأَلَُه َعْن ُعثَْمانَ فَذَكََر ـ   8585
اِسنِ َعَمِلِه قَالَ لََعلَّ ذَاَك َيُسوُءَك قَالَ َنَعْم قَالَ فَأَْرغََم اللَُّه بِأَْنِفَك ثُمَّ َسأَلَُه َعْن َعِليٍّ َعْن َمَح

 لَ لََعلَّفَذَكََر َمَحاِسَن َعَمِلِه قَالَ ُهَو ذَاَك َبْيُتُه أَْوَسطُ ُبُيوِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَا
  . ذَاَك َيُسوُءَك قَالَ أََجلْ قَالَ فَأَْرغََم اللَُّه بِأَْنِفَك اْنطَِلْق فَاْجَهْد َعلَيَّ َجْهَدَك

بىـر  : ەدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   سهئد ئىبنـى ئۇبهيـد   ـ 8585
ق ۇلـ ۇئوسـمان توغر ھهزرىتـى  ئادەم ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن  

ئىزلىرىنـى   ــ  ئوسماننىڭ ياخشى ئىـش غا ئۇنىڭئىبنى ئۆمهر  ،سورىۋىدى
  :بهرگهندىن كېيىن سۆزلهپ
  :ئادەمئىدى، ئۇ  ەپ سورىغاند ؟ ـدەيمهن دىغۇبۇ سېنى بىئارام قىلــ 
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  :ئىبنى ئۆمهر. دېدىـ شۇنداق، ــ 
ھهزرىتـى ئهلـى   ئانـدىن  . دېـدى ـ بۇرنۇڭنى توپىغا مىلىۋەتسۇن،  هللا اــ 

ئىزلىرىنـى   ــ  ياخشـى ئىـش   مۇئىبنى ئۆمهر ئهلىنىڭ .توغرۇلۇق سورىدى
  :سۆزلهپ كېلىپ

پهيغهمــبهر  ىئۇنىــڭ ئــۆي  .ــــ ئهلــى مانــا مۇشــۇنداق ئــادەم ئىــدى     
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇجرىلىرىنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا ئىـدى   

  :ئادەمدېگهن ئىدى، ئۇ  ؟ ـبۇمۇ سېنى بىئارام قىلدىغۇ دەيمهن
  :ئىبنى ئۆمهر. دېۋىدىـ شۇنداق، ــ 

ماڭــا  ىلىــپ،يوق كۆزۈمــدىن! ۇڭنى توپىغــا مىلىۋەتســۇنبۇرنــهللا اــــ 
   .دېدى ـ! قولۇڭدىن كهلگىنىنى قىل) قارشى(

  )3704 :بۇخارى(

Ƶمت أن أبعث معاذ بن جبل و سـاملا مـوىل أىب   : عمرو بن العاص ـ  8586
: فقال رجل. حذيفة و أىب بن كعب و ابن مسعود إىل األمم كما بعث عيسى احلواريني

الغىن ىل عنهما إƴا مƕلتهما من الدين مƕلـة  : بكر وعمر فإŒما أبلغ؟ فقالأال تبعث أبا 
  .الكبري. السمع و البصر

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن مـا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇاس مرى ئىبنى ئهئ ـ  8586
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

سـالىم، ئـۇبهي   مۇئاز ئىبنى جهبهل، ئهبۇ ھۇزەيفهنىڭ ئازادگهردىسى ــ 
ــاۋارىيالرنى       ــا ھ ــارلىقالرنى ئىيس ــئۇد قات ــى مهس ــب ۋە ئىبن ــى كهئ ئىبن

  :بىر ئادەم. تمهكچى بولۇۋاتىمهن، ـ دېدىممهتلهرگه ئهۋەتكهندەك ئهۋەۈئ
ـــ  ــۇ    ـ ــۆمهرنى ئهۋەتســهڭ بولمامــدۇ؟ چــۈنكى، ئ ــۇ بهكــرى بىــلهن ئ ئهب

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ـ دېگهنىدى،ئىككىسى پاساھهتلىكرەك، 
ئــۇ ئىككىســىنىڭ دىنــدىكى  .ــــ ئــۇ ئىككىســىگه ئېهتىيــاجىم بــار

   .①دېدىـ قۇالق بىلهن كۆزنىڭ ئورنىدا، ) ئىنسان يۈزىدىكى( مهرتىۋىسى
 )»كهبىرئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىرى بـار، ـ   ) 14353(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن
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Ɓ جيلس أبو بكر ىف ƭلس النىب صلى اهللا عليه وسلم على املنƎ :ابن عمر ـ  8587
قى اهللا وƁ جيلس عثمان ىف ƭلـس  حىت لقى اهللا وƁ جيلس عمر ىف ƭلس أىب بكر خىت ل

   .لألوسط. عمر حىت لقى اهللا
ئهبۇ بهكرى : مۇنداق دېگهنما رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئىبنى ئۆمهر  8587

تـاكى   نىڭ مۇنبهردىكى ئورنىـدا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئهبـۇ   مـۇ ۆمهرئ. قا مۇالقـات بولغـۇچه ئولتۇرمىـدى   هللا) يهنى رەسۇلۇلالھ(ئۇ 
 مۇئوسمان .قا مۇالقات بولغۇچه ئولتۇرمىدىهللائۇ  نىڭ ئورنىدا تاكىكرىبه

   .①قا مۇالقات بولغۇچه ئولتۇرمىدىهللا نىڭ ئورنىدا تاكى ئۇئۆمهر
  )»تهئهۋسئهل«(

ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    يأََبـ عن   8588
َنَما َراعٍ ِفي غََنِمِه َعَدا الذِّئُْب فَأََخذَ ِمْنَها َشاةً فَطَلََبَها َحتَّى اْسَتْنقَذََها فَالَْتفََت إِلَْيـِه  َوَسلََّم َبْي

بِيُّ الذِّئُْب فَقَالَ لَُه َمْن لََها َيْوَم السَُّبعِ لَْيَس لََها َراعٍ غَْيرِي فَقَالَ النَّاُس ُسْبَحانَ اللَِّه فَقَالَ النَّ
  . ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنِّي أُوِمُن بِِه َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوَما ثَمَّ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُرَصلَّ

ــ 8588 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  دىنئهبـ مۇنـــداق رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ر بـۆرە ئۇشـتۇمتۇت ھۇجـۇم    بى. بىر پادىچى قويلىرىنى بېقىۋاتاتتىــ 
پــادىچى بۆرىنىــڭ كهينىــدىن  .قىلىــپ، قويــدىن بىرنــى ئېلىــپ قــاچتى

: زىۋالغــان ئىــدى، بــۆرە پادىچىغــا بۇرۇلــۇپۇقــويىنى قۇتقبېرىــپ، قــوغالپ 
يهتـته  قالمايـدىغان   پـادىچى مهنـدىن باشـقا    .لدىڭتارتىۋابۇنىغۇ مهندىن ”

 دېـدى، ـ   “؟ىم قوغدايدۇقويالرنى ك، )يهنى قىيامهت يېقىنالشقاندا( كۈندە
  :كىشىلهر دېگهنىدى، بۇنى ئاڭلىغان

ــ  )بۆرىمـــۇ ســـۆزلهمدۇ؟! (نهلالھاســـۇبهـــــ   پهيغهمـــبهر .ېيىشـــتىدــ
  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بهزى راۋىيلىـرىگه ئوخشـىمىغان باھـا       ) 14370(ھهيسهمى  ①

  .بېرىلگهن بولسىمۇ، راۋىيلىرى ئاساسهن ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 ، ـ بۇنىڭغا مهن ئىشىنىمهن، ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهرمۇ ئىشـىنىدۇ ـ 
   .ئۇ سورۇندا ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهر يوق ئىدى. دېدى

   )3690 :بۇخارى(

َوَبْيَنَما َرُجلٌ َيُسوُق َبقََرةً قَْد َحَملَ َعلَْيَها فَالَْتفََتْت إِلَْيِه فَكَلََّمْتُه  :ـ ويف رواية  8589
ى فَقَالَْت إِنِّي لَْم أُْخلَْق ِلَهذَا َولَِكنِّي ُخِلقُْت ِللَْحْرِث قَالَ النَّاُس ُسْبَحانَ اللَِّه قَالَ النَّبِيُّ َصـلَّ 

  . َوَسلََّم فَإِنِّي أُوِمُن بِذَِلَك َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَمااللَُّه َعلَْيِه 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىـۋايهتته  ـ 8589

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ئېغىر يـۈك ئارتىلغـان كـالىنى ھهيـدەپ كېتىۋاتـاتتى،     بىر كىشى ـ 

ئۈچـۈن ئهمهس،  ) يهنـى يـۈك توشـۇش   (مهن بۇنىڭ ”: لۇپۇۇركاال ئۇنىڭغا ب
  :كىشىلهر دېدى، ـ دېگهنىدى،“ يهر ئاغدۇرۇش ئۈچۈن يارىتىلغان بهلكى

ـــ  ــۇبهـ ــدۇ؟ ـ    ! نهلالھاس ــالىمۇ گهپ قىالم ــ ك ــبهر .ىتدېيىش  پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

 ئىككىسـىمۇ ، ئهبۇ بهكرى بىـلهن ئـۆمهر   ــ مهن بۇنىڭغا ئىشىنىمهن
   .دېدى ، ـئىشىنىدۇ

   )3663 :بۇخارى(

  .َبْيَنا َرُجلٌ َيُسوُق َبقََرةً إِذْ َرِكَبَها فََضَرَبَها :ـ ويف رواية 8590
  .فَإِنِّي أُوِمُن بَِهذَا أََنا َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوَما ُهَما ثَمَّ: وفيه

بىــر كىشــى كــالىنى : مۇنــداق كهلــگهن ـــ يهنه بىــر رىــۋايهتته 8590
مهن ”: كېلىـــپ زۇۋانغـــاكـــاال رغـــان ئىـــدى، مىنىـــپ كېتىۋېتىـــپ ئۇ

داۋامـــى يـــۇقىرىقى ھهدىســـكه . دېـــدى“ مىنىشـــكه يارىتىلغـــان ئهمهس
  .ئوخشاش

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر: يهنه مۇنداق كهلگهن رىۋايهتتهبۇ 
، بۇنىڭغا ئىشىنىمهن، ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهرمـۇ ئىشـىنىدۇ  ــ مهن 

   .ىيوق ئىد سورۇنداۇ ئئۇ ئىككىسى . دېدى ـ
   )3471 :بۇخارى(
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َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِنَّ أَْهـلَ    ـ   8591
ـ  رٍ الدََّرَجاِت الُْعلَى لََيَراُهْم َمْن َتْحَتُهْم كََما َتَرْونَ النَّْجَم الطَّاِلَع ِفي أُفُقِ السََّماِء َوإِنَّ أََبا َبكْ

  . َر ِمْنُهْم َوأَْنَعَماَوُعَم
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئهبــۇ ســهئىد  8591

  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مبهر هپهيغ
ئــۇالردىن تۆۋەنــدىكىلهر  يــۇقىرى مهرتىۋىلىــك جهنــنهت ئهھلىنــى «

ــدۇ  ــۆرۈپ تۇرىـ ــىلهر  . كـ ــۇددى سـ ــۇزالرنى   خـ ــۇق يۇلتـ ــۇقتىكى نۇرلـ ئۇپـ
يهنى يۇقىرى (مۇ شۇالردىن ئۆمهر بىلهنئهبۇ بهكرى  .كال كۆرىدۇكۆرگهندە

   .①»ھهتتا تېخىمۇ يۇقىرىدا بولىدۇ ،)مهرتىۋىلىكلهردىن
  ) 3658: تىرمىزى(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   8592
رٍ َوُعَمُر فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَاِن َسيَِّدا كُُهولِ أَْهلِ الَْجنَِّة إِذْ طَلََع أَُبو َبكْ

  . ِمْن الْأَوَِّلَني َوالْآِخرِيَن إِلَّا النَّبِيَِّني َوالُْمْرَسِلَني َيا َعِليُّ لَا ُتْخبِْرُهَما
ــۇ تالىــب    8592 ــ ئهلــى ئىبنــى ئهب ــداق ۇ ئهنهــۇرەزىيهلالھـــ دىن مۇن

 نىڭ يېنىداپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــدىم ــدى     ،ئىـ ــپ كهلـ ــۆمهر چىقىـ ــلهن ئـ ــرى بىـ ــۇ بهكـ ــبهر . ئهبـ پهيغهمـ

  :ئهلهيهىسساالم
 جهنــنهت ئهھلــى ئىچىــدە پهيغهمــبهرلهردىن باشــقابــۇ ئىككىســى ــــ 

. هردارلىرىدۇرممهتلهرنىڭ قىرانلىرىنىـڭ سـ  ۈئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى ئ
   .②دېدى ـ! بۇنى ئۇالرغا ئېيتمىغىن ،ئى ئهلى

  ) 3665: تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2892(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2897(ئهلبانى  ②
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َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ذَاَت َيْومٍ فََدَخلَ ـ   8593
َعْن ِشَماِلِه َوُهَو آِخذٌ بِأَْيِديهَِما َوقَـالَ   الَْمْسجَِد َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر أََحُدُهَما َعْن َيِمينِِه َوالْآَخُر

  . َهكَذَا ُنْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة
ــۆمهر   8593 ــى ئ ــ ئىبن ــۇ ئهنهۇ ـ ــارەزىيهلالھ ــۋايهت  دىن م ــداق رى مۇن
ــدۇ ــهللهم : قىلىنىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ــۈنى  پهيغهمـ ــر كـ بىـ

ېنىـدا ئـۆمهر   ئوڭ يېنىدا ئهبۇ بهكرى، سول ي. مهسجىدكه كىرىپ كهلدى
ــار ــۇپ، ب ــبهر  بول ــ پهيغهم ــوللىرىنى   ۇئهلهيهىسســاالم ئ ئىككىســىنىڭ ق

ــا قىيــامهت كــۈنى «: ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر .تۇتۇۋالغانىــدى بىــز مان
   .①دېدى »مۇشۇنداق قوپىمىز

  )3669: تىرمىزى(

َيْخُرُج َعلَى أَْصَحابِِه  َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَـ   8594
ـ  َرُه ِمْن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ َوُهْم ُجلُوٌس ِفيهِْم أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر فَلَا َيْرفَُع إِلَْيِه أََحٌد ِمْنُهْم َبَص

 .َبسََّماِن إِلَْيِه َوَيَتَبسَُّم إِلَْيهَِماإِلَّا أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر فَإِنَُّهَما كَاَنا َيْنظَُراِن إِلَْيِه َوَيْنظُُر إِلَْيهَِما َوَيَت
 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئهنهس  8594

 ئهنســـارىمۇھـــاجىر ۋە  پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم   
ئهبۇ بهكرى بىلهن ساھابىلهر ئىچىدە . ساھابىلىرىنىڭ يېنىغا چىقاتتى

ــۆمهر ــېچكىم بېشــىنى ئ ــقا ھ ــۈرۈپ دىن باش ــهلاللالھۇ   كۆت ــبهر س پهيغهم
ر پهيغهمــــبهئــــۇ ئىككىســــى  .قارىيالمــــايتتىگه ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم

ئىككىسـىگه   ئـۇ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ ئهلهيهىسساالمغا قارايتتى،
ئهلهيهىسســــاالمغا قــــاراپ   پهيغهمــــبهرئــــۇ ئىككىســــى  . قــــارايتتى

قــاراپ  مۇ ئــۇ ئىككىســىگهئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر كۈلۈمســىرەيتتى،
   .②تتىۈمسىرەيكۈل

  ) 3668: تىرمىزى(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 755(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن: )754(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن ـ   8595
اَي ِمْن أَْهلِ السََّماِء َنبِيٍّ إِلَّا لَُه َوزِيَراِن ِمْن أَْهلِ السََّماِء َوَوزِيَراِن ِمْن أَْهلِ الْأَْرضِ فَأَمَّا َوزِيَر

  . فَجِْبرِيلُ َوِميكَاِئيلُ َوأَمَّا َوزِيَراَي ِمْن أَْهلِ الْأَْرضِ فَأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر
ــۇدرى     8595 ــهئىد خـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــۇ ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، 
زېمىـــن ، نىـــڭ ئاســـمان ئهھلىـــدىن ئىككـــى ھهر بىـــر پهيغهمبهر«

مېنىـڭ ئاسـمان ئهھلىـدىن بولغـان     . بولىـدۇ  ىئهھلىدىن ئىككى ۋەزىـر 
زېمىــن ئهھلىــدىن بولغــان   ل،ۋەزىرلىــرىم جىبرىئىــل بىــلهن مىكائىــ 
   .①»ۋەزىرلىرىم ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهردۇر

  ) 3680: تىرمىزى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا أَوَّلُ َمْن َتْنَشقُّ َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّ ـ  8596
ـ   ةَ َعْنُه الْأَْرُض ثُمَّ أَُبو َبكْرٍ ثُمَّ ُعَمُر ثُمَّ آِتي أَْهلَ الَْبِقيعِ فَُيْحَشُرونَ َمِعي ثُمَّ أَْنَتِظُر أَْهـلَ َمكَّ

  . َحتَّى أُْحَشَر َبْيَن الَْحَرَمْينِ
دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ماەزىيهلالھۇ ئهنهۇرـ ئىبنى ئۆمهر  8596

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئانـدىن ئهبـۇ    .قىيامهت كۈنى، يهردىن تۇنجى بولـۇپ مهن چىقىـمهن  «

 قهبرىسـتانلىقىغا  ئئانـدىن كېـيىن بهقىـ   . بهكرى، ئاندىن ئۆمهر چىقىـدۇ 
ئاندىن مهككه ئهھلىنـى   .ئۇالر مهن بىلهن ھهشرى قىلىنىدۇ مهن،كېلى

كــۈتىمىز، ئــۇالر ھهشــر قىلىنغانــدىن كېــيىن، ئىككــى ھهرەم ئارىســىغا 
   .②»يىغىلىمىز

  )3692: تىرمىزى(

َعْن ُمَحمَِّد اْبنِ الَْحَنِفيَِّة قَالَ قُلُْت ِلأَبِي أَيُّ النَّاسِ َخْيٌر َبْعَد َرُسولِ اللَّـِه  ـ   8597
الَ أَُبو َبكْرٍ قَالَ قُلُْت ثُمَّ َمْن قَالَ ثُمَّ ُعَمُر قَالَ ثُمَّ َخِشيُت أَنْ أَقُولَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ

  . ثُمَّ َمْن فََيقُولَ ُعثَْمانُ فَقُلُْت ثُمَّ أَْنَت َيا أََبِة قَالَ َما أََنا إِلَّا َرُجلٌ ِمْن الُْمْسِلِمَني
                                                 

  .زەئىپ، ـ دېگهن): 758(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 761(ئهلبانى  ②
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يهت دىن مۇنـــداق رىـــۋا يهيـــھهنهفى مـــۇھهممهد ئىبنـــى ــــ  8597
  :دىنمهن دادام: قىلىنىدۇ

ئهڭ كىــم  قالســا،دىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمــــ 
  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىم،ياخشى؟ 

  .دېدىـ ئهبۇبهكرى، ــ 
  قالسىچۇ؟ئاندىن ــ 

  .ــ ئۆمهر
ــا ئۇنىــڭ       ــورىدىم، ئهمم ــدىن قالســىچۇ؟ ـ دەپ س ـــ ئان  “ئوســمان”: ـ

  :دېيىشىدىن ئهنسىرەپ
  :ئۇ لسا سهن، شۇنداقمۇ؟ ـ دېگهنىدىم،ــ ئاندىن قا

   .①دېدىـ ، پهقهت مۇسۇلمانالردىن بىرىمهنمهن ــ 
  )4629 :ئهبۇ داۋۇد(

بيما رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف حجرى ىف ليلـة  : عائشةـ   8598
نعـم  : يا رسول اهللا يكون ألحد من احلسنات عدد Ʊوم السماء؟ قـال : ضاحية إذ قلت

إƴا مجيع حسنات عمر كحسنة واحـدة مـن   : ن حسنات أىب بكر؟ قالفأي: عمر قلت
   .رزين. حسنات أىب بكر

: ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ـــ ئائىشــه  8598
مهيىن شاماللىق بىر كېچه، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     

  :مهنبېشىنى قۇچىقىمغا قويۇپ ياتاتتى، 
ـــ  ــۇلۇلالھئـــى ــ ــماندىكى يۇلتۇزالرنىـــڭ   !رەسـ بىـــر كىمنىـــڭ ئاسـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سانىچىلىك ساۋابى بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدىم
  :مهن. ــ ھهئه، ئۆمهرنىڭ بار، ـ دېدى

ـــ دېگهنىــدىم، پهيغهمــبهر ! ئهبــۇ بهكرىنىــڭ ســاۋابلىرىچۇ؟) دادام(ــــ 
  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3872(ئهلبانى  ①
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) ئـاران (سـاۋابىغا   ــ ئۆمهرنىـڭ بـارلىق سـاۋابى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ بىـر      
  . توغرا كېلىدۇ، ـ دېدى

  ) رەزىن رىۋايهت قىلغان(

عن أََنسٍ رضي اللَُّه عنه قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه َوَسـلَّْم   ـ   8599
َسـابُِق  أَْرَبَعةٌ أنا َسابُِق الَْعَربِ َوُصَهْيٌب َسابُِق الرُّومِ َوَسلَْمانُ َسابُِق فَارَِس َوبِـاللٌ   السُّبَّاُق
  . الَْحَبشِ

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ ئهنهس  8599
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن : ئىســالمغا تــۇنجى بولــۇپ كىــرگهن مۇنــداق تــۆت كىشــى بــار «
ــالل      ــالرنىڭ، بى ــهلمان فارىس ــڭ، س ــۇھهيب رىملىقالرنى ــڭ، س ئهرەبلهرنى

   .①»ىسىھهبهشلهرنىڭ تۇنج
  ) 7288: »كهبىرئهل«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ كَانَ أَوَّلَ َمْن أَظَْهَر إِْسلَاَمُه َسْبَعةٌ َرُسـولُ  ـ   8600
فَأَمَّـا   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َوَعمَّاٌر َوأُمُُّه ُسَميَّةُ َوُصَهْيٌب َوبِلَالٌ َوالِْمقْـَدادُ 
اللَُّه بِقَْوِمِه  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمَنَعُه اللَُّه بَِعمِِّه أَبِي طَاِلبٍ َوأَمَّا أَُبو َبكْرٍ فََمَنَعُه

ي الشَّْمسِ فََمـا  َوأَمَّا َساِئُرُهْم فَأََخذَُهْم الُْمْشرِكُونَ َوأَلَْبُسوُهْم أَْدَراَع الَْحِديِد َوَصَهُروُهْم ِف
ِه َوَهـانَ  ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد إِلَّا َوقَْد َواَتاُهْم َعلَى َما أََراُدوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَُّه َهاَنْت َعلَْيِه َنفُْسُه ِفي اللَّ

َوُهَو َيقُولُ أََحـٌد   َعلَى قَْوِمِه فَأََخذُوُه فَأَْعطَْوُه الْوِلَْدانَ فََجَعلُوا َيطُوفُونَ بِِه ِفي ِشَعابِ َمكَّةَ
  . أََحٌد

ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد   8600 مۇنــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـ
ئۆزلىرىنىـــڭ مۇســـۇلمانلىقىنى تـــۇنجى ئاشـــكارا : رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

ــۇپ، قىلغــانالر  ــته كىشــى بول ــۇالر  يهت پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ئ
مهييه، سـۇھهيب، بىـالل   ممار، ئۇنىڭ ئانىسى سـۈ ه، ئهبۇ بهكرى، ئۋەسهللهم

                                                 
ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ     ): 15668(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .بېرىلگهن، ـ دېگهن ئهمما ئۇمارە ئىبنى زازانغا ھهرخىل باھا. راۋىيلىرىدۇر
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پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى تائــــاال اهللا  .الرقاتــــارلىق ۋە مىقــــداد
. تاغىسـى ئهبـۇ تالىبنىـڭ ھىمايىسـىدە قوغدىـدى     ) ئۇنىڭ(نى ۋەسهللهم

ىرىغــا قالغانل .ئهبــۇ بهكرىنــى قهۋمىنىــڭ ھىمايىســىدە قوغــداپ قالــدى 
ــ      نى تۇتۇۋېلىــپ،مۇشــرىكالر ئــۇالر  كهلســهك، ا تۆمــۈر پــۇت ـ قوللىرىغ

 .ئىشــــكهللهرنى تاقــــاپ، قۇياشــــنىڭ قىــــزغىن تهپتىــــدە قىينىــــدى 
مۇشرىكالرنىڭ ئهڭ ئېغىر قىيىن ـ قىستاقلىرىغا دۇچار بولغان كىشـى   

يولىغـا ئاتىۋەتكهنىـدى، ئۇنىـڭ    هللا بىـالل بولسـا، جېنىنـى ا    .بىالل ئىـدى 
ــدى    ــاتتىق قىينى ــۇنى بهك ق ــا، مۇشــرىكالر ئ ــى بولمىغاچق ــا . قهۋم ھهتت

سـازايى  (ارىسىغا ئېلىپ، مهككه كـوچىلىرىنى ئايالنـدۇردى   بالىالرنىڭ ئ
  :ئۇ بولسا). قىلدى

   .①نىڭ بىرلىكىنى جاكاراليتتىهللاـ دەپ، ا... ــ بىردۇر، بىردۇر
  )150: ئىبنى ماجه(

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 122(ئهلبانى  ①
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  نىڭ پهزىلهتلىرىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇسىددىق  ئهبۇ بهكرى

د اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َعاِمرِ بـن  ـ عن ُعْرَوةَ قال أبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق اْسُمُه عب  8601
َعْمرِو بن كَْعبِ بن َسْعِد بن َتْيمِ بن ُمرَّةَ َشهَِد َبْدًرا مع رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم  

 . الَْخْيرِ َسلَْمى بنُت َصْخرِ بن َعاِمرِ بن َعْمرِو بن كَْعبِ أُمَُّوأُمُّ أيب َبكْرٍ رضي اللَُّه عنه 
 ئهبـۇ بهكـرى سـىددىق   : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ دىن ئۇرۋەـ  8601

ئىسمى ئابدۇلالھ ئىبنى ئوسـمان ئىبنـى   ) ئهسلى(نىڭ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ئــامىر ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى كهئــب ئىبنــى ســهئد ئىبنــى تىــم ئىبنــى    

سهخر ئىبنى ئامىر ئىبنـى   سهلماـ ئۇنىڭ ئانىسى ئۇممۇلخهير  . مۇررەدۇر
   .①نى مۇررە ئىبنى كهئبنىڭ قىزىدۇركهئب ئىبنى سهئد ئىبنى ئىب

  )»كهبىرئهل«(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ أََبا َبكْرٍ َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ـ   8602
  . أَْنَت َعِتيُق اللَِّه ِمْن النَّارِ فََيْوَمِئٍذ ُسمَِّي َعِتيقًا

بىر : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇدىن انهرەزىيهلالھۇ ئهـ ئائىشه  8602
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهبــۇ بهكــرى  ،كــۈنى

  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغاپهيغهمبهر  ىدى،نىڭ قېشىغا كىرگهنۋەسهللهم
 سـهن، ـ  )ئـوتتىن ئـازات قىلىنغـان ئـادىمى    (نىـڭ ئهتىقـى   هللاسـهن ا ــ 
   .②تىق دەپ ئاتالدىئه پشۇ كۈندىن تارتىئهبۇ بهكرى  .دېدى

  ) 3679: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِلأََحٍد ِعْنَدَنا ـ   8603
ا َيْوَم الِْقَياَمِة َوَما َنفََعنِـي  َيٌد إِلَّا َوقَْد كَافَْيَناُه َما َخلَا أََبا َبكْرٍ فَإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا َيًدا ُيكَاِفيِه اللَُّه بَِه

                                                 
  .ىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى ر): 14288(ھهيسهمى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2905(ئهلبانى  ②
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ـ  ا َمالُ أََحٍد قَطُّ َما َنفََعنِي َمالُ أَبِي َبكْرٍ َولَْو كُْنُت ُمتَِّخذًا َخِليلًا لَاتََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخِليلًا أَلَ
  . َوإِنَّ َصاِحَبكُْم َخِليلُ اللَِّه

نىــدۇكى، دىن رىــۋايهت قىلىرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئهبــۇ ھــۇرەير  8603
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇنغا  « ــولىنى سـ ــاردەم قـ ــزگه يـ ــقا بىـ ــدىن باشـ ــۇ بهكرىـ نالرنىڭ ئهبـ
تائــاال قىيــامهت اهللا  ،ئهبــۇ بهكرىنــى بولســا. مۇكاپاتلىــدۇق ھهممىســىنى

ماڭا ئهبـۇ بهكرىنىـڭ پـۇل    ھېچكىمنىڭ مېلى . ئۆزى مۇكاپاتاليدۇكۈنى 
ــ –  لســـام،مـــاقچى بوتدوســـت تۇىنـــى مهن بىر. مىدىئهســـقات دەكمېلىـ

نىــڭ هللاپېقىــر بىلىڭالركــى، . تتىمقــان بــوالئهبــۇ بهكرىنــى تۇت ،ئهلــۋەتته
  . ①»مهندوستىدۇر

  )3661: تىرمىزى(

ما عرضت اإلسالم على أحد إال و كانت له كبوة إال أبو بكر فإنـه Ɓ  : وزاد رزين
  .يتلعثم ىف قوله

كىمنـى ئىسـالمغا دەۋەت   «: هنرەزىننىڭ رىۋايىتىـدە مۇنـداق كهلـگ   
قىلســــام، ئىككىلىنىــــپ قــــاالتتى، لــــېكىن ئهبــــۇ بهكــــرى قىلــــچه 

   .»ئىككىلهنمهيال قوبۇل قىلدى
   )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتانِي جِْبرِيـلُ  ـ   8604
فَأََرانِي َباَب الَْجنَِّة الَِّذي َتْدُخلُ ِمْنُه أُمَِّتي فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َيا َرُسولَ اللَّـِه َوِدْدُت   فَأََخذَ بَِيِدي

ا َبكْـرٍ  أَنِّي كُْنُت َمَعَك َحتَّى أَْنظَُر إِلَْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما إِنََّك َيا أََب
  . ْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتيأَوَّلُ َم

ــ 8604 ــۇرەير   ــ ــۇ ھـ ــۇ ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2894(ئهلبانى  ①
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ـــ  ــپ،   ـ ــا كېلى ــل يېنىمغ ــجىبرىئى ــۇپ دىنقولۇم ــۈممىتىم  ،تۇت ئ
 بـۇنى ئاڭلىغـان  . كىرىدىغان جهننهتنىڭ ئىشىكىنى كۆرسهتتى، ـ دېـدى  

  :ئهبۇ بهكرى
كاشكى ئۇ جهننهت ئىشىكىنى كۆرىدىغان ۋاقىتتا ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم! سهن بىلهن بىلله بولسام
جهنـنهتكه   ئىچىـدە  ممىتىمئـۈ بىلگىنكـى، سـهن   ! ــ ئى ئهبۇ بهكـرى 

  . ①دېدىـ كىرىدىغان ئادەمسهن، بولۇپ تۇنجى 
  ) 4654: دداۋۇ ئهبۇ(

ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن  يأََب ـ عن  8605
ـ  ِه أَْنفََق َزْوَجْينِ ِمْن َشْيٍء ِمْن الْأَْشَياِء ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُدِعَي ِمْن أَْبَوابِ َيْعنِي الَْجنَّةَ َيا َعْبَد اللَّ

نَ ِمْن أَْهلِ الصَّلَاِة ُدِعَي ِمْن َبابِ الصَّلَاِة َوَمْن كَانَ ِمْن أَْهلِ الْجَِهاِد ُدِعَي َهذَا َخْيٌر فََمْن كَا
ِمْن َبابِ الْجَِهاِد َوَمْن كَانَ ِمْن أَْهلِ الصََّدقَِة ُدِعَي ِمْن َبابِ الصََّدقَِة َوَمْن كَانَ ِمـْن أَْهـلِ   

ابِ الرَّيَّاِن فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َما َعلَى َهذَا الَِّذي ُيْدَعى ِمْن ِتلَْك الصَِّيامِ ُدِعَي ِمْن َبابِ الصَِّيامِ َوَب
الْأَْبَوابِ ِمْن َضُروَرٍة َوقَالَ َهلْ ُيْدَعى ِمْنَها كُلَِّها أََحٌد َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َنَعـْم َوأَْرُجـو أَنْ   

  . َتكُونَ ِمْنُهْم َيا أََبا َبكْرٍ
ــ 8605 ــۇرەير ــ ــۇ ھـ ــۇئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت ە رەزىيهلالھـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

، ئـــۇ جهننهتنىـــڭ قوشـــالپ ســـهرپ قىلســـايولىـــدا هللا كىمكـــى اـــــ 
ــى ا”: ئىشــىكلىرىدىن ــۇ  هللائ ــى، ب ــڭ بهندىس ــۇ ياخشــى نى دەپ  “يهر بهكم

نامــاز ئىشــىكىدىن، جىهــاد  ،كىمكــى نامــاز ئهھلــى بولســا  .چاقىرىلىــدۇ
ســهدىقه  ،جىهــاد ئىشــىكىدىن، ســهدىقه ئهھلــى بولســا     ،هھلــى بولســا ئ

روزىنىــڭ رەييــان دېــگهن ئىشــىكىدىن  ،ئىشــىكىدىن، روزا ئهھلــى بولســا
  :لالھۇ ئهنهۇهئهبۇ بهكرى رەزىي. دېدى ۇ، ـچاقىرىلىد

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 1008(ئهلبانى  ①
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ــ بىر كىشىنىڭ بىرال ئىشىكتىن چاقىرىلىشى شهرتمۇ، يهنى بىـر  
مـۇمكىنچىلىكى يوقمـۇ؟ ـ     كىشىنىڭ ھهممه ئىشىكتىن چـاقىرىلىش 
  :دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بــار، مهن ســېنىڭ شــۇالرنىڭ قاتارىــدىن بولــۇپ ! ــــ ئــى ئهبــۇ بهكــرى
  . قېلىشىڭنى ئۈمىد قىلىمهن، ـ دېدى

  )3666 :بۇخارى(

لََّم َمـْن أَْصـَبَح   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـ   8606
الَ أَُبو ِمْنكُْم الَْيْوَم َصاِئًما قَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََنا قَالَ فََمْن َتبَِع ِمْنكُْم الَْيْوَم َجَناَزةً قَ

َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََنـا  َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََنا قَالَ فََمْن أَطَْعَم ِمْنكُْم الَْيْوَم ِمْسِكيًنا قَالَ أَُبو 
اللَُّه قَالَ فََمْن َعاَد ِمْنكُْم الَْيْوَم َمرِيًضا قَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َما اْجَتَمْعَن ِفي اْمرǛٍِ إِلَّا َدَخلَ الَْجنَّةَ
ــۇر  8606 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇ ەير ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

  :ئهبۇ بهكرىـ دەپ سورىغانىدى، زا تۇتتۇڭالر؟ وبۈگۈن قايسىڭالر رــ 
  . دېدىـ مهن، ــ 
ئهبۇ ـ دەپ سورىغانىدى، قايسىڭالر جىنازە نامىزىغا قاتناشتىڭالر؟  ــ 
  :بهكرى
  .دىدېـ مهن، ــ 
ئهبۇ  ـ دەپ سورىغانىدى،قايسىڭالر بىر مىسكىنگه تائام بهردىڭالر؟  ــ 
  :بهكرى
  .دېدىـ مهن، ــ 

ئهبــۇ يهنه  ـ دەپ ســورىغانىدى،قايســىڭالر كېســهل يوقلىــدىڭالر؟   ــــ 
  :بهكرى
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،شۇنىڭ بىلهن. دېدىـ مهن، ــ 

جهنــنهتكه لســا، ــــ كىمكــى مۇشــۇ ئىشــالرنى بىــر كۈنــدە قىلغــان بو 
  . دېدىـ كىرىدۇ، 

  ) 1028: مۇسلىم(



 بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پهزىلهتلىرىئهبۇ 

295 

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجلََس َعلَى ـ   8607
َشاَء َوَبْيَن َما ِعْنَدُه فَاْخَتاَر َما  الِْمْنَبرِ قَالَ إِنَّ َعْبًدا َخيََّرُه اللَُّه َبْيَن أَنْ ُيْؤِتَيُه ِمْن َزْهَرِة الدُّْنَيا َما

اْنظُُروا إِلَى ِعْنَدُه فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ فََدْيَناَك َيا َرُسولَ اللَِّه بِآَباِئَنا َوأُمََّهاِتَنا قَالَ فََعجِْبَنا فَقَالَ النَّاُس 
َبْيَن أَنْ ُيْؤِتَيُه ِمْن َزْهَرِة الدُّْنَيا َما َشاَء َوَبْيَن َهذَا الشَّْيǸِ ُيْخبُِر َرُسولُ اللَِّه َعْن َعْبٍد َخيََّرُه اللَُّه 

انَ أَُبو َما ِعْنَد اللَِّه َوُهَو َيقُولُ فََدْيَناَك بِآَباِئَنا َوأُمََّهاِتَنا قَالَ فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه ُهَو الُْمَخيَُّر َوكَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِمْن أََمنِّ النَّاسِ َعلَيَّ ِفـي ُصـْحَبِتِه   َبكْرٍ ُهَو أَْعلََمَنا بِِه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّ

ا ُتْبقََينَّ َوَماِلِه أَُبو َبكْرٍ َولَْو كُْنُت ُمتَِّخذًا َخِليلًا لَاتََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخِليلًا َولَِكْن أُُخوَّةُ الْإِْسلَامِ لَ
  . َخةُ أَبِي َبكْرٍِفي الَْمْسجِِد َخْوَخةٌ إِلَّا َخْو

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى    8607
  :ئولتۇرۇپ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنبهردەپهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

چه خالىغـان  دىنــ نېمهتلىرىـ   دۇنيانىـڭ نـازۇ  هنـدىگه  ببىر  تائاال هللاــ 
ــاكى    ــۇش ي ــرىمهن بول ــدى بهھ ــڭ دەرگاھى ــازۇ ئۆزىنى ــى  –كى ن نېمهتلهرن

نىـڭ دەرگاھىـدىكىنى   هللائـۇ بهنـدە ا  تالالش ئىختىيارلىقىنى بهرگهنىدى، 
  :ئهبۇ بهكرى. دېدىـ تاللىدى، 

ـ دېگهنىـدى،  ! ـ ئانىلىرىمىز ساڭا پىدا بولسۇن ئاتا !ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :بهزىلهر. ھهممهيلهن ھهيران قالدۇق

ــدىغان؟    ــۆزىگه قارىمامــ ــىپىتنىڭ ســ ــۇ مويســ ـــ بــ ــبهر  ـــ پهيغهمــ
ــــ  دۇنيانىـــڭ نـــازۇهنـــدىگه ببىـــر  تائاالنىـــڭ هللا لهيهىسســـاالم بىـــزگهئه

كى ئۆزىنىڭ دەرگاھىدىچه بهھرىمهن بولۇش ياكى خالىغان دىننېمهتلىرى
ــازۇ  ــارلىقىنى بهرگهنلىكــى    –ن ــالالش ئىختىي ــى ت ــۇق نېمهتلهرن توغرۇل

ــۇ قوپــۇپ  ــا “: ســۆزلهپ بېرىۋاتســا، ئ ــانىمىز ســاڭا پىــدا بولســۇن  –ئات  ”ئ
ئهسلىدە تالالش ئىختىيـارلىقى بېـرىلگهن كىشـى    . دېيىشتىدەۋاتىدۇ، ـ  

بۇنى بىزدىن ئهبۇ بهكرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دەل ئۆزى بولۇپ، 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .بۇرۇن چۈشىنىپ بولغانىكهن

ــــ مهيلــى ھهمــراھ بولــۇش يــاكى مــال ـ مــۈلكىنى تهقــدىم قىلىــش   
ــانالرنىڭ ئىچىــــد  ــۇن، ئىنســ ــته بولســ ــۇ بهكرىــــدىن ئهڭ جهھهتــ ە ئهبــ

ئهگهر دوست تۇتىـدىغان بولسـام، ئهلـۋەتته ئهبـۇ بهكرىنـى      . مىننهتدارمهن
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. ئىســـالم قېرىنداشـــلىقى بـــار) ئـــارىمىزدا(لـــېكىن . تۇتقـــان بـــوالتتىم
ــۇ     ــا ئهب ــاقىۋېتىڭالر، ئهمم مهســجىد ئىچىــگه ئېچىلغــان ئىشــىكلهرنى ت

   ①ـ دېدى! بهكرىنىڭ ئوچۇق قالسۇن
  )3660 :تىرمىزى(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه قَال َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيقُولُ أََمَرَنـا  ـ   8608
 أََبـا  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنَتَصدََّق فََوافََق ذَِلَك ِعْنِدي َمالًا فَقُلُْت الَْيْوَم أَْسبُِق

ْوًما قَالَ فَجِئُْت بِنِْصِف َماِلي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـا   َبكْرٍ إِنْ َسَبقُْتُه َي
ِلَك قَالَ أَْبقَْيَت ِلأَْهِلَك قُلُْت ِمثْلَُه َوأََتى أَُبو َبكْرٍ بِكُلِّ َما ِعْنَدُه فَقَالَ َيا أََبا َبكْرٍ َما أَْبقَْيَت ِلأَْه

  . لََّه َوَرُسولَُه قُلُْت َواللَِّه لَا أَْسبِقُُه إِلَى َشْيٍء أََبًداأَْبقَْيُت لَُهْم ال
رىۋايهت قىلىدۇكى، ئۇ ئۆمهر ـ زەيد ئىبنى ئهسلهم دادىسىدىن  8608

ــان   ــى ئاڭلىغـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــڭ مۇنـ ــى خهتتابنىـ ــبهر  :ئىبنـ پهيغهمـ
ــى ســ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــۇيرۇدىبىزن ــۇ . هدىقه قىلىشــقا ب ئ

بۈگـۈن  ”: ئىچىمـدە . ردە قول ئىلكىمدە خېلى كۆپ مال بـار ئىـدى  كۈنله
دېــدىم ـ دە،    “ئهبـۇ بهكرىــدىن ئۆتــۈپ كېتىشـنىڭ بىردىنبىــر پۇرســىتى  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. مېلىمنىڭ يېرىمىنى ئېلىپ كهلدىم
ئــائىلهڭگه بىــر نــېمه ئېلىــپ قويــدۇڭمۇ؟ ـ دەپ        ! ــــ ئــى ئــۆمهر  
  :سورىغانىدى، مهن
كـۆپ ئـۆتمهي، ئهبـۇ    . نچىلىك ئېلىـپ قويـدۇم، ـ دېـدىم    ـــ يهنه مۇشـۇ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. بهكرى بارلىق مېلىنى ئېلىپ كهلدى
ئــائىلهڭگه نــېمه ئېلىــپ قويــدۇڭ؟ ـ دەپ        ! ــــ ئــى ئهبــۇ بهكــرى   
  :سورىغانىدى، ئهبۇ بهكرى

بـۇنى  . ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنى ئېلىپ قويـدۇم، ـ دەپ جـاۋاب بهردى   هللا ــ ا
 “بهكرىـدىن ئېشـىپ كېتىشـىم مـۇمكىن ئهمهس ئىـكهن      ۇئهب”: ئاڭالپ

   .②دەپ ئويلىدىم
 ) 3675: ىتىرمىز(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2893(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2902(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه  ـ   8609
َحتَّى أَْبَدى َعْن ُركَْبِتِه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ أَقَْبلَ أَُبو َبكْرٍ آِخذًا بِطََرِف ثَْوبِِه

 َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا َصاِحُبكُْم فَقَْد غَاَمَر فََسلََّم َوقَالَ إِنِّي كَانَ َبْينِي َوَبْيَن اْبنِ الَْخطَّابِ َشـْيءٌ 
ِلي فَأََبى َعلَيَّ فَأَقَْبلُْت إِلَْيَك فَقَالَ َيْغِفُر اللَُّه لََك َيا فَأَْسَرْعُت إِلَْيِه ثُمَّ َنِدْمُت فََسأَلُْتُه أَنْ َيْغِفَر 

َتى إِلَـى  أََبا َبكْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ ُعَمَر َنِدَم فَأََتى َمْنزِلَ أَبِي َبكْرٍ فََسأَلَ أَثََّم أَُبو َبكْرٍ فَقَالُوا لَا فَـأَ 
فََسلََّم فََجَعلَ َوْجُه النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَمعَُّر َحتَّى أَْشفََق  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بِيُّ َصلَّى أَُبو َبكْرٍ فََجثَا َعلَى ُركَْبَتْيِه فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َواللَِّه أََنا كُْنُت أَظْلََم َمرََّتْينِ فَقَالَ النَّ
َسلََّم إِنَّ اللََّه َبَعثَنِي إِلَْيكُْم فَقُلُْتْم كَذَْبَت َوقَالَ أَُبو َبكْرٍ َصَدَق َوَواَسانِي بَِنفِْسـِه  اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َوَماِلِه فََهلْ أَْنُتْم َتارِكُوا ِلي َصاِحبِي َمرََّتْينِ فََما أُوِذَي َبْعَدَها
: ىلىنىـدۇ دىن مۇنداق رىـۋايهت ق ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8609

ئهبـۇ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىدا ئولتۇراتتىم، 
 .كىيىمىنى تىزىغىچه تـۈرگهن ھالـدا ئالـدىراش يېتىـپ كهلـدى     بهكرى 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
بىـرى بىـلهن جېدەللىشـىپ قالغـان ئوخشـايدۇ، ـ       بـۇ بـۇرادىرىڭالر   ــ 
  :ئهبۇ بهكرى ساالمدىن كېيىن. دېدى
مهن  ئـۆتتى،  بولـۇپ  ئۆمهر بىلهن ئارىمىزدا ئـازراق كۆڭۈلسـىزلىك   ــ

ــدىن      ــايمان قىلىــپ ئۇنىڭ ــيىن پۇش ــۇپ، كې ئىتتىكلىــك قىلىــپ قوي
سـېنىڭ  كهچۈرۈم سورىسام، ئۇ مېنى كهچۈرىـۋەتكىلى ئۇنىمىـدى، شـۇڭا    

ئـۈچ  ئهلهيهىسـاالم  پهيغهمـبهر  بۇنى ئاڭلىغان . دېدى ھۇرۇزۇڭغا كهلدىم، ـ 
  :قېتىم
 كېـيىن  .دېـدى  ــ ! مهغفىرەت قىلسۇن، ئى ئهبـۇ بهكـرى   سېنىهللا اــ 

ــۇ بهكرىــ  دىن كهچــۈرۈم ســوراش ئۈچــۈن  ئۆمهرمــۇ پۇشــايمان قىلىــپ، ئهب
ئـۆمهر ئـۇدۇل پهيغهمـبهر    . ئۆيىگه باردى، ئهبـۇ بهكـرى ئۆيىـدە يـوق ئىـدى     

 هيغهمـــبهرپ. ئهلهيهىسســـاالمنىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ ســـاالم قىلـــدى    
ئهبـۇ   .نگهنلىكى چىقىپ تـۇراتتى چىرايىدىن غهزەپلهنىڭ ئهلهيهىسساالم

تىزلىنىـپ   ئهنسـىرەپ  بهكرى ئـۆمهرگه بىـر نهرسـه بولـۇپ قېلىشـىدىن     
  :قايتا ـ قايتا ،ئولتۇرۇپ
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بــۇ ئىشــتا مهن  ،بىــلهن قهســهمكىنىــڭ نــامى هللا !ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ئهلهيهىسســاالم   پهيغهمــبهر .ئورۇنســىزلىق قىلــدىم، ـ دەپ يــالۋۇردى      

  :ئۆمهرگه
ـــ   :اڭــاپهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتســه، ســىلهر م  مېنــى ســىلهرگههللا اـ

 “راسـت ئېيتتىـڭ  ”: لېكىن ئهبۇ بهكـرى . دېدىڭالر “سۆزلىدىڭ يالغان”
ئۇ گاھ جېنىنى، گاھ مېلىنى ئاتاپ، ماڭا يار ـ يـۆلهك   . دەپ تهستىقلىدى

پهيغهمـبهر  . بولۇپ كهلدى، بۇرادىرىمگه نېمىشقا ئازار بېرىسىلهر؟ ـ دېـدى  
ىدىن كېـيىن، ھـېچكىم ئهبـۇ بهكـرىگه ئـازار      ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ سـۆز 

  . بېرىپ باقمىدى
  )3661 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ـ   8610
 . َيْنَبِغي ِلقَْومٍ ِفيهِْم أَُبو َبكْرٍ أَنْ َيُؤمَُّهْم غَْيُرُه

ــ 8610 ــه  ــ ــئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  ارەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) جامائهتكه(جامائهت ئىچىدە ئهبۇ بهكرى بار تۇرۇپ، باشقا بىرىنىڭ «
   .①»ئىمام بولۇشى اليىق ئهمهس

  ) 36739: تىرمىزى(

لَ لَمَّا اْسُتِعزَّ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َزْمَعةَ قَاـ   8611
َج َوأََنا ِعْنَدُه ِفي َنفَرٍ ِمْن الُْمْسِلِمَني َدَعاُه بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاِة فَقَالَ ُمُروا َمْن ُيَصلِّي ِللنَّاسِ فََخَر

سِ َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ غَاِئًبا فَقُلُْت َيا ُعَمُر قُْم فََصلِّ بِالنَّـاسِ  َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْمَعةَ فَإِذَا ُعَمُر ِفي النَّا
ـ  ًرا فََتقَدََّم فَكَبََّر فَلَمَّا َسِمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْوَتُه َوكَانَ ُعَمُر َرُجلًا ُمْجهِ

َوالُْمْسِلُمونَ َيأَْبى اللَُّه ذَِلَك َوالُْمْسِلُمونَ فََبَعثَ إِلَى أَبِـي   قَالَ فَأَْيَن أَُبو َبكْرٍ َيأَْبى اللَُّه ذَِلَك
 . َبكْرٍ فََجاَء َبْعَد أَنْ َصلَّى ُعَمُر ِتلَْك الصَّلَاةَ فََصلَّى بِالنَّاسِ

                                                 
  .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 757(ئهلبانى  ①
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مۇنداق رىۋايهت  دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئابدۇلالھ ئىبنى زەمئه  8611
كېســهل بولــۇپ  ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ :قىلىنىــدۇ

بىـالل   .مهن قاتارلىق بىر توپ جامائهت ئۇنىـڭ يېنىـدا ئىـدۇق   قالغاندا، 
 پهيغهمـبهر  غانىـدى، نى نامازغـا چاقىر كىرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم 

  :ئهلهيهىسساالم
 ــ ! ــ بىرەيلهننى جامائهتكه ئىمام بولۇپ بېرىشى ئۈچۈن چـاقىرىڭالر 

قارىسام، ئۆمهر تۇرغـانىكهن، ئهتراپتـا ئهبـۇ بهكـرى     سىرتقا چىقىپ  .دېدى
  :ئۆمهرگه. كۆرۈنمهيتتى

ا قـ بئۇ مېهرا .ـ دېدىم! جامائهتكه ئىمام بولغىن! ــ ئى ئىبنى خهتتاب
ئۆمهرنىڭ ئاۋازى بهكمۇ جاراڭلىق ئىـدى، ئۇنىـڭ   . نامازغا تۇردى چىقىپ،

  :ئاۋازىنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۇ بهكــرى قېنــى؟  ـــ ئهب ــ ـ ــدۇ، مۇســۇلمانالرمۇ  ااهللا بۇنىڭغ رازى بولماي

. ئهبــۇ بهكــرى چاقىرىــپ كېلىنــدى ،شــۇنىڭ بىــلهن. ئۇنىمايــدۇ، ـ دېــدى  
قايتىـدىن  ) نامـازنى (ئۆمهر ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىن، ئهبۇ بهكـرى  

   .①ئوقۇدى
  )4660: ئهبۇ داۋۇد(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْوَت ُعَمَر قَالَ اْبـُن   لَمَّا َسِمَع النَّبِيُّ :ـ ويف رواية  8612
ِلُيَصلِّ  َزْمَعةَ َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أَطْلََع َرأَْسُه ِمْن ُحْجَرِتِه ثُمَّ قَالَ لَا لَا لَا

  .ِللنَّاسِ اْبُن أَبِي قَُحافَةَ َيقُولُ ذَِلَك ُمْغَضًبا
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : مۇنـداق كهلـگهن   ـ يهنه بىر رىـۋايهتته  8612

ــهللهم  ــى ۋەس ــڭ ئهلهيه ــاڭ  ئۆمهرنى ــاۋازىنى ئ ــىنى   الپ،ئ ــدىن بېش ھۇجرى
  :چىقاردى ـ دە، ئاچچىق بىلهن

   .②دېدى ـ! ئىمام بولسۇنئهبۇ بهكرى . ياقــ ياق، ياق، 
  ) 4661: دئهبۇ داۋۇ(

                                                 
  .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3895(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3896(ئهلبانى  ②
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لَمَّا قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَالَـْت    َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَـ   8613
اللَُّه َعلَْيِه  الْأَْنَصاُر ِمنَّا أَِمٌري َوِمْنكُْم أَِمٌري فَأََتاُهْم ُعَمُر فَقَالَ أَلَْسُتْم َتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

ُيَصلَِّي بِالنَّاسِ فَأَيُّكُْم َتِطيُب َنفُْسُه أَنْ َيَتقَدََّم أََبا َبكْرٍ قَالُوا َنُعـوذُ  َوَسلََّم قَْد أََمَر أََبا َبكْرٍ أَنْ 
 . بِاللَِّه أَنْ َنَتقَدََّم أََبا َبكْرٍ

 :مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇلالھ ـ  8613
ن، نىڭ ۋاپاتىـــدىن كېـــيىپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  :ئهنسارىالر
ـــ  ــر ـ ــزدىن بى ــرخهلىپه بول  ،بى ــىلهردىن بى ــۇن، ـ   س ــدى س ــۇنى . دې ب

  :ئاڭلىغان ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ  ــى    ـ ــۇ بهكرىن ــهللهمنىڭ ئهب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

قايسـىڭالرنىڭ   بۇيرىغانلىقىنى بىلمهمسىلهر؟جامائهتكه ئىمام بولۇشقا 
  :ئۇالر. دېدى؟ ـ ئۇنايدۇ تۈشكهئۆكۆڭلى ئهبۇ بهكرىنىڭ ئالدىغا 

قـــا ســېغىنىپ پانـــاھ  هللا ئۆتۈشــتىن بهكرىنىــڭ ئالـــدىغا   ئهبـــۇــــ  
   .①ېيىشتىدـ تىلهيمىز، 

 ) 777: ئىانهس(

َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ ِفـي   ـ   8614
رٍ ُيَصلِّي بِالنَّاسِ قَالَْت َعاِئَشةُ قُلُْت إِنَّ أََبا َبكْرٍ إِذَا قَاَم ِفي َمقَاِمـَك لَـْم   َمَرِضِه ُمُروا أََبا َبكْ

ـ  ةُ ُيْسِمْع النَّاَس ِمْن الُْبكَاِء فَُمْر ُعَمَر فَلُْيَصلِّ فَقَالَ ُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ ِللنَّاسِ قَالَْت َعاِئَش
َبا َبكْرٍ إِذَا قَاَم ِفي َمقَاِمَك لَْم ُيْسِمْع النَّاَس ِمْن الُْبكَاِء فَُمْر ُعَمَر فَلُْيَصلِّ ِلَحفَْصةَ قُوِلي لَُه إِنَّ أَ

 ِللنَّاسِ فَفََعلَْت َحفَْصةُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْه إِنَّكُنَّ لَـأَْنُتنَّ َصـَواِحبُ  
 .فَلُْيَصلِّ ِللنَّاسِ قَالَْت َحفَْصةُ ِلَعاِئَشةَ َما كُْنُت ِلأُِصيَب ِمْنِك َخْيًرا ُيوُسَف ُمُروا أََبا َبكْرٍ

 :ادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ8614
تارتىپ يېتىـپ قالـدى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېسهل 

  :ۋە

                                                 
  .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 749(ئهلبانى  ①
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  :مهن. ىددې م بولسۇن، ـجامائهتكه ئىمائهبۇ بهكرىنى بۇيرۇڭالر، ــ 
ــۇلۇلالھ   ــى رەسـ ـــ ئـ ــرى  ! ــ ــۇ بهكـ ــا،   ئهبـ ــا چىقسـ ــېنىڭ ئورنۇڭغـ سـ

ــدىن( ــۇڭا     ) ھاياجان ــدۇ، ش ــائهتكه ئاڭلىتالماي ــاۋازىنى جام ــۇپ، ئ ــا تۇت يىغ
ــبهر         ــدىم، پهيغهم ــاڭ، ـ دېگهنى ــان بولس ــقا بۇيرىغ ــام بولۇش ــۆمهرنى ئىم ئ

  :ئهلهيهىسساالم
. ــ دېـدى  ! ىمـام بولسـۇن  ــ ئهبـۇ بهكرىنـى بـۇيرۇڭالر، جامـائهتكه ئـۇ ئ     

  :ئاندىن مهن ھهفسهگه
ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا  ـــ پهيغهم ــا   ”: ـ ــۇ بهكــرى ســېنىڭ ئورنۇڭغ ئهب

چىقسا، يىغـا تۇتـۇپ، ئـاۋازىنى جامـائهتكه ئاڭلىتالمايـدۇ، شـۇڭا ئـۆمهرنى        
ھهفسـه دېگىنىمـدەك   . ـ دېدىم  !دېگىن “ئىمام بولۇشقا بۇيرىغان بولساڭ

سســــاالم قــــاتتىق نــــارازى بولغــــان قىلغانىــــدى، پهيغهمــــبهر ئهلهيهى
  :كهيپىياتتا

ــ سىلهر ھهزرىتى يۇسۇفكه ھىـيله ئىشـلهتكهن خوتۇنالرنىـڭ ئـۆزى     
. ئهبۇ بهكرىنى بۇيرۇڭالر، جامائهتكه ئىمـام بولسـۇن، ـ دېـدى    . ئىكهنسىلهر

  :شۇنىڭ بىلهن، ھهفسه ماڭا
  . ــ سهندىن ياخشىلىق كۆرمهيدىغان ئوخشايمهن، ـ دېدى

  )716 :بۇخارى(

يف ذلك وما َحَملَنِي علـى كَثْـَرِة    قالت لقد َراَجْعُت َرُسولَ اللَِّه ـ   8615
َرُجلًا قام َمقَاَمُه أََبًدا َوإِلَّا أَنِّي كنـت  ُيِحبَّ الناس َبْعَدُه ُمَراَجَعِتِه إال أَنَُّه Ɓ َيقَْع يف قَلْبِي أَنْ 
عن  َءَم الناس بِِه فَأََرْدُت أَنْ َيْعِدلَ ذلك رسول اللَِّه أََرى أَنَُّه لَْن َيقُوَم َمقَاَمُه أََحٌد إال َتَشا

  . أيب َبكْرٍ
پهيغهمــبهر  بــۇ ھهقــته: مۇنــداق كهلــگهن ـــ يهنه بىــر رىــۋايهتته 8615

ــاچتىم   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه  . بىــر قــانچه قېــتىم ئېغىــز ئ
هـى  بۇنداق قىلىشىمنىڭ سهۋەبى، كىشىلهر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي

ۋەســهللهم ھايــات ۋاقتىــدا ئۇنىــڭ ئورنىغــا ئــۆتكهن كىشــىدىن شــۇملۇق 
ھېس قىلىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولغانـدىن  
. كېــيىن، خهلــق تهرىپىــدىن ياقتۇرۇلمــاي قېلىشــىدىن ئهنســىرەيتتىم
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شۇڭا پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئهبـۇ بهكرىـدىن ۋاز      
   .ى ئۈمىد قىالتتىمكېچىشىن

  )418: مۇسلىم(

َعنِ ابن َعبَّاسٍ رضي اللَُّه عنهما قال أَْسلََمْت أُمُّ أيب َبكْرٍ َوأُمُّ ُعثَْمانَ َوأُمُّ ـ   8616
طَلَْحةَ َوأُمُّ الزَُّبْيرِ َوأُمُّ عبد الرمحن بن َعْوٍف َوأُمُّ َعمَّارِ بن َياِسرٍ رضي اللَُّه َعـْنُهْم َوُيقَـالُ   

 .َوْجهِِه ِلُحْسنُِق بن ُعثَْمانَ واƴا ُسمَِّي َعِتيقًا َعِتي
ــ ئىبنــى ئاببــاس  8616 ــۋايهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ـ ــداق رى مــادىن مۇن
ــۇ بهكرىنىــڭ ئانىســى، ئوســماننىڭ ئانىســى، تهلههنىــڭ   : قىلىنىــدۇ ئهب

ھمان ئىبنــى ئهۋفنىــڭ ئانىســى ۋە ائانىســى، زۇبهيرنىــڭ ئانىســى، ئابــدۇر
. مۇسـۇلمان بولـدى   )ھهممىسـى يهنـى  (ىڭ ئانىسـى  ئاممار ئىبنى ياسىرن

دەپ  “ئهتىيــق”ئهبــۇ بهكرىنىــڭ يــۈزى بهكمــۇ چىرايلىــق بولغاچقــا،      
  . ①ئاتالغانىدى

  ) 3: »كهبىرئهل«(

ملا عرج يب إىل السماء ما مررت  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ـ   8617
  . ق من خلفيوأبو بكر الصدي رسول اهللا امسي Ʈمد بسماء إال وجدت فيها 

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    دىنرەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە    8617
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈرۈلگهن ۋاقتىمــدا، قايســىبىر ئاســماندىن ئۆتســهم،   « ئاســمانغا كۆت
دەپ يېزىلغانلىقىنى،  “مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ”: ئۇنىڭدا ئىسمىمنىڭ

ئهبــۇ بهكــرى ســىددىقنىڭ ئىســمىنىڭ يېزىلغــانلىقىنى      ئارقىــدىنال
   .②»كۆردۈم

  )»تهئهۋسئهل« ؛6607 :مهۋسىلى(

                                                 
يهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى شـهبىب       بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋا  ): 14291(ھهيسهمى  ①

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى   ): 14296(ھهيسهمى  ②

  .ئىبراھىم غىفارى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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أَْرَبَعةً ادركوا النيب صلى اللَُّه عليه وسلم  َنْعلَُمـ عن ُموَسى بن ُعقَْبةَ قال ال   8618
رمحن بن أيب َبكْرٍ وأبو َعِتيقِ بـن  َوأَْبَناُؤُهْم اال َهُؤالِء اَألْرَبَعةَ أبو قَُحافَةَ وأبو َبكْرٍ َوَعْبُد ال

  .عبد الرمحن َواْسُم أيب َعِتيقٍ ُمَحمٌَّد
ــۇقبه    8618 ــى ئ ــا ئىبن ــ مۇس ــۇ ـ ــۇ ئهنه ــگهن  رەزىيهلالھ ــداق دې : مۇن

بىـر ئائىلىـدىن پهقهت تـۆت     نىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
) ئـوغلى ئۇنىـڭ  (ئهبۇ قۇھافه، : ئۇالر ئهجدادنىڭ كۆرگهنلىكىنى بىلىمىز،

ئۇنىـڭ  (ئابـدۇراھمان ئىبنـى ئهبـۇ بهكـرى ۋە     ) ئۇنىڭ ئوغلى(ئهبۇ بهكرى، 
بولـــۇپ، ئهســـلى ئىســـمى ( ئهبـــۇ ئهتىـــق ئىبنـــى ئابـــدۇراھمان) ئـــوغلى

   .①دۇر)مۇھهممهد
  ) 11: »كهبىرئهل«(

عن َعاِئَشةَ رضي اللَُّه عنها قالت ُتُوفَِّي أبو َبكْرٍ رضي اللَُّه عنـه لَْيلَـةَ   ـ   8619
  . ثَاِء َوُدِفَن لَْيالالثُّال

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن ارەزىيهلالھــۇ ئهنهـــــ ئائىشــه  8619
ۋاپـات بولـدى ۋە شـۇ كېچىسـى دەپـنه       ىسـى يشـهنبه كېچ ىئهبۇ بهكـرى س 

   .②قىلىندى
  ) 40: »كهبىرئهل«(

عنـه   الَْهْيثَُم بن ِعْمَرانَ قال مسعت َجدِّي يقول ُتُوفَِّي أبو َبكْرٍ رضي اللَُّهـ   8620
  . َوبِِه طََرٌف ِمَن السُّلِ َوَوِلَي َسَنَتْينِ َونِْصفًا

ــ    8620 دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئــۇ   ـــ ھهيســهم ئىبنــى ئىمران
ئهبـــۇ بهكـــرى ئـــۆپكه  :بوۋىســـىنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى ئاڭلىغـــان

ئۇنىڭ خهلىپىلىكـى ئىككـى يېـرىم يىـل      .كېسىلى بىلهن ۋاپات بولدى
   .③داۋامالشتى

  )41: »ركهبىئهل«(
                                                 

ــۇپ، ســهنهدىدىكى مــۇھهممهد ئىبنــى      ):14344( ھهيســهمى ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
  .ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى قاسىم ئىبنى مۇھهممهد دېگهن كىشىنى تونۇمايمهن، ـ دېگهن

ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ    ): 14395(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
  .ۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنرا

  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 14396(ھهيسهمى  ③
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  نىڭ پهزىلهتلىرىئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر

ُعَمُر بن الَْخطَّابِ بن ُنفَْيلِ بن عبد الُْعزَّى بن َرَباحِ بن : َعنِ بن إِْسَحاَقـ   8621
اِلٍك ُيكَنَّى عبد اللَِّه بن قُْرِط بن َرَزاحِ بن َعِديِّ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرِ بن َم

أََبا َحفْصٍ رضي اللَُّه عنه َوأُمُُّه َحْنَتَمةُ بنُت ِهَشامِ بن الُْمِغَريِة بن عبد اللَِّه بن َعْمـرِو بـن   
  .َمْخُزومٍ

خهتتـاب ئىبنـى   ـــ  ئـۆمهر  : ئىبنـى ئىسـهاق مۇنـداق دېـگهن    ـ   8621
زاھ ەبـاھ ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ر    ەنۇفهيل ئىبنى ئابـدۇلئۇززا ئىبنـى ر  

بولســا، ئانىســى  نىــڭ ئــوغلى؛ئىبنــى كهئــب ئىبنــى لۇئهي ىــيىبنــى ئهدئ
ئىبنـى مـۇغىرە ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر        ھهنتهمه بىنتى ھىشـام 

   .①ئىبنى مهخزۇمىدۇر
  )49: »ئهلكهبىر«(

زَّ الْإِْسلَاَم َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَُّهمَّ أَِعـ   8623
 . َمُربِأََحبِّ َهذَْينِ الرَُّجلَْينِ إِلَْيَك بِأَبِي َجْهلٍ أَْو بُِعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ َوكَانَ أََحبَُّهَما إِلَْيِه ُع

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئىبنى ئۆمهر  8623
  :ق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇندا

شـۇ ئىككـى كىشـى، يهنـى ئهبـۇ جهھـل ۋە ئـۆمهر        ئىسالمنى ! ئى اهللا«
 »!ئىبنى خهتتابتىن ساڭا ئهڭ يېقىن بولغىنى بىـلهن كۈچلهنـدۈرگىن  

ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ     ) ئۇ ئىككىسىدىن. (دەپ دۇئا قىلدى
   .②تائاالغا ئهڭ يېقىنى بولۇپ چىقتىهللا ئهنهۇ ا

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى سهھىهتۇر، ـ دېگهن): 14397(ھهيسهمى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2907(ئهلبانى  ②
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قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما لَمَّا أَْسلََم ُعَمُر اْجَتَمَع النَّاُس ِعْنَد ـ  8624
ـ  ْد َدارِِه َوقَالُوا َصَبا ُعَمُر َوأََنا غُلَاٌم فَْوَق ظَْهرِ َبْيِتي فََجاَء َرُجلٌ َعلَْيِه قََباٌء ِمْن ِديَباجٍ فَقَالَ قَ

ذَاَك فَأََنا لَُه َجاٌر قَالَ فََرأَْيُت النَّاَس َتَصدَُّعوا َعْنُه فَقُلُْت َمْن َهذَا قَالُوا الَْعاصِ َصَبا ُعَمُر فََما 
 . ْبُن َواِئلٍ

ــ 8624 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا   ـ ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــداق ئاب دىن مۇن
ئـۆمهر مۇسـۇلمان بولغـان چاغـدا، مۇشـرىكالر      ) دادام( :رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

  :ىغا يىغىلىپئىشىك ئالد
ئۇ چاغالردا . دېيىشتىـ دىن يېنىپتۇ،  ىدىنئاتا ـ بوۋىسىنىڭ  ئۆمهر ــ 

يىـپهك تـون    .مهن تېخى كىچىپ بـاال بولـۇپ، ئـۆگزىگه چىقىۋالغانىـدىم    
  : يگهن بىر ئادەم كېلىپىك

ئاتا ـ بوۋىسىنىڭ دىنىدىن يېنىۋالسا نېمه بوپتـۇ، مانـا مهن    ئۆمهر ــ 
. ىڭ بىلهن، مۇشـرىكالر تارقىلىـپ كهتتـى   شۇن. ئۇنىڭ ھامىيسى، ـ دېدى 

  :مهن
  :ماڭا ـ دەپ سورىغانىدىم،بۇ كىم؟ ــ 

   .دېيىشتىـ ، بولىدۇ ئاس ئىبنى ۋائىلــ بۇ، 
  )3865 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ اللَّـَه َجَعـلَ   ـ   8625
ى ِلَساِن ُعَمَر َوقَلْبِِه و قَالَ اْبُن ُعَمَر َما َنَزلَ بِالنَّاسِ أَْمٌر قَطُّ فَقَالُوا ِفيِه َوقَـالَ ِفيـِه   الَْحقَّ َعلَ

  .ُعَمُر أَْو قَالَ اْبُن الَْخطَّابِ ِفيِه َشكَّ َخارَِجةُ إِلَّا َنَزلَ ِفيِه الْقُْرآنُ َعلَى َنْحوِ َما قَالَ ُعَمُر
دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  مازىيهلالھۇ ئهنهۇرەـ ئىبنى ئۆمهر  8625

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ئىبنــى ئــۆمهر. »اهللا ھهقنــى ئۆمهرنىــڭ تىلىــدا ۋە دىلىــدا قىلــدى «

مۇسـۇلمانالر بىـرەر مهسـىلىگه دۇچ كهلگهنـدە، باشـقىالر       :مۇنداق دېـگهن 
رنـى ئوتتۇرىغـا قويسـا،    بىر خىل پىكىرنى، ئـۆمهر باشـقا بىـر خىـل پىكى    
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ئايهتلهرنىـڭ  ) مهزكۇر مهسىله ھهققىدە نازىل بولغـان (ئۆمهرنىڭ پىكرى 
   .①ھۆكمىگه ئۇدۇل چىقىپ قاالتتى

  ) 3682: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيقُولُ قَْد كَانَ َيكُونُ ـ   8626
  .مِ قَْبلَكُْم ُمَحدَّثُونَ فَإِنْ َيكُْن ِفي أُمَِّتي ِمْنُهْم أََحٌد فَإِنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ِمْنُهْمِفي الْأَُم

ــه   8626 ــ ئائىشـ ــ ــ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  ارەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىلهــــام  هس تــــۇرۇپپهيغهمــــبهر ئهم ممهتلهردەۈئىلگىرىكــــى ئــــ«
بېرىلىدىغان بهزى كىشىلهر بولغانىـدى، ئهگهر مېنىـڭ ئۈممىتىمـدىمۇ    
شــــۇنداق بىــــرى بــــار دېيىلســــه، شۈبهىســــىزكى، ئــــۆمهر شــــۇالرنىڭ 

  . »جۈملىسىدىندۇر
  )2398: مۇسلىم(

 . ذُ أَْسلََم ُعَمُرَعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َما زِلَْنا أَِعزَّةً ُمْنـ  8627
: ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـدى      ـ 8627

كۈچلىنىــپ ) مۇســۇلمانالر(ئــۆمهر مۇســۇلمان بولغانــدىن كېــيىن، بىــز  
  . كهتتۇق

  )3863 :بۇخارى(

ِه َوَسلََّم َبْيَنا َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـ   8628
ِلَك أََنا َناِئٌم َرأَْيُت النَّاَس ُيْعَرُضونَ َعلَيَّ َوَعلَْيهِْم قُُمٌص ِمْنَها َما َيْبلُغُ الثُِّديَّ َوِمْنَها َما ُدونَ ذَ

َرُسولَ اللَِّه قَالَ  َوُعرَِض َعلَيَّ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َوَعلَْيِه قَِميٌص َيُجرُُّه قَالُوا فََما أَوَّلَْت ذَِلَك َيا
 . الدِّيَن

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهبۇ سهئىد خـۇدرىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    8628
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ
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ــدى        ــدىن ئۆتكۈزۈل ــرلهپ ئالدىم ــر ـ بى ــىلهر بى ــۈمدە كىش ـــ چۈش  .ـ
ھهممىسىنىڭ ئۇچىسىدا كۆڭلهك بـار بولـۇپ، بهزىلىرىنىـڭ كـۆڭلىكى     
. كۆكرىكىنى ئاران ياپسا، بهزىلىرىنىڭ ئۇنىڭدىن سـهل ئـۇزۇنراق ئىـدى   

ــۆينىكى    ــۆتتى، ئۇنىــــڭ كــ ــابمۇ ئالدىمــــدىن ئــ ــۆمهر ئىبنــــى خهتتــ ئــ
  :ساھابىلهر .يهرگه سۆرۈلۈپ قالغانىدى، ـ دېدى) ئۇزۇنلۇقىدىن(

يهنـى بـۇ چۈشـكه قانـداق     (بۇ نېمىنىڭ بېشـارىتى  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم؟ ـ دەپ س)تهبىر بهردىڭ

   .دېدى، ـ )بېشارىتى(نىڭ دىنــ 
   )23 :بۇخارى(

اْبن ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبْيَنا أََنا  ـ عن  8629
يَّ َيْخُرُج ِفي أَظْفَارِي ثُمَّ أَْعطَْيُت فَْضِلي َناِئٌم أُِتيُت بِقََدحِ لََبنٍ فََشرِْبُت َحتَّى إِنِّي لَأََرى الرِّ

 . ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالُوا فََما أَوَّلَْتُه َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الِْعلَْم
ــ 8629 ــ    ـ ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــۋايهت  ئىبن ــداق رى ادىن مۇن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ســۈتتىن قــانغۇچه مدە ماڭــا بىــر قاچــا ســۈت كهلتۈرۈلــدى، چۈشــۈــــ 
ئىچتىم، ھهتتا سـۈت تىرناقلىرىمنىـڭ ئاسـتىدىن تېشـىپ چىققـۇدەك      

 .، ـ دېدى ئاندىن ئېشىپ قالغىنىنى ئۆمهر ئىبنى خهتتابقا بهردىم .بولدى
  :لهرساھابى

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ  ــۇ نېمىنىــڭ بېشــارىتى؟ ـ دەپ ســورىغانىدى،     ! ـ ب
  :هىسساالمپهيغهمبهر ئهلهي

  . ، ـ دەپ جاۋاب بهردى)بېشارىتى(ــ ئىلىمنىڭ 
  ) 82: بۇخارى(

ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   يأََب ـ عن  8630
ْعُت ِمْنَها َما َشاَء اللَُّه ثُمَّ أََخذََها اْبُن أَبِي َيقُولُ َبْيَنا أََنا َناِئٌم َرأَْيُتنِي َعلَى قَِليبٍ َعلَْيَها َدلٌْو فََنَز

غَْرًبا قَُحافَةَ فََنَزَع بَِها ذَُنوًبا أَْو ذَُنوَبْينِ َوِفي َنْزِعِه َضْعٌف َواللَُّه َيْغِفُر لَُه َضْعفَُه ثُمَّ اْسَتَحالَْت 
 . اسِ َيْنزُِع َنْزَع ُعَمَر َحتَّى َضَرَب النَّاُس بَِعطَنٍفَأََخذََها اْبُن الَْخطَّابِ فَلَْم أََر َعْبقَرِيا ِمْن النَّ
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دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     8630
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قـۇدۇق بېشـىدا   . قۇدۇقنىڭ بېشىدا كۆردۈمبىر ئۆزۈمنى  چۈشۈمدە«
خالىغان هللا سوغىنى قولۇمغا ئېلىپ، ا. تۇراتتى) ياغاچ چېلهك(بىر سوغا 

يهنـى ئهبـۇ   (ئاندىن سوغىنى ئهبۇ قۇھافهنىڭ ئوغلى . مىقداردا سۇ تارتتىم
ئېلىپ، بىر ياكى ئىككى قېتىم سۇ تارتتى، ئـۇ سـۇنى كۈچسـىز    ) بهكرى

ئۇنـدىن كېـيىن   ! ئۇنىڭ ئاجىزلىقىنى مهغپىـرەت قىلغـاي  هللا تارتاتتى، ا
ئىبنـى خهتتـاب كېلىـپ سـوغىنى قولىغـا       سوغا يوغىناپ كهتتى، ئـۆمهر 

مهن ئۆمهردەك كۈچلۈك ۋە تېز سۇ تارتىدىغان ئهزىمهتتىن بىرنـى  . ئالدى
مۇسـۇلمانالر ئـارام ئـېلىش    ) سۇدىن قانغىچه ئىچكهن. (كۆرۈپ باقمىدىم

  . »ئۈچۈن قۇدۇق ئهتراپىدىكى ئوتالققا تارقالدى
  )3664 :بۇخارى(

َعْنُه قَالَ اْسَتأْذَْنُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي  َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه ـ   8631
  .ْنَياالُْعْمَرِة فَأَِذنَ ِلي َوقَالَ لَا َتْنَسَنا َيا أَُخيَّ ِمْن ُدَعاِئَك فَقَالَ كَِلَمةً َما َيُسرُّنِي أَنَّ ِلي بَِها الدُّ

: يهت قىلىنىــدۇمۇنــداق رىــۋادىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ ئــۆمهر 8631
ــۆمرە قىلىــش ئۈچــۈن     پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئ

  :گهندىن كېيىنئىجازەت بهر ماڭا ،دىمغانىئىجازەت سورى
ـــ  ــى قېرىندىشــىمـ ــالمىغىن  !ئ ــادا ئۇنتــۇپ ق ــى دۇئ ــدى! بىزن ــ دې . ـ

ــر ســۆزنى      ــا شــۇنداق بى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭ پهيغهم
تـــۈن دۇنيـــا بېرىلســـىمۇ، ئـــۇ ســـۆزگه ھهرگىـــز      ماڭـــا پۈقىلـــدىكى، 

   .①تېگىشمهيمهن
  ) 1498: دئهبۇ داۋۇ(

ُبَرْيَدةَ َيقُولُ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ َمَغازِيِه  ـ عن  8632
إِنِّي كُْنُت َنذَْرُت إِنْ َردََّك اللَّـُه   فَلَمَّا اْنَصَرَف َجاَءْت َجارَِيةٌ َسْوَداُء فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 322(ئهلبانى  ①



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 310

 إِنْ َساِلًما أَنْ أَْضرَِب َبْيَن َيَدْيَك بِالدُّفِّ َوأََتَغنَّى فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
كْرٍ َوِهَى َتْضرُِب ثُمَّ َدَخلَ َعِلىٌّ فََدَخلَ أَُبو َب. كُْنِت َنذَْرِت فَاْضرِبِي َوإِلَّا فَلَا فََجَعلَْت َتْضرُِب

َوِهَى َتْضرُِب ثُمَّ َدَخلَ ُعثَْمانُ َوِهَى َتْضرُِب ثُمَّ َدَخلَ ُعَمُر فَأَلْقَِت الدُّفَّ َتْحَت اْسِتَها ثُـمَّ  
ْنَك َيـا  إِنَّ الشَّْيطَانَ لََيَخاُف ِم «فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه ـصلى اهللا عليه وسلمـ  . قََعَدْت َعلَْيِه

ُعَمُر إِنِّى كُْنُت َجاِلًسا َوِهَى َتْضرُِب فََدَخلَ أَُبو َبكْرٍ َوِهَى َتْضرُِب ثُمَّ َدَخلَ َعِلـىٌّ َوِهـَى   
 .»َتْضرُِب ثُمَّ َدَخلَ ُعثَْمانُ َوِهَى َتْضرُِب فَلَمَّا َدَخلَْت أَْنَت َيا ُعَمُر أَلْقَِت الدُّفَّ

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   هـۇ رەزىيهلالھـۇ ئهن ـ بۇرەيـدە   8632
تىن قايتىـپ كهلگهنـدە،   غـازات  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  

  :ئالدىغا چىقىپ بىر قارا چۆرە
قـايتۇرۇپ كهلسـه، داپ   ئېسـهن   –ئامـان  سېنى اهللا  !رەسۇلۇلالھئى ــ 
 پهيغهمـبهر  ، ـ دېگهنىـدى،  ناخشا ئېيتىشقا نهزىر قىلغـان ئىـدىم   ،چېلىپ
  :ىسساالمئهلهيه
ـ بولمىسـا چـالمىغىن،     ،)چـالغىن ( نهزىر قىلغـان بولسـاڭ مهيلـى   ــ 
ــدى ــلىدى  دېـ ــقا باشـ ــۇ داپ چېلىشـ ــلهن ئـ ــۇنىڭ بىـ ــرى  . ، شـ ــۇ بهكـ ئهبـ

ئانـدىن ئهلـى كىرگهنىـدى، يهنه    . كىرگهنىدى، ئۇ توختىمـاي چېلىـۋەردى  
ئاندىن ئـۆمهر  . ئاندىن ئوسمان كىرگهنىدى، يهنه چېلىۋەردى. چېلىۋەردى
شـــۇنىڭ بىـــلهن، . ى، داپنـــى قوڭىغـــا قويـــۇپ ئولتۇرۇۋالـــدىكىرگهنىـــد

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
مهن ئولتۇرسام، بۇ قىـز  . سهندىن شهيتانمۇ قورقىدىكهن! ــ ئى ئۆمهر

ئهلـى  . ئهبۇ بهكـرى كىرىۋىـدى، يهنه چېلىـۋەردى   . داپ چېلىشقا باشلىدى
سـهن  . دىئوسمان كىرىۋىـدى، يهنه چېلىـۋەر  . كىرىۋىدى، يهنه چېلىۋەردى

   .①كىرىۋىدىڭ، داپنى تاشلىۋەتتى، ـ دېدى
  )3690 :تىرمىزى(

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَْتذكرت قصة لعب احلبشة وفيه َعْن َعاِئَشةَ  ـ  8633
 . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَأَْنظُُر إِلَى َشَياِطنيِ الْإِْنسِ َوالْجِنِّ قَْد فَرُّوا ِمْن ُعَمَر
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ۇنىنى ئويــ ڭھهبهشــلىكلهرنىا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ ـــ ئائىشــه   8633
 :پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم رىــۋايهت قىلىــپ دەيــدۇكى، 

ــ جىــن شــاياتۇنلىرى  مهن ئىنســى« ــانلىقىنى  نىڭـ ــۆمهردىن قېچىۋاتق ئ
   .①ېگهند »ۋاتىمهنۈكۆر

  )3691: ىتىرمىز(

الَ اْسَتأْذَنَ ُعَمُر َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َسْعد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ قَ ـ عن  8634
ذَنَ ُعَمـُر  َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه نَِساٌء ِمْن قَُرْيشٍ ُيكَلِّْمَنُه َوَيْسَتكِْثْرَنُه َعاِلَيةً أَْصَواُتُهنَّ فَلَمَّا اْسَتأْ

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  قُْمَن َيْبَتِدْرنَ الِْحَجاَب فَأَِذنَ لَُه َرُسولُ اللَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم َيْضَحُك فَقَالَ ُعَمُر أَْضَحَك اللَُّه ِسنََّك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َعجِْبُت ِمْن َهُؤلَـاِء  

َجاَب قَالَ ُعَمُر فَأَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه كُْنَت اللَّاِتي كُنَّ ِعْنِدي فَلَمَّا َسِمْعَن َصْوَتَك اْبَتَدْرنَ الِْح
لَْيـِه  أََحقَّ أَنْ َيَهْبَن ثُمَّ قَالَ أَْي َعُدوَّاِت أَْنفُِسهِنَّ أََتَهْبَننِي َولَا َتَهْبَن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه عَ 

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َوَسلََّم قُلَْن َنَعْم أَْنَت أَفَظُّ َوأَغْلَظُ ِمْن َرُسولِ اللَّ
ْيـَر  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما لَِقَيَك الشَّْيطَانُ قَطُّ َساِلكًا فَجا إِلَّا َسلََك فَجا غَ

 . فَجَِّك
مۇنــداق  دىنۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ۇســهئد ئىبنــى ئهبـــ    8634

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــۆمهر : رى ــۇ  ئ ــۇ ئهنه ــهلاللالھۇ  رەزىيهلالھ ــبهر س پهيغهم
دەل شــۇ ( .ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا كىرىشــكه ئىجــازەت ســورىدى

ــته ــبهر    ) پهيتـــ ــى پهيغهمـــ ــر قانچىســـ ــدىن بىـــ ــۇرەيش ئاياللىرىـــ قـــ
ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىــدا ئولتــۇرۇپ، ئۇنىڭــدىن يــۇقىرى ئــاۋازدا بىــر  

ئــاۋازىنى ) ئىجــازەت ســورىغان(ئــۇالر ئۆمهرنىــڭ . ۋاتاتتىســورا نېمىلهرنــى
ــنىگه   ــاڭالپ، پهردىنىــڭ كهي ــۇ  . ئۆتۈۋېلىشــتىئ ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ئ

ئىجازەتتىن كېـيىن ھۇجرىغـا كىـردى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       
  :ئۆمهر .ۋەسهللهم ئايالالرنىڭ قىلىقىغا قاراپ كۈلۈپ ئولتۇراتتى

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2914(ئهلبانى  ①



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 312

ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــېمىگه    هللا ا! ـ ــۇن، ن ــويى كۈلدۈرس ــۈر ب ــېنى ئۆم س
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. بۇنچىۋاال كۈلۈپ كهتتىڭ؟ ـ دېدى

ــــ بــۇ ئايالالرنىــڭ قىلىقىغــا ھهيــران قېلىــۋاتىمهن، ئــۇالر ســېنىڭ  
بـۇنى ئاڭلىغـان   . ئاۋازىڭنى ئاڭالپ، ئۆزلىرىنى دالدىغا ئېلىشـتى، ـ دېـدى   

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
نىــڭ هللاســىلهر ا! ىگه دۈشــمهنلىك قىلغــۇچىالر ــــ ئــى ئــۆز نهپســ   

. پهيغهمبىرىدىن ئهيمهنمهي، مهندىن ئهيمىنىۋاتامسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى 
  :ئايالالر

ــ شۇنداق، چۈنكى سهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمغا قارىغانـدا تـوڭ،    
شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر  . قوپــال ئادەمســهن، ـ دەپ جــاۋاب بېرىشــتى   

  :سهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
جېنىم ئىلكىدە بولغان زاتنىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى،  ! ــ ئى ئۆمهر

شهيتان سهن بىلهن بىر يولدا ئۇچرىشـىپ قالسـا، چوقـۇم باشـقا تهرەپـكه      
  . بۇرۇلۇپ كېتىدۇ، ـ دېدى

   )3294 :بۇخارى(

َعْنُه َوافَقْـُت  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه ـ   8635
ْن َربِّي ِفي ثَلَاٍث فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو اتََّخذَْنا ِمْن َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى فََنَزلَْت َواتَِّخذُوا ِم

جِْبَن فَإِنَّـُه  َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوآَيةُ الِْحَجابِ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو أََمْرَت نَِساَءَك أَنْ َيْحَت
َم ِفـي  ُيكَلُِّمُهنَّ الَْبرُّ َوالْفَاجُِر فََنَزلَْت آَيةُ الِْحَجابِ َواْجَتَمَع نَِساُء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .ا ِمْنكُنَّ فََنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُالَْغْيَرِة َعلَْيِه فَقُلُْت لَُهنَّ َعَسى َربُُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ ُيَبدِّلَُه أَْزَواًجا َخْيًر
ــ    8635 ــدۇكى، ئـ ــۋايهت قىلىـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــ ئهنهس رەزىيهلالھـ مهر ۆــ

ئـــۈچ ئىـــش ھهققىـــدىكى ســـۆزۈم : ېـــگهنرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق د
نچىســى، مهن بىرى. ھــۆكمىگه تــوغرا كېلىــپ قالــدى پهرۋەردىگارىمنىــڭ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا
ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــام !ـ ــدىغان جــاي   ئىبراھىمنــى ىماق ــاز ئوقۇي نام

 ماقـامى ئىبـراھىم بـار جـاينى    ﴿: كۆپ ئـۆتمهي . دېدىم ـ  قىلغان بولساق،
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ــالر  ــاھ قىلىڭ ــدى   ①﴾!نامازگ ــل بول ــايهت نازى ــگهن ئ ــى. دې ، ئىككىنچىس
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

مـمه  ئاياللىرىڭنىـڭ يېنىغـا ياخشـى ـ يامـان ھه     ! ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
ئـــادەم كىرىـــپ، گهپ قىلىۋېرىـــدىكهن، شـــۇڭا ئـــۇالرنى ھىجابلىنىشـــقا 
بۇيرىغان بولساڭ، ـ دېدىم، يهنه كۆپ ئۆتمهي، ھىجـاب ھهققىـدىكى ئـايهت     

ئۈچىنچىســــى، پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى     .نازىــــل بولــــدى 
  :ۇالرغائ بىرلىشىۋېلىپ كۈندەشلىك قىلغاندا، ۋەسهللهمنىڭ ئاياللىرى

 مۇئورنۇڭالرغـا سـىلهردىن   تائـاال هللا اسـىلهرنى قويۇۋەتسـه،   ئهگهر ئـۇ  ــ 
دەرۋەقه، بـۇ ھهقـته ئـايهت    . ، ـ دېـدىم  ياخشى ئايـالالرنى بېرىشـى مـۇمكىن   

   .نازىل بولدى
   )402 :بۇخارى(

َحتَّى أََتْيُت إِْحَدى نَِساِئِه قَالَْت َيا ُعَمُر أََما ِفي َرُسولِ اللَّـِه   :ـ ويف رواية  8636
َعلَْيِه َوَسلََّم َما َيِعظُ نَِساَءُه َحتَّى َتِعظَُهنَّ أَْنَت فَأَْنَزلَ اللَُّه َعَسى َربُُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ  َصلَّى اللَُّه

 . ُيَبدِّلَُه أَْزَواًجا َخْيًرا ِمْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت الْآَيةَ
ــ 8636 ــر ـــ ــۋايهتته يهنه بىــ ــگهن  رىــ ــداق كهلــ ــبهر : مۇنــ پهيغهمــ

ئاياللرىــــدىن بىرىنىــــڭ ھۇجرىســــىغا كىرىــــپ ئهلهيهىسســــاالمنىڭ 
  :نهسىههت قىلغانىدىم، ئۇ ماڭا

ـــ  ــۆمهرــ ــى ئـ ــهللهم  !ئـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ  نىڭپهيغهمـ
 سهن نهسىههت قىلىۋاتامسهن؟قىلغۇدەك نهسىهىتى قالماي، ئاياللىرىغا 

ئهگهر ئــۇ ســىلهرنى قويۇۋەتســه،   ﴿: تائــاالهللا اشــۇنىڭ بىــلهن،   .دېــدىـــ 
ــارى ــا، ســىلهردىن ياخشــى،    پهرۋەردىگ نىــڭ ۋە هللا(ســىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغ

 بويســۇنغۇچى،) نىڭ ئهمــرىگهپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ئىمــــان ئېيتقــــۇچى، ئىتــــائهت قىلغــــۇچى، ) ا ۋە پهيغهمــــبهرگهقــــهللا(

گۇناھالردىن تهۋبه قىلغۇچى، ئىبادەت قىلغۇچى، روزا تۇتقۇچى چوكانالرنى 
   .دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ②﴾رىشى مۈمكىنۋە قىزالرنى ئۇنىڭغا بې

  )4483 :بۇخارى(
                                                 

 .ـ ئايهت 125سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهت 5سۈرە تهھرىم،  ②
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َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ ُعَمُر َوافَقُْت َربِّي ِفي ثَلَاٍث ِفي َمقَامِ إِْبَراِهيَم َوِفي ـ   8637
 . الِْحَجابِ َوِفي أَُساَرى َبْدرٍ

، دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئىبنى ئۆمهر  8637
ئــۈچ تۈرلــۈك ئىــش ھهققىــدە : مۇنــداق دېــگهنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۆمهر 

ــانلىرىم ا ــدى هللا ئېيتق ــۇدۇل كهل ــامى  ،بىــرى .تائاالنىــڭ ھــۆكمىگه ئ ماق
بهدرى غازىتىــدىكى  ؛ ئۈچىنچىســى،ھىجــاب ئىككىنچىســى، ؛ئىبــراھىم
  . ئهسىرلهر

  )2399: مۇسلىم(

الَْخطَّابِ كَانَ َيْحِملُ ِفي الَْعامِ الَْواِحِد  َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ ُعَمَر ْبَنـ   8638
لَى َعلَى أَْرَبِعَني أَلِْف َبِعريٍ َيْحِملُ الرَُّجلَ إِلَى الشَّامِ َعلَى َبِعريٍ َوَيْحِملُ الرَُّجلَْينِ إِلَى الِْعَراقِ َع

ًما فَقَالَ لَُه ُعَمـُر ْبـُن الَْخطَّـابِ    َبِعريٍ فََجاَءُه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الِْعَراقِ فَقَالَ اْحِملْنِي َوُسَحْي
 . َنَشْدُتَك اللََّه أَُسَحْيٌم زِقٌّ قَالَ لَُه َنَعْم

 ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب   : ـ يهھيا ئىبنى سهئىد مۇنداق دېـگهن  8638
ــۇ  ــۇ ئهنهـ ــايىل رەزىيهلالھـ ــۆگى  ىغـ ــڭ تـ ــق مىـ ــوراپ  قىرىـ ــۇالغ سـ نى ئـ
، ئىراققـا  بىـر تـۆگه   هگبىـر ئـادەم  شامغا بارىـدىغان  ، كهلگهنلهرگه بېرەتتى

بىـر ئـادەم    لىـق ئىراق. گه بىر تۆگه بېرەتتىئىككى ئادەمبارىدىغانالردىن 
  : كېلىپ

ئۇنىـڭ ھىـيله    ئۆمهر. دېدىـ بهرگىن،   ئۇالغ ــ سۇھهيم ئىككىمىزگه
  : ئىشلهتكهنلىكىنى سېزىپ قېلىپ

  :ئۇەيمهن؟ ـ دېگهنىدى، د ۇغسۇھهيم دېگهن تۇلۇمــ 
  . دېدىـ ھهئه، ــ 

  ) 1010: ىكمال(

َعْن الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ قَالَ لَمَّا طُِعَن ُعَمُر َجَعلَ َيأْلَُم فَقَالَ لَُه اْبُن َعبَّاسٍ ـ   8639
ـ   ِه َوكَأَنَُّه ُيَجزُِّعُه َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َولَِئْن كَانَ ذَاَك لَقَْد َصِحْبَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْي

َم فَأَْحَسْنَت ُصْحَبَتُه ثُمَّ فَاَرقَْتُه َوُهَو َعْنَك َراضٍ ثُمَّ َصِحْبَت أََبا َبكْرٍ فَأَْحَسْنَت ُصْحَبَتُه َوَسلَّ
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ثُمَّ فَاَرقَْتُه َوُهَو َعْنَك َراضٍ ثُمَّ َصِحْبَت َصَحَبَتُهْم فَأَْحَسْنَت ُصـْحَبَتُهْم َولَـِئْن فَـاَرقَْتُهْم    
ْم َعْنَك َراُضونَ قَالَ أَمَّا َما ذَكَْرَت ِمْن ُصْحَبِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   لَُتفَارِقَنَُّهْم َوُه

َبكْرٍ  َوَسلََّم َورَِضاُه فَإِنََّما ذَاَك َمنٌّ ِمْن اللَِّه َتَعالَى َمنَّ بِِه َعلَيَّ َوأَمَّا َما ذَكَْرَت ِمْن ُصْحَبِة أَبِي
َك َمنٌّ ِمْن اللَِّه َجلَّ ِذكُْرُه َمنَّ بِِه َعلَيَّ َوأَمَّا َما َتَرى ِمْن َجَزِعي فَُهـَو ِمـْن   َورَِضاُه فَإِنََّما ذَا

 أَْجِلَك َوأَْجلِ أَْصَحابَِك َواللَِّه لَْو أَنَّ ِلي ِطلَاَع الْأَْرضِ ذََهًبا لَافَْتَدْيُت بِِه ِمْن َعذَابِ اللَِّه َعـزَّ 
 . َوَجلَّ قَْبلَ أَنْ أََراُه

دىن مۇنـداق  مىسـۋەر ئىبنـى مهخـرەمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا      ـ 8639
ئۇچرىغانــدا  سۇيىقهســتكه ر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئــۆمه: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

قـــاتتىق ئازابالنغانىـــدى، ئىبنـــى ئاببـــاس ئۇنىڭغـــا تهســـهللىي بهرگهن 
  :ئاھاڭدا

بېشــــىڭغا كهلــــگهن ئىشــــقا ! ــــــ ئــــى مۇئمىنلهرنىــــڭ ئهمىــــرى
ياخشـى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه  ن قارىمامدىغان؟ سه

 .ھهمــراھ بولــدۇڭ، ئۇنىڭغــا قارشــى قىلچىلىــك خاتــالىق ئۆتكۈزمىــدىڭ
شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهندىن رازى بولغان ھالـدا بـۇ دۇنيـادىن    

ئانـدىن ئهبـۇ بهكرىگىمـۇ شـۇنداق ياخشـى ھهمـراھ بولـدۇڭ ۋە        . ئايرىلدى
شۇڭا ئهبـۇ بهكرىمـۇ سـهندىن    . نلىق قىلمىدىڭئۇنىڭغا قىلچىلىك ياما

ئاندىن ساھابىلهرگىمۇ شۇنداق . رازى بولغان ھالدا بۇ دۇنيادىن ئايرىلدى
ــدۇڭ  ــۇالردىن ،ياخشــى ھهمــراھ بول ــۇالر ئايرىلســاڭمۇ،  ئهمــدى ئ ــۇم ئ چوق

سهندىن رازى بولغان ھالدا ئايرىلىسـهن، ـ دېگهنىـدى، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ      
  :ئهنهۇ

ـــ  ــڭ پهيغـ ــى    مېنى ــهللهمگه ياخش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س هم
بـۇ   غـا كهلسـهك،  ئۇنىـڭ مهنـدىن رازى بولغانلىقى   ۋە ھهمراھ بولغانلىقىم

ــان نې هللا ــا قىلغـ ــىئنىـــڭ ماڭـ ــراھ   .مىتـ ــى ھهمـ ــرىگه ياخشـ ــۇ بهكـ ئهبـ
نىـڭ  هللابۇمـۇ ا  غا كهلسهك،ئۇنىڭ مهندىن رازى بولغانلىقىۋە  بولغانلىقىم

لـېكىن سـهن ۋە ھهمراھلىرىڭـدىن     .ئېهسـانى ۋە ئىنئـامى  ماڭا قىلغان 
بىـلهن  نىـڭ نـامى   هللا .ئهنسىرەپ تۇرغـانلىقىم ئۈچـۈن ئـازابلىنىۋاتىمهن   

ى نىڭ ئـازاب هللا زېمىنغا لىق كهلگۈدەك ئالتۇنۇم بولغان بولسا،قهسهمكى، 
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بـارلىق ئـالتۇنۇمنى   ) ئۇ ئـازابتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن   (كېلىشتىن بۇرۇن، 
  . ، ـ دېدىسهدىقه قىلىۋەتكهن بوالتتىم) يولىداهللا ا(

   )3692 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ ُوِضـَع ُعَمـُر ْبـُن    ـ   8640
ـ  يهِْم الَْخطَّابِ َعلَى َسرِيرِِه فََتكَنَّفَُه النَّاُس َيْدُعونَ َوُيثُْنونَ َوُيَصلُّونَ َعلَْيِه قَْبلَ أَنْ ُيْرفََع َوأََنا ِف

َعلَى  فَلَْم َيُرْعنِي إِلَّا بَِرُجلٍ قَْد أََخذَ بَِمْنِكبِي ِمْن َوَراِئي فَالَْتفَتُّ إِلَْيِه فَإِذَا ُهَو َعِليٌّ فََتَرحََّم قَالَ
ـ   ُت ُعَمَر َوقَالَ َما َخلَّفَْت أََحًدا أََحبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللََّه بِِمثْلِ َعَمِلِه ِمْنَك َواْيُم اللَّـِه إِنْ كُْن
لَْيِه لَأَظُنُّ أَنْ َيْجَعلََك اللَُّه َمَع َصاِحَبْيَك َوذَاَك أَنِّي كُْنُت أُكَثُِّر أَْسَمُع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
َبكْرٍ  َوَسلََّم َيقُولُ جِئُْت أََنا َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوَدَخلُْت أََنا َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوَخَرْجُت أََنا َوأَُبو

  .َوُعَمُر فَإِنْ كُْنُت لَأَْرُجو أَْو لَأَظُنُّ أَنْ َيْجَعلََك اللَُّه َمَعُهَما
 ئاببـاس ئۇ ئىبنى ـ ئىبنى مۇلهيكهدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  8640

ئـۆمهر تاۋۇتقـا    :غـان نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلى مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
تـاۋۇت كۆتـۈرۈلمهي تـۇرۇپال    . ىكىشىلهر ئۇنىڭغا دۇئا قىلىشاتت ،قويۇلدى

بىرىنىـڭ قـولىنى   . مهنمۇ ئۇالرنىڭ ئىچىـدە ئىـدىم   نامىزى چۈشۈرۈلدى،
ئـۇ  . چۆچـۈپ ئارقامغـا قارىغانىـدىم، ئهلـى ئىـكهن      مۈرەمگه قويۇشى بىلهن

  :ئۆمهرگه ئىچ ئاغرىتقان ھالدا مۇنداق دېدى
تائاالغـا سـېنىڭ ئهمىلىڭـدەك    هللا نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، ا هللاــ ا

سېنى تائاالنىڭ هللا هل بىلهن مۇالقات بولۇشنى تولىمۇ ئارزۇاليمهن ۋە ائهم
چـۈنكى،  . ئىككى ھهمراھىڭ بىلهن بىلله قىلىشـىنى ئۈمىـد قىلىـمهن   

ــۇ بهكــرى ۋە  ،مهن« :پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ئهب
مهن ئهبۇ بهكرى ۋە ئۆمهر ئۈچىمىز بىلله . ئۈچىمىز بىلله ماڭدۇقئۆمهر 

ــۇ ــردۇق  . قچىقتـ ــله كىـ ــۈچىمىز بىلـ ــۆمهر ئـ ــرى ۋە ئـ ــۇ بهكـ » مهن، ئهبـ
تائاالنىــڭ ســېنى ئــۇالر بىــلهن بىلــله هللا ا .دېگىنىنــى كــۆپ ئــاڭاليتتىم

قىلىشــىنى ئۈمىــد قىلىــمهن ۋە شــۇنداق قىلىــدىغانلىقىغا چوڭقــۇر      
  . ئىشىنىمهن

  ) 2389: مۇسلىم(
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ي َبكْرِ بن ُسلَْيَمانَ بن أيب َعنِ بن ِشَهابٍ قال قال ُعَمُر بن عبد الَْعزِيزِ َألبِـ   8641
َحثَْمةَ من أَوَّلِ من كََتَب من عبد اللَِّه أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني فقال أَْخَبَرْتنِي الشِّفَاُء بنُت عبد اللَّـِه  

أََتَيـا  َوكَاَنْت ِمَن الُْمَهاجَِراِت اُألَولِ أَنَّ لَبِيَد بن َربِيَعةَ َوَعِديَّ بن َحاِتمٍ قَـِدَما الَْمِديَنـةَ وَ  
الَْمْسجَِد فََوَجَدا َعْمَرو بن الَْعاصِ فَقَاال يا بن الَْعاصِ اْسَتأِْذنْ لنا على أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني فقـال  
أَْنُتَما َواللَِّه أََصْبُتَما اْسَمُه هو اَألِمُري َوَنْحُن الُْمْؤِمُنونَ فََدَخلَ َعمٌرو على ُعَمَر فقال السَّـالُم  

 فََجـَرى َري الُْمْؤِمنَِني فقال له ُعَمُر ما هذا فقال أنت اَألِمُري َوَنْحُن الُْمْؤِمُنـونَ  َعلَْيَك يا أَِم
 . الِْكَتاُب من َيْوَمِئٍذ

ئۆمهر ئىبنـى  : تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئىبنى شىهاب 8641
  :دىنئابدۇلئهزىز ئهبۇ بهكرى ئىبنى سۇاليمان

ـ ؟  دەپ ئاتالغان “لمۇئمىنىنئهمىرۇ”ــ قايسى خهلىپه تۇنجى بولۇپ 
  :مۇنداق دەپ جاۋاب بهردىئۇ  دەپ سورىغانىدى،

ـــ  ــالالردىن   ـ ــان ئاي ــرەت قىلغ ــدە ھىج ــۇنجى تۈركۈم ــى  ت ــىفا بىنت ش
لۇبهيــد ئىبنــى رەبىــئه بىــلهن  :ئابــدۇلالھ ماڭــا مۇنــداق دەپ بهرگهنىــدى

ئىبنــى ھــاتهم مهدىــنىگه كېلىــپ، مهســجىدكه كىــردى ۋە ئهمــر    ىــيئهد
  :كۆرۈپ نىئىبنى ئاس

بىـزگه ئهمىرۇلمۇئمىنىنـدىن ئىجـازەت ئېلىـپ      !ئى ئىبنى ئـاس ــ 
  :ئىبنى ئاس ئۇالرغا .دېدى ـ! بهرگىن

. دېـدى ـ ،  مىزبىـز مـۇئمىنلهر   ،ئـۇ ئهمىـر  . توغرا ئېيتتىڭالرــ بهكمۇ 
  :ىپنىڭ قېشىغا كىررەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئاندىن ئۆمهر

  :ئۆمهر ،دىگهنىېد ـ! ئى ئهمىرۇلمۇئمىنىنــ ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، 
  :ــ بۇ نېمه دېگىنىڭ؟ ـ دەپ سورىدى، ئىبنى ئاس

شـۇ كۈنـدىن تارتىـپ     ئهنه .دېدىـ ،  لهرمىزبىز مۇئمىن ،سهن ئهمىرــ 
   .①دەپ ئاتىلىشقا باشلىدى “ئهمىرۇلمۇئمىنىن”ھهزرىتى ئۆمهر 

  )48: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ    ): 14399(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
  .اۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنر
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اللَُّه عنه فََرًسا فََركََضُه عن عبد اللَِّه قال َرِكَب ُعَمُر بن الَْخطَّابِ رضي ـ   8642
فَاْنكََشفَْت فَِخذُُه فََرأَى أَْهلُ َنْجَرانَ على فَِخِذِه شامة َسْوَداَء فَقَالُوا هذا الـذي َنجِـُد يف   

  . ِكَتابَِنا أَنَُّه ُيْخرُِجَنا من أَْرِضَنا
ئــۆمهر : مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئىبنــى مهســئۇد  8642
ئات چاپچىـپ كهتكهنىـدى، ئۆمهرنىـڭ يوتىسـى      ىتتى،ىپ دېۋئېتىغا مىن

ــدى ــارا ىكىنهجــران ئهھلــى ئۇنىــڭ يوتىســىد  .ئېچىلىــپ قال  مهڭنــى ق
ئـۇ   نغـان كىشـى ئىـكهن،   بۇ بىزنىڭ كىتابلىرىمىزدا تىلغا ئېلى: كۆرۈپ

   .①، ـ دېيىشتىبىزنى زېمىنىمىزدىن قوغالپ چىقىرىدۇ
   )53: »كهبىرئهل«(

النَّاسِ َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، فََبْيَنا أََنـا  كُْنُت أََشدَّ  :عمر ـ  8643
أَْيَن َتذَْهُب َيـا  : ِفي َيْومٍ َشِديِد الَْحرِّ ِفي َبْعضِ طُُرقِ َمكَّةَ إِذْ َرآنِي َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ، فَقَالَ

َخطَّابِ، قَْد َدَخلَ َعلَْيَك َهذَا اَألْمُر َيا اْبَن الْ: أُرِيُد َهذَا الرَُّجلَ، فَقَالَ: اْبَن الَْخطَّابِ؟ قُلُْت
: إِنَّ أُْخَتَك قَْد ذََهَبْت إِلَْيِه، قَـالَ : َوَما ذَاَك؟ فَقَالَ: ِفي َمْنزِِلَك َوأَْنَت َتقُولُ َهكَذَا، فَقُلُْت

ليه وسلم إِذَا أَْسلََم فََرَجْعُت ُمْغَتِضًبا َحتَّى قََرْعُت َعلَْيَها الَْباَب، َوكَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع
َوكَانَ َضمَّ َرُجلَْينِ : َبْعُض َمْن الَ َشْيَء لَُه َضمَّ الرَُّجلَ َوالرَُّجلَْينِ إِلَى الرَُّجلِ ُيْنِفُق َعلَْيِه، قَالَ

ُعَمُر ْبـُن   أََنا: َمْن َهذَا؟ قُلُْت: فَقََرْعُت الَْباَب، فَِقيلَ ِلي: ِمْن أَْصَحابِِه إِلَى َزْوجِ أُْخِتي، قَالَ
الَْخطَّابِ، َوقَْد كَاُنوا َيقَْرُءونَ ِكَتاًبا ِفي أَْيِديهِْم، فَلَمَّا َسِمُعوا َصْوِتي قَاُموا َحتَّى اْخَتَبئُوا ِفي 

أََيا َعُدوَّةَ َنفِْسـَها أََصـَبْوِت؟   : َمكَاٍن َوَتَركُوا الِْكَتاَب، فَلَمَّا فََتَحْت ِلي أُْخِتَي الَْباَب، قُلُْت
َيا اْبـَن الَْخطَّـابِ،   : َوأَْرفَُع َشْيئًا فَأَْضرُِب بِِه َعلَى َرأِْسَها، فََبكَِت الَْمْرأَةُ، َوقَالَْت ِلي: الَقَ

اْصَنْع َما كُْنَت َصانًِعا فَقَْد أَْسلَْمُت، فَذََهْبُت فََجلَْسُت َعلَى السَّرِيرِ، فَإِذَا بَِصِحيفٍَة َوَسـطَ  
َدْعَنا َعْنَك َيا اْبَن الَْخطَّابِ فَإِنَّـَك الَ  : ِذِه الصَِّحيفَةُ َها ُهَنا؟ فَقَالَْت ِليَما َه: الَْبابِ، فَقُلُْت

طَْتنِيَها َتْغَتِسلُ ِمَن الَْجَناَبِة، َوالَ َتَتطَهَُّر، َوَهذَا الَ َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ، فََما زِلُْت بَِها َحتَّى أَْع
 الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ فَلَمَّا قََرأُْت الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َتذَكَّْرُت ِمْن أَْيَن اْشُتَق، ثُمَّ فَإِذَا ِفيَها بِْسمِ اِهللا

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 14400(ھهيسهمى  ①
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َرَجْعُت إِلَى َنفِْسي، فَقََرأُْت ِفي الصَِّحيفَِة َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّمَواِت َواَألْرضِ َوُهَو الَْعزِيـُز  
بِاْسمٍ ِمْن أَْسَماِء اِهللا ذَكَْرُت اللََّه، فَأَلْقَْيُت الصَِّحيفَةَ ِمـْن َيـِدي،    الَْحِكيُم ، فَكُلََّما َمَرْرُت

ثُمَّ أَْرجُِع إِلَى َنفِْسي، فَأَقَْرأُ ِفيَها َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّمَواِت َواَألْرضِ َوُهـَو الَْعزِيـُز   : قَالَ
: قُلْـتُ : وِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّا َجَعلَكُْم ُمْسَتْخلَِفَني ِفيِه، قَـالَ الَْحِكيُم َحتَّى َبلَغَ آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُس

وا أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا، فََخَرَج الْقَْوُم ُمَبـاِدرِيَن فَكَبَّـرُ  
َيا اْبَن الَْخطَّابِ، فَإِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْبِشْر : اْسَتْبَشاًرا بِذَِلَك، ثُمَّ قَالُوا ِلي

اللَُّهمَّ أَِعزَّ الدِّيَن بِأََحبِّ َهذَْينِ الرَُّجلَْينِ إِلَْيَك، إِمَّا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ : َدَعا َيْوَم االثَْنْينِ، فَقَال
َتكُونَ َدْعَوةُ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَـَك،  َوإِمَّا أَُبو َجْهلِ ْبُن ِهَشامٍ َوأََنا َنْرُجو أَنْ 

ُدلُّونِي َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْيَن ُهَو؟ فَلَمَّا َعَرفُوا الصِّـْدَق ِمنِّـي   : فَقُلُْت
: َمْن َهذَا؟ فَقُلُْت: الََدلُّونِي َعلَْيِه ِفي الَْمْنزِلِ الَِّذي ُهَو ِفيِه، فَجِئُْت َحتَّى قََرْعُت الَْباَب، فَقَ

ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ، َوقَْد َعِلُموا ِشدَِّتي َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َولَـْم َيْعلَُمـوا   
بِإِْسالِمي، فََما اْجَتَرأَ أََحٌد ِمْنُهْم أَنْ َيفَْتَح ِلي َحتَّى قَالَ لَُهْم َرُسـولُ اِهللا صـلى اهللا عليـه    

فَفُِتَح ِلي الَْباُب، فَأََخذَ َرُجالِن بَِعُضِدي : ُحوا لَُه، فَإِنْ ُيرِِد اللَُّه بِِه َخْيًرا َيْهِدِه قَالَافَْت: وسلم
َحتَّى َدَنْوُت ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اِهللا صـلى اهللا عليـه   

أَْسِلْم َيا اْبَن : َبْيَن َيَدْيِه فَأََخذَ بَِمَجاِمعِ قَِميِصي ثُمَّ قَالَ أَْرِسلُوُه فَأَْرَسلُونِي، فََجلَْسُت: وسلم
فَكَبَّـَر  : أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَنََّك َرُسـولُ اِهللا، قَـالَ  : الَْخطَّابِ، اللَُّهمَّ اْهِدِه فَقُلُْت

َوقَْد كَاُنوا َسْبِعَني قَْبلَ ذَِلَك، َوكَانَ الرَُّجلُ : ةَ، قَالَالُْمْسِلُمونَ َتكْبَِريةً ُسِمَعْت ِفَي طُُرقِ َمكَّ
فَجِئُْت إِلَى َرُجلٍ فَقََرْعُت َعلَْيِه الَْبـاَب  : إِذَا أَْسلََم فََعِلَم بِِه النَّاُس َيْضرُِبوَنُه َوَيْضرُِبُهْم، قَالَ

أََعِلْمَت أَنِّي قَْد َصَبْوُت؟ : إِلَيَّ، فَقُلُْت لَُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ، فََخَرَج: َمْن َهذَا؟ قُلُْت: فَقَالَ
: َوَدَخلَ الَْبْيَت فَأََجاَف الَْباَب ُدونِي، قَالَ: الَ َتفَْعلْ، قَالَ: َنَعْم، فَقَالَ: أََو فََعلَْت؟ قُلُْت: قَالَ

: أََعِلْمَت أَنِّي قَْد َصَبْوُت، فَقَالَ: لَُه فَذََهْبُت إِلَى َرُجلٍ آَخَر ِمْن قَُرْيشٍ فََناَدْيُتُه فََخَرَج، فَقُلُْت
َما َهـذَا  : الَ َتفَْعلْ َوَدَخلَ الَْبْيَت َوأََجاَف الَْباَب ُدونِي، فَقُلُْت: َنَعْم، قَالَ: أََو فََعلَْت؟ قُلُْت
ُتِحبُّ أَنْ ُيْعلََم إِْسالُمَك؟ فَإِذَا أََنا الَ أُْضَرُب َوالَ ُيقَالُ ِلي َشْيٌء، فَقَالَ الرَُّجلُ أَ: بَِشْيٍء، قَالَ

: إِذَا َجلََس النَّاُس ِفي الِْحْجرِ فَأِْت فُالًنا فَقُلْ لَُه ِفيَما َبْيَنـَك َوَبْيَنـهُ  : َنَعْم، قَالَ: قُلُْت: قَالَ
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َمَع النَّاُس ِفي الِْحْجرِ أََشَعْرَت أَنِّي قَْد َصَبْوُت فَإِنَُّه قَلَّ َما َيكُْتُم الشَّْيَء، فَجِئُْت إِلَْيِه َوقَِد اْجَت
َنَعْم، : قُلُْت: أَفََعلَْت؟ قَالَ: فَقَالَ: أََشَعْرَت أَنِّي قَْد َصَبْوُت؟ قَالَ: فَقُلُْت لَُه ِفيَما َبْينِي َوَبْيَنُه

ـ : فََناَدى بِأَْعلَى َصْوِتِه أَال إِنَّ ُعَمَر قَْد َصَبا، قَالَ: قَالَ اُس فََمـا َزالُـوا   فَثَاَر إِلَيَّ أُولَِئَك النَّ
إِنَّ ُعَمَر قَْد َصَبا، فَقَاَم َعلَى الِْحْجرِ فََنـاَدى  : َيْضرُِبونِي َوأَْضرُِبُهْم، َحتَّى أََتى َخاِلي فَِقيلَ لَُه

ُت الَ فَاْنكََشفُوا َعنِّي فَكُْن: أَال إِنِّي قَْد أََجْرُت اْبَن أُْخِتي فَال َيَمسُُّه أََحٌد، قَالَ: بِأَْعلَى َصْوِتِه
َما َهـذَا بَِشـْيٍء، إِنَّ النَّـاَس    : أََشاُء أَنْ أََرى أََحًدا ِمَن الُْمْسِلِمَني ُيْضَرُب إِالَّ َرأَْيُتُه فَقُلُْت

ُيْضَرُبونَ َوأََنا الَ أُْضَرُب، َوالَ ُيقَالُ ِلي َشْيٌء فَلَمَّا َجلََس النَّاُس ِفي الِْحْجرِ جِئُْت إِلَى َخاِلي 
فَأََبْيُت فََما زِلُْت أُْضَرُب َوأَْضـرُِب  : الَ َتفَْعلْ، قَالَ: ْسَمْع، جَِواُرَك َعلَْيَك َردٌّ، قَالَا: فَقُلُْت

  .البزار. َحتَّى أَظَْهَر اللَُّه اِإلْسالَم
نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـــ ئــۆمهر  8643
ســهلاللالھۇ ( پهيغهمــبهر )ئىمــان ئېيتىشــتىن بــۇرۇن( مهن: قىلىنىــدۇ

ــهللهم  ــى ۋەس ــهددىي گه ئهڭ )ئهلهيه ــادەم   ئهش ــدىغان ئ ــمهنلىك قىلى دۈش
دىن مهككىنىـڭ كوچىلىرىـ   ھاۋا ئىنتايىن ئىسسىق بىر كـۈنى، . ئىدىم

  :قېلىپقۇرەيشلىك بىرى ئۇچراپ  بىرىدە كېتىۋاتسام،
  .ـ دەپ سورىدى؟ ماڭدىڭ نهگه !ئى ئۆمهرــ 

مۇھهممهدنىڭ يېنىغا رۈگهن ــ شۇ ئاتا ـ بوۋىسىنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆ 
  :ئۇ گهنىدىم،دېـ كېتىۋاتىمهن، 

ــ سهن ئۇنداق دېـگهن بىـلهن، بـۇ دىـن سـېنىڭ ئـائىلهڭگه كىرىـپ        
  :مهن. بولدى، ـ دېدى

  :ــ بۇ نېمه گهپ؟ ـ دېسهم، ئۇ
ــ سىڭلىڭ سهندىن بۇرۇن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ مۇسۇلمان بولدى، ـ  

كهيـنىمگه قـايتتىم ۋە ئـۇدۇل     بۇنى ئـاڭالپ، ئاچچىغىمـدا دەرھـال   . دېدى
پهيغهمــــبهر . ســــىڭلىمنىڭ ئــــۆيىگه بېرىــــپ، ئىشــــىكىنى قــــاقتىم

ئهلهيهىسساالم يوقسۇل مۇسۇلماندىن بىر ياكى ئىككىنى ئۇالرغـا يـاردەم   
قىاللىغۇدەك بىرىگه ھهمراھ قىلىپ قويـاتتى، سـىڭلىمنىڭ ئېرىگىمـۇ    

مغا ئىشـىكنى قېقىشـى  . ئىككى ئـادەمنى ھهمـراھ قىلىـپ قويغـانىكهن    
  :ئىچىدىن
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  . ــ كىمسهن؟ ـ دېگهن ئاۋاز ئاڭالندى
قانىكهن، ئاۋازىمنى ئـاڭالپ،  قۇرئان ئوقۇۋاتئۇالر . ــ مهن ئۆمهر، ـ دېدىم 

  :مهن سىڭلىم ئىشىكنى ئاچتى،. كىتابلىرىنى تىقىپ مۆكۈۋېلىشتى
ـ ، ســهنمۇ مۇســۇلمان بولــدۇڭمۇ؟   ــــ ئهي ئــۆز نهفســىنىڭ دۈشــمىنى

  :ئۇ يىغلىغىنىچه. باشلىدىم ۋە بېشىغا ئۇرۇشقا دېدىم
. خـالىغىنىڭنى قىـل، مهن مۇسـۇلمان بولـدۇم، ـ دېـدى       !ئى ئـۆمهر ــ 

سهل پهسـكويغا چۈشـۈپ، سـۇپىغا بېرىـپ ئولتـۇردۇم، ئـۇ يهردە بىـر ۋاراق        
  :مهن .تۇراتتى
  :سىڭلىم ـ دەپ سورىغانىدىم،بۇ نېمه؟ ــ 
ھـارەت  يـاكى تا  سهن جۇنۇبلـۇقتىن يۇيۇنمايسـهن ۋە پاكالنمايسـهن   ــ 

چىـڭ  . ھالبۇكى بۇنى پاك كىشىلهرال قولىغا ئاالاليدۇ، ـ دېدى . ئالمايسهن
تۇرۇۋالغانىــدىم، ئــاخىرى ۋاراقنــى ماڭــا بهردى، قولۇمغــا ئېلىــپ ئوقۇشــقا 

بىــــلهن باشــــالنغانىدى،  “بىســــمىلالھىررەھمانىررەھىم” .باشــــلىدىم
. نهدىـن كهلگهنـدۇ؟ ـ دەپ ئويلىـدىم     “رەھمان بىـلهن رەھىـم  ”: ئىچىمدە

ئاســـمانالردىكى ۋە زېمىنـــدىكى ﴿: شـــۇنداقتىمۇ ئـــۆزۈمنى بېســـىۋېلىپ
غـالىبتۇر، ھـېكمهت   هللا قا تهسبىه ئېيتتى، اهللانهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ا
دېگهن ئايهتتىن تارتىـپ ئوقۇشـقا باشـلىدىم،     ﴾بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

قولۇمــدىكى . نــى ئهســلهيتتىمهللا ئىســمىنى ھهر ئوقۇغىنىمــدا،نىــڭ هللا
ــۆزۈمنى بېســىۋېلىپ ئوقۇشــقا  ۋاراقنــى تاشــلىۋەت تىم، ئارقىــدىنال يهنه ئ

هللا قــا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىمــان كهلتــۈرۈڭالر، اهللا﴿ :باشــلىدىم ۋە
دېـگهن ئـايهتكه    ①﴾سىلهرنى ئىگه قىلغـان مـالالردىن سـهدىقه قىلىڭـالر    

  :كهلگهندە
ـــ شــاھادەت ئېيتىمهنكــى، ا تىــن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ يوقتــۇر،  هللاـ

. دىســى ۋە ئهلچىســىدۇر، ـ دەپ ئىمــان ئېيتــتىم   نىــڭ بهنهللامــۇھهممهد ا
ئاندىن . تهكبىر ئېيتتى تى ۋەيۈگۈرۈپ چىق مۆكۈنىۋالغانالر بۇنى ئاڭالپ

  :ئۇالر

                                                 
 .ـ ئايهت 7سۈرە ھهدىد،  ①
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دۈشــهنبه كــۈنى پهيغهمــبهر  خــۇش بېشــارەت بولســۇن، !ئــى ئــۆمهرــــ 
ئـۆمهر يـاكى ئهبـۇ جهھـل ئىككىسـىدىن سـاڭا        !ئـى اهللا « :ئهلهيهىسساالم

هدىرلىكــرەك بولغــان بىــرى بىــلهن ئىســالم  نىســبهتهن ئهڭ يــېقىن ۋە ق
ــدۈرگىن  ــى كۈچلهنـ ــدى » !دىنىنـ ــا قىلغانىـ ــبهر  . دەپ دۇئـ ــز پهيغهمـ بىـ

ئهلهيهىسســاالمنىڭ دۇئاســىنىڭ ئىجــابهت بولۇشــىنى ۋە ئــۇ كىشــىنىڭ 
. سـېنىڭ بولـۇپ قېلىشـىڭنى بهكمـۇ ئۈمىـد قىلغانىـدۇق، ـ دېيىشـتى        

  :مهن
ئـۇالر مېنىـڭ   رىدىم، ـ دەپ سـو ؟  ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم قهيهردە 

مهن  .ئـۇ تۇرۇۋاتقـان جـاينى ئېيتىـپ بهردى     ىپ،لىكىمنى بىليسهمىمى
  :ئىچىدىن. بېرىپ ئىشىكنى قاقتىمئۇدۇل 
  .سهن؟ ـ دېگهن ئاۋاز كهلدىكىمــ 

ئۇالر مېنىـڭ پهيغهمـبهرگه قـاتتىق دۈشـمهن      .ــ مهن ئۆمهر، ـ دېدىم 
ــ  ــى بىلهتتــ ــېكىن،ئىكهنلىكىمنــ ــۇلما  ى، لــ ــى مۇســ ــڭ تېخــ ن مېنىــ

شــۇڭا ھــېچكىم ئىشــىكنى ئېچىشــقا  .بولغانلىقىمــدىن بىــخهۋەر ئىــدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. جۈرئهت قىاللمىدى

 ،هللا ئۇنىڭغا ياخشىلىق ئىرادە قىلغان بولسااــ ئىشىكنى ئېچىڭالر، 
ىــپ، ئىشــىك ئېچىل ،ۇنىڭ بىــلهنشــ .دېــدى ھىــدايهتكه ئېرىشــتۈرىدۇ، ـ  

ىنىچه پهيغهمــــــبهر ئىككىــــــيلهن ئىككــــــى بىلىكىمــــــدىن تــــــۇتق
ــدى   ــاقچى بول ــدىغا ئېلىــپ بارم ــۇنى كــۆرگهن . ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئال ب

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئۇنىڭغـا ھـۆرمهت ۋە   . ــ دېگهنىـدى، قويـۇپ بهردى   ! ــ قويۇپ بېـرىڭالر 

پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىسســـــاالم  .ئىشـــــتىياق بىـــــلهن يېقىنالشـــــتىم
  :تۇتۇپ تۇرۇپ كۆڭلىكىمنىڭ پېشىدىن

ــ   !ئـۇنى ھىـدايهت قىلغىـن    ،ئـى اهللا  !هر، مۇسۇلمان بولغىنئى ئۆمــ 
  :مهن. دېدى

ــ ئهشههدۇ ئهنـال ئىـالھه ئىلاللالھـۇ ۋە ئهشـههندۇئهننه مـۇھهممهدەن      
ــۇلۇھۇ، ـ دەپ      ــدۇھۇ ۋە رەسـ ــتىمئهبـ ــاھادەت ئېيتـ ــان. شـ ــۇنى ئاڭلىغـ  بـ
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مهكـــكه تهكبىـــر توۋلىـــدىكى،  يـــۇقىرى ئـــاۋازدامۇســـۇلمانالر شـــۇنداق 
  . ئىدىكىشى  70ۇ چاغدا، مۇسۇلمانالر ئ .اپ كهتتىكوچىلىرى ياڭر

ئــۇنى  ،مۇشــرىكالر بىــر ئادەمنىــڭ مۇســۇلمان بولغــانلىقىنى بىلســه
مهن . قـــول يانـــدۇراتتى غـــائۇالر مۇســـۇلمان بولغـــان كىشـــىمۇ ،ئـــۇراتتى

  :ئۇ مۇشرىكالردىن بىرىنىڭ ئىشىكىنى قاقتىم،
  .دېدىـ ؟ سهنكىمــ 

  :ئۇنىڭغا. كنى ئاچتىگهنىدىم، ئىشىدېـ ئۆمهر، ــ مهن 
  :ئۇـ دەپ سورىغانىدىم، ۇلمان بولغانلىقىمنى بىلهمسهن؟ ــ مۇس

ـــ راســتىنال شــۇنداق قىلــدىڭمۇ؟  ــ  ـ ــدىـ  )ئهپسۇســالنغىنىچه(ۋە  دې
يهنه بىـر قۇرەيشـنىڭ   . ئىشىكنى يـۈزۈمگه يېپىۋېتىـپ كىرىـپ كهتتـى    

  :ئىشىكنى ئاچقاندىن كېيىن. ئۇنى توۋلىدىم ،ئۆيىگه بېرىپ
  :ـ دەپ سورىدىم، ئۇلغانلىقىمنى بىلهمسهن؟ ومۇسۇلمان ب مېنىڭــ 

ئىشىكنى يېپىپ كىرىپ ۋە  دېدىـ  ــ راستىنال شۇنداق قىلدىڭمۇ؟
. يهنه ئىككىيلهننىـڭ ئـۆيىگه بـاردىم، ئۇالرمـۇ ئوخشـاش قىلـدى      . كهتتى

  :شۇنداق قىلىپ يۈرسهم، بىرەيلهن
ــېال     ــۇق ئ ــگه ئوچ ــانلىقىڭنى ھهممهيلهن ــۇلمان بولغ ـــ ســهن مۇس ن ـ

  :قىلماقچىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، مهن
  :ــ ھهئه، ـ دېگهنىدىم، ئۇ

ــڭ      ــتۇڭغا ئۆزەڭنى ــاالنچى دوس ــارغىن ۋە پ ــىغا ب ــڭ قېش ـــ ھىجرنى ـ
ئۇ بۇنى دەرھال ئېالن قىلىۋېتىـدۇ،  . مۇسۇلمان بولغانلىقىڭنى ئېيتقىن

قـــۇرەيش . ئۇنىـــڭ دېگىنىـــدەك ھىجرنىـــڭ قېشـــىغا بـــاردىم. ــــ دېـــدى
پىـــدا ئولتـــۇراتتى، پاالنچىغـــا ئۆزەمنىـــڭ كـــاتتىلىرى ھىجرنىـــڭ ئهترا

  :مۇسۇلمان بولغانلىقىمنى ئېيتقانىدىم، ئۇ
  :ــ راستىنال شۇنداق قىلدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، مهن

  :ئۇ دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ. ــ ھهئه، ـ دېدىم
ــااليىق   ــى خ ـــ ئ ــۇ، ـ دەپ      ! ـ ــۇلمان بوپت ــۆمهر مۇس ــدىڭالرمۇ، ئ ئاڭلى

ــدى ــۇنى ئاڭلىغــان مۇشــرى . ۋارقىرى ــتىن ئېتىلىــپ    ب كالر تهرەپ ـ تهرەپ
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دەل شـۇ  . مهنمۇ ئۇالرغا قـول يانـدۇردۇم  . كېلىپ، مېنى ئۇرۇشقا باشلىدى
  :پهيتته تاغام كېلىپ قالدى، خااليىق ئۇنىڭغا

ــ ئۆمهر ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ دىنىدىن ۋاز كېچىپ مۇسۇلمان بوپتـۇ، ـ    
  :تاغام يۇقىرى ئاۋازدا. دېيىشتى

ــۆ   ــوغلىنى ئـ ــىڭلىمنىڭ ئـ ـــ سـ ــا   ــ ــدىم، ئۇنىڭغـ ــايهمگه ئالـ ز ھىمـ
شـۇنىڭ بىـلهن، مۇشـرىكالر تارقىلىـپ     . ـ دەپ ۋارقىرىـدى ! چېقىلماڭالر

  .كهتتى
ــۇلمانالرنى   ــقا مۇسـ ــا چېقىاللمىغـــان بىـــلهن، باشـ مۇشـــرىكالر ماڭـ

بۇنىڭغا چىداپ تۇرالماي، تاغامنىـڭ  . كۆرگهنال يهردە ئۇرۇپ ـ دۇمبااليتتى 
  :يېنىغا باردىم ۋە

  :تاغام. چىقىپ كېتىمهن، ـ دېدىم ــ مهن ھىمايهڭدىن
ــ دەپ شــۇنچه يالۋۇرغــان بولســىمۇ، ئۇنىــڭ  ! ــــ ئۇنــداق قىلمىغىــن ـ

شۇندىن تارتىـپ مۇشـرىكالر بىـلهن    . ھامىيلىقىنى قهتئىي رەت قىلدىم
توختىماي جېدەل قىلدىم ۋە بۇ ئارقىلىق ئىسالم دىنى ئوچۇق ـ ئاشكارا  

   .①ئېالن قىلىنغان بولدى
  )ىلغانرىۋايهت ق بهززار(

عن ِعْصَمةَ قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم لو كان َنبِيٌّ َبْعِدي ـ   8644
  . لَكَانَ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ

ــدۇكى   8644 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــمه رەزىيهلالھـ ــ ئىسـ  ،ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۆمهر ئىبنى  ئىدى، بولساهمبهر كهلگهن مهندىن كېيىن پهيغناۋادا «
   .②»بوالتتى) پهيغهمبهر بولغان(خهتتاب 

   )17/180 :»كهبىرئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسـنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئۇسـامه ئىبنـى زەيـد ئىبنـى          ): 14413(ھهيسهمى  ①

  .ىرى بار، ـ دېگهنئهسلهم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ ب
ــار     ): 14433(ھهيســهمى  ② ــۇپ، ســهنهدىدە فهزل ئىبنــى مۇخت ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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إن اللة عز وجل باهى مالئكته بعبيـده  : عن أيب هريرة عن رسول اهللا ـ  8645
  . عرفة عامة وباهى بعمر بن اƪطاب خاصة عشية

ت قىلىنىـدۇكى،  ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايه      ـ 8645
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 مۇســۇلمانالرنىئهززە ۋەجهلــله ئهرافــات كــۈنى كهچــته ئومــۇم     هللا ا«
ئـۆمهر بىـلهن ئاالھىـدە    ئهممـا  ، هنـدى پهرىشتىلهرگه كۆرسـىتىپ پهخىرل 

  . ①»هندىپهخىرل
  )1251 :»تهئهۋسئهل«(

َمْوَت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ رضي اللَّـُه   ْدُتَشهِـ عبد الرمحن بن َيَسارٍ قال   8646
  . عنه فَاْنكََسفَِت الشَّْمُس َيْوَمِئٍذ

رەزىيهلالھـۇ   ئـۆمهر : ـ ئابدۇراھمان ئىبنى يهسار مۇنداق دېگهن 8646
   .②تۇتۇلغانلىقىنى كۆردۈم ۋاپات بولغان كۈنى قۇياشنىڭ ئهنهۇ

  )79: »كهبىرئهل«(

الزَُّبْيـُر اْسـَمُه ِمـَن     َمَحاِتلَ ُعَمُر رضي اللَُّه عنه عن ُعْرَوةَ قال لَمَّا قُ ـ  8647
  . الدِّيَواِن

زۇبهيـر ئۇنىـڭ    ،ئۆمهر قهتل قىلىنغاندا: ـ ئۇرۋە مۇنداق دېگهن 8647
   .③ۋەتتىۈئىسمىنى دىۋاندىن ئۆچۈر

   )240 :»كهبىرئهل«(

بِ رضي اللَُّه عنه َعْشَر ـ َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ قال َوِلَي ُعَمُر بن الَْخطَّا  8648
 . ِسنَِني ثُمَّ ُتُوفَِّي

                                                 
ــدۇرراھمان ئىبنــى     ): 14440(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدە ئاب ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

كۆپچىلىـك ئۆلىمـاالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى        . ك بىرى بارئىبراھىم قاس ئىسىملى
  .ئىلگىرى سۈرسه، ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 14475(ھهيسهمى  ②
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 14476(مى ھهيسه ③
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: مۇنداق دېـگهن ما رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ مىسۋەر ئىبنى مهخرەمه  8648
   .①خهلىپىلىكته ئون يىل تۇرۇپ، ۋاپات بولدىئۆمهر ئىبنى خهتتاب 

  )63 :»كهبىرئهل«(

 َخْمـسٍ بَِض وهو بـن  عن َساِلمِ بن عبد اللَِّه أَنَّ ُعَمَر رضي اللَُّه عنه قُـ   8649
 . َوَخْمِسَني

يېشـىدا   55ئـۆمهر  : ـ سالىم ئىبنى ئابـدۇلالھ مۇنـداق دېـگهن    8649
   .②قهبزى روھ قىلىنغان

   )69 :»كهبىرئهل«(

أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ ِلي َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َهلْ َتْدرِي َمـا   ـ عن  8650
قُلُْت لَا قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ ِلأَبِيَك َيا أََبا ُموَسى َهلْ َيُسرَُّك إِْسلَاُمَنا َمـَع   قَالَ أَبِي ِلأَبِيَك قَالَ

لََنـا َوأَنَّ  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهْجَرُتَنا َمَعُه َوجَِهاُدَنا َمَعُه َوَعَملَُنا كُلُُّه َمَعُه َبَرَد 
َناُه َبْعَدُه َنَجْوَنا ِمْنُه كَفَافًا َرأًْسا بَِرأْسٍ فَقَالَ أَبِي لَا َواللَِّه قَْد َجاَهـْدَنا َبْعـَد   كُلَّ َعَملٍ َعِملْ

يَنا َبَشٌر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصلَّْيَنا َوُصْمَنا َوَعِملَْنا َخْيًرا كَِثًريا َوأَْسلََم َعلَى أَْيِد
إِنَّا لََنْرُجو ذَِلَك فَقَالَ أَبِي لَِكنِّي أََنا َوالَِّذي َنفُْس ُعَمَر بَِيِدِه لََوِدْدُت أَنَّ ذَِلَك َبَرَد لََنـا  كَِثٌري َو

 . يْن أَبَِوأَنَّ كُلَّ َشْيٍء َعِملَْناُه َبْعُد َنَجْوَنا ِمْنُه كَفَافًا َرأًْسا بَِرأْسٍ فَقُلُْت إِنَّ أََباَك َواللَِّه َخْيٌر ِم
دىن مۇنـداق  ئهبۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ بۇردە ئىبنى  – 8650

  :هندىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما م ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر :رىۋايهت قىلىنىدۇ
غــا نــېمه دېگهنلىكىنــى   )ئهبــۇ مۇســا (نىــڭ داداڭ )ئــۆمهر(ــــ دادام 
  :ـ دەپ سورىدى، مهن؟ بىلهمسهن

  :ۇنداق دېدىگهنىدىم، ئۇ مدې ، ـياق، بىلمهيمهنــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  !ئهي ئهبــۇ مۇســا”: ــــ دادام داداڭغــا

ــدا ئېيتقــان ئىمــانىمىز ۋەســهللهم  ئۇنىــڭ بىــلهن قىلغــان  ،نىڭ ھۇزۇرى
ھىجــــرەت، جىهــــادلىرىمىز ۋە ئىلگىــــرى قىلغــــان بــــارلىق ياخشــــى 

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 14477(ھهيسهمى  ①
  .ر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇ): 14481(ھهيسهمى  ②
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ئهمهللىرىمىز بىزنىڭ ئاخىرەتته ئهجىر ئېلىشىمىز ئۈچۈن قالدۇرۇلۇپ، 
ــ ــاالم بهرپهيغهمـ ــى    ئهلهيهىسسـ ــارلىق ياخشـ ــان بـ ــيىن قىلغـ دىن كېـ

سـېنى  بـۇ   سـه، ئهمهللىرىمىز قىلغان گۇناھلىرىمىزغا ئۇدۇللىنىـپ كهت 
ــۇ مۇســادادا دېگهنىــدى، “مــدۇ؟قىال خــۇش ــامىهللا”: ڭ ئهب بىــلهن  نىــڭ ن

ــبهر  ــز پهيغهم ــهمكى، بى ــيىن ئهلهيهىسســاالم قهس ــۆپ دىن كې ــاد ك جىه
ق، نۇرغۇنلىغـان ياخشـى ئهمهللهرنـى    قىلدۇق، نامـاز ئوقـۇدۇق، روزا تۇتتـۇ   

بىــز . مۇســۇلمان بولــدى نۇرغــۇن كىشــى بىزنىــڭ قــولىمىزدا قىلــدۇق، 
: دادام. دېـدى  “شۇ ئهمهللىرىمىزنىڭ ئهجرىنى ئۈمىد قىلىمىـز هچوقۇم ئ

ــهم     ” ــلهن قهسـ ــان زات بىـ ــدە بولغـ ــى ئىلكىـ ــڭ جېنـ ــېكىن ئۆمهرنىـ لـ
تته ئهجىـر  شۇ ياخشى ئهمهللىرىمىز بىزنىڭ ئـاخىرە هقىلىمهنكى، مهن ئ

پ، ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى بـارلىق ياخشـى     لۇئېلىشىمىز ئۈچـۈن قالـدۇرۇ  
  .دېدى“ ئهمهللىرىمىز گۇناھلىرىمىزغا ئۇدۇللىنىپ كهتسىكهن دەيمهن

  :مهن ئىبنى ئۆمهرگه
دىـن  )ئهبۇ مۇسا(دادام  )ئۆمهر(داداڭ بىلهن قهسهمكى،  نىڭ نامىهللاــ 

  . ياخشى ئىدى، ـ دېدىم
   )3915 :بۇخارى(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلُ َمـْن  ـ  8651
 . ُيَصاِفُحُه الَْحقُّ ُعَمُر َوأَوَّلُ َمْن ُيَسلُِّم َعلَْيِه َوأَوَّلُ َمْن َيأُْخذُ بَِيِدِه فَُيْدِخلُُه الَْجنَّةَ

ــى كهئـــب   8651 ــۇبهي ئىبنـ ــ ئـ ــۇرەزىيهلالــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن ھـ رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇنجى « ــۇھهق ت ــاالم    بول ــا س ــىدۇ ۋە ئۇنىڭغ ــلهن كۆرۈش ــۆمهر بى پ ئ
   .①»ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ جهننهتكه كىرگۈزىدۇ بولۇپتۇنجى . بېرىدۇ

  )104: ئىبنى ماجه(

                                                 
  .قهتئىي مۇنكهر، ـ دېگهن): 20(ئهلبانى  ①
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ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ بن أيب الَْعاصِ بـن  : ـ ُمْصَعُب بن عبد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ قال  8652
أَُميَّةَ بن عبد َشْمسِ بن عبد َمَناِف بن قَُصيِّ بن ِكالبِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لُـَؤيِّ بـن   

َبا عبد اللَِّه َوأُمُّ ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ أَْرَوى بنُت كَرِيزِ بن غَاِلبِ بن ِفْهرٍ ُيكَنَّى أََبا َعْمرٍو َوُيقَالُ أَ
َربِيَعةَ بن َحبِيبِ بن عبد َشْمسٍ َوأُمُّ أَْرَوى أُمُّ َحِكيمٍ الَْبْيَضاُء بنُت عبد الُْمطَِّلبِ َعمَّةُ رسول 

  . اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم
: ر مۇنـداق دېـگهن  زۇبهيـ  ىبنـى ـ مۇسـئهب ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئ    8652

ئاففان ئىبنى ئهبۇلئـاس ئىبنـى ئـۇمهييه ئىبنـى ئابـد شـهمس       ــ ئوسمان 
كهرىـز  ـــ   ئانىسـى  )ئۇنىـڭ ( نىڭ ئـوغلى؛ ئىبنى ئابدۇماناف ئىبنى قۇسهي

 بولـۇپ،  ئىبنى رەبىئه ئىبنى ھهبىب ئىبنى ئابد شهمسنىڭ قىـزى ئهرۋا 
قىــزى  م ئهلبهيــزا ئابۇلمۇتتهلىبنىــڭ هههكلئهرۋانىــڭ ئانىســى ئۇممــۇ  

  . ①پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھامما ئاچىسىدۇر
  )90 :»كهبىرئهل«(

َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُعثَْمانَ َحدَّثَاُه أَنَّ أََبا َبكْرٍ  ـ عن  8653
َسلََّم َوُهَو ُمْضطَجٌِع َعلَى ِفَراِشِه لَابٌِس ِمْرطَ َعاِئَشةَ اْسَتأْذَنَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ـ  َو فَأَِذنَ ِلأَبِي َبكْرٍ َوُهَو كَذَِلَك فَقََضى إِلَْيِه َحاَجَتُه ثُمَّ اْنَصَرَف ثُمَّ اْسَتأْذَنَ ُعَمُر فَأَِذنَ لَُه َوُه
َرَف قَالَ ُعثَْمانُ ثُمَّ اْسَتأْذَْنُت َعلَْيِه فََجلََس َوقَالَ َعلَى ِتلَْك الَْحالِ فَقََضى إِلَْيِه َحاَجَتُه ثُمَّ اْنَص

 ِلَعاِئَشةَ اْجَمِعي َعلَْيِك ِثَياَبِك فَقََضْيُت إِلَْيِه َحاَجِتي ثُمَّ اْنَصَرفُْت فَقَالَْت َعاِئَشةُ َيا َرُسولَ اللَِّه
لَُّه َعْنُهَما كََما فَزِْعَت ِلُعثَْمانَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َماِلي لَْم أََرَك فَزِْعَت ِلأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َرِضَي ال

                                                 
  .ۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رى): 14489(ھهيسهمى  ①
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نْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ُعثَْمانَ َرُجلٌ َحيِيٌّ َوإِنِّي َخِشيُت إِنْ أَِذْنُت لَُه َعلَى ِتلَْك الَْحالِ أَ
  لَا َيْبلُغَ إِلَيَّ ِفي َحاَجِتِه
  .َرُجلٍ َتْسَتِحي منه الَْملَاِئكَةُِحي من أال أَْسَت: ويف رواية قال هلا

: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن ارەزىيهلالھــۇ ئهنهــ ـــ ئائىشــه 8653
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يېپىنچامنى ياپقـان ھالـدا، مېنىـڭ ئورنۇمـدا     
. ياتاتتى، ئهبۇ بهكرى كېلىپ، ھۇجرىغا كىرىش ئۈچۈن ئىجـازەت سـورىدى  

ئىجازەت بهردى، ئهبۇ بهكرى كىرىـپ، ئىشـىنى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ئانــدىن ئــۆمهر كېلىــپ، ئىجــازەت ســورىدى، . تۈگىتىــپ چىقىــپ كهتتــى

ــازەت بهردى  ــا ئىج ــپ، ئىشــىنى تۈگىتىــپ چىقىــپ   . ئۇنىڭغ ــۇ كىرى ئۇم
ــى ــبهر     . كهتت ــورىغانىدى، پهيغهم ــازەت س ــپ، ئىج ــمان كېلى ــدىن ئوس ئان

  :ۇئهلهيهىسساالم دەرھال ئۆزىنى تۈزەشتۈردى، ماڭىم
ــ  ! ــ ئۈستى ـ بېشىڭنى تۈزەشـتۈرۈپ، كىيىملىرىڭنـى ئوڭشـىغىن    

. ئاندىن ئوسمان كىرىـپ، ئىشـىنى ھهل قىلىـپ چىقىـپ كهتتـى     . دېدى
  :مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن

ئهبــۇ بهكــرى بىــلهن ئــۆمهر كىرســه، جايىڭــدىن  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
غـۇ؟ ـ دەپ   مىدىرلىمىدىڭ ـ يۇ، ئوسمان كىرسه، جىددىيلىشىپ كهتتىڭ 

  :سورىغانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئۇ مېنى بۇ ھالهتته كـۆرگهن بولسـا،   . ــ ئوسمان بهكمۇ ئۇياتچان ئادەم

ھــــاجىتىنى ئېيتىشــــتىن ۋاز كهچــــكهن بــــوالتتى، شــــۇڭا ئــــۆزەمنى  
  . تۈزەشتۈرۈپ ئولتۇردۇم، ـ دەپ جاۋاب بهردى

   )2402 :مۇسلىم(

ھايا مهن ايا قىلىدىغان ئادەمدىن پهرىشتىلهر ھ«: يهنه بىر رىۋايهتته
   .دەپ كهلگهن »قىلمامدىمهن؟

ُعثَْمان ْبُن َمْوَهبٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر َحجَّ الَْبْيَت فَـَرأَى   ـ عن  8654
 Ǹُِفيهِْم قَالُوا َعْبُد اللَِّه قَْوًما ُجلُوًسا فَقَالَ َمْن َهُؤلَاِء الْقَْوُم فَقَالُوا َهُؤلَاِء قَُرْيٌش قَالَ فََمْن الشَّْي

 ْبُن ُعَمَر قَالَ َيا اْبَن ُعَمَر إِنِّي َساِئلَُك َعْن َشْيٍء فََحدِّثْنِي َهلْ َتْعلَُم أَنَّ ُعثَْمانَ فَرَّ َيْوَم أُُحـدٍ 
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ُم أَنَُّه َتَغيََّب َعـْن َبْيَعـِة   قَالَ َنَعْم قَالَ َتْعلَُم أَنَُّه َتَغيََّب َعْن َبْدرٍ َولَْم َيْشَهْد قَالَ َنَعْم قَالَ َتْعلَ
 َيـْوَم  الرِّْضَواِن فَلَْم َيْشَهْدَها قَالَ َنَعْم قَالَ اللَُّه أَكَْبُر قَالَ اْبُن ُعَمَر َتَعالَ أَُبيِّْن لََك أَمَّا ِفَراُرُه

ْدرٍ فَإِنَُّه كَاَنْت َتْحَتُه بِْنُت َرُسولِ اللَِّه أُُحٍد فَأَْشَهُد أَنَّ اللََّه َعفَا َعْنُه َوغَفََر لَُه َوأَمَّا َتَغيُُّبُه َعْن َب
َك أَْجَر َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَاَنْت َمرِيَضةً فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ لَ

َبْيَعِة الرِّْضَواِن فَلَْو كَانَ أََحٌد أََعزَّ بَِبطْنِ َمكَّـةَ   َرُجلٍ ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا َوَسْهَمُه َوأَمَّا َتَغيُُّبُه َعْن
ِمْن ُعثَْمانَ لََبَعثَُه َمكَاَنُه فََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعثَْمـانَ َوكَاَنـْت َبْيَعـةُ    

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه الُْيْمَنى الرِّْضَواِن َبْعَد َما ذََهَب ُعثَْمانُ إِلَى َمكَّةَ فَقَالَ 
َهِذِه َيُد ُعثَْمانَ فََضَرَب بَِها َعلَى َيِدِه فَقَالَ َهِذِه ِلُعثَْمانَ فَقَالَ لَُه اْبُن ُعَمَر اذَْهْب بَِها الْـآنَ  

  . َمَعَك
ھهج : بتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئوسمان ئىبنى مهۋھه ـ 8654

ئولتۇرغان ) كهئبىنىڭ يېنىدا(قىلىشقا كهلگهن مىسىرلىق بىر ئادەم، 
  :كۆرۈپ توپ كىشىنىبىر 

  :ئۇنىڭغا ـ دەپ سورىغانىدى،ۇ ئولتۇرغانالر كىم؟ ــ ب
  :ئۇ ئادەم. ــ ئۇالر قۇرەيشلهر، ـ دەپ جاۋاب بېرىشتى

  :ــ ئۇالرنىڭ ئاقساقىلى كىم؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇنىڭغا
  :ئادەمئۇ . ىيىشتدې، ـ ئىبنى ئۆمهرئابدۇلالھ ــ 
ئىشــنى ســورايمهن، ماڭــا جــاۋاب  ســهندىن بىــر !ئــى ئىبنــى ئــۆمهرــــ 
ـ    قاچقــانلىقىنى بىلهمســهن؟ ىنئوســماننىڭ ئۇھــۇد غازىتىــد .بهرگىــن
  :ئىبنى ئۆمهر دېۋىدى،
  .دېدىبىلىمهن، ـ ھهئه، ــ 

ەپ دـ    بىلهمســهن؟ مۇئۇنىــڭ بهدر غازىتىغــا قاتناشــمىغانلىقىنىــــ 
  :سورىۋىدى، ئىبنى ئۆمهر

  .دېدىئۇنىمۇ بىلىمهن، ـ ھهئه، ــ 
ــ ئۇ رىزۋان بهيئىتىگىمـۇ قاتناشـمىدى، شـۇنداقمۇ؟ ـ دەپ سـورىدى،      

  :ئىبنى ئۆمهر
  :ــ ھهئه، شۇنداق، ـ دەپ جاۋاب بېرىۋىدى، ئۇ ئادەم
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ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر ئـۇ     . ــ دەپ تهكبىـر توۋلىـدى   ! ئهكـبهر هللا ــ ا
  :ئادەمگه

ئىشــالرغا ) مــۇھىم(مغــا كهلگىــن، ئۇنىــڭ نېمىشــقا بــۇ     ــــ يېنى
ــكه        ــدى ۋە چۈشهندۈرۈش ــاي، ـ دې ــهندۈرۈپ قوي ــمىغانلىقىنى چۈش قاتناش

  :باشلىدى
گۇۋاھلىق لېكىن . ــ ئوسماننىڭ ئۇھۇد غازىتىدىن قاچقىنى راست

. ىــرەت قىلىــۋەتكهنپمهغ ڭ بــۇ قىلمىشــىنىئۇنىــتائــاال هللا بېرىمهنكــى، ا
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : قاتناشمىغانلىقىنىڭ سهۋەبى شـۇ بهدر غازىتىغا 

) رۇقىيه(ئۇنىڭ نىكاھىدا بولۇپ، ) يهىرۇق(ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىزى 
ئوســماننى شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم   . ئاغرىــپ قالغــان ئىــدى  

ساڭا بهدر غازىتىغا قاتناشـقان كىشـىدەك ئهجىـر    «: قوشۇندىن قالدۇرۇپ
ــزۋان بهيئىـــتىگه  . دېـــدى »ۋە غهنىـــمهت بېرىلىـــدۇ ئهمـــدى ئۇنىـــڭ رىـ

ئهگهر مهكـــكه تهۋەلىكىـــدە  قاتناشماســـلىقىنىڭ ســـهۋەبىگه كهلســـهك،
ــدى،     ــا ئىـ ــان بولسـ ــى بولغـ ــزرەك بىرسـ ــماندىنمۇ ئهزىـ ــبهر ئوسـ پهيغهمـ

پهيغهمــــبهر . ئهلهيهىسســــاالم شــــۇنى مهككىــــگه ئهۋەتــــكهن بــــوالتتى 
ــيى    ــدىن كېــ ــگه ئهۋەتىۋەتكهنــ ــماننى مهككىــ ــاالم ئوســ ن، ئهلهيهىسســ

ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر  لـېكىن   .باشقىالردىن رىزۋان بهيئىتى ئالـدى 
مانا بۇ ئوسماننىڭ «: سول قولىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ تۇرۇپ ئوڭ قولىنى

   .دېدى »بۇ بهيئهت ئوسمان ئۈچۈن، قولى
تېگىشـلىك مهلۇمـاتالرنى ئېيتىـپ بهردىـم،     : ئاخىرىدا، ئىبنى ئۆمهر

  . ئهمدى كهتسهڭ بولىدۇ، ـ دېدى
   )3698 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن كَِثريٍ َمْولَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسُمَرةَ َعْن َعْبِد ـ   8655
ُن َحَسالرَّْحَمنِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َجاَء ُعثَْمانُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَلِْف ِديَنارٍ قَالَ الْ

ْبُن َواِقعٍ َوكَانَ ِفي َمْوِضعٍ آَخَر ِمْن ِكَتابِي ِفي كُمِِّه ِحَني َجهََّز َجْيَش الُْعْسَرِة فََيْنثُُرَها ِفـي  
َمـا   ِحْجرِِه قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ فََرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَلُِّبَها ِفي ِحْجرِِه َوَيقُولُ

  .ُعثَْمانَ َما َعِملَ َبْعَد الَْيْومِ َمرََّتْينَِضرَّ 
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نىـڭ مۇنـداق   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ـ ئابدۇراھمان ئىبنـى سـهمۇرە    8655
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئوسمان  تهبۇك غازىتى ئۈچۈن قوشۇن تهييارلىغانىدى،
ــا  ــار ئ لتۇن ئېلىــپ كېلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  مىــڭ دىن
مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دىنارالرنى قۇچىقىغـا  . ئالدىغا قويدى

  ):ئىككى قېتىم(قويۇپ، ئۆرۈپ ـ چۆرۈگهن ھالدا 
ـ كۈزەلمهيـدۇ،   تهي ىيـان ز ھېچبىر ئىش ئوسمانغابۇگۈندىن تارتىپ ــ 

   .①گهنلىكىنى ئاڭلىدىمدې
   )3701: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َخبَّابٍ قَالَ َشهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   8656
َوُهَو َيُحثُّ َعلَى َجْيشِ الُْعْسَرِة فَقَاَم ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َعلَيَّ ِمائَـةُ َبِعـريٍ   

َها ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َحضَّ َعلَى الَْجْيشِ فَقَاَم ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ فَقَـالَ َيـا   بِأَْحلَاِسَها َوأَقَْتابِ
 َرُسولَ اللَِّه َعلَيَّ ِمائََتا َبِعريٍ بِأَْحلَاِسَها َوأَقَْتابَِها ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َحضَّ َعلَى الَْجـْيشِ فَقَـامَ  

َيا َرُسولَ اللَِّه َعلَيَّ ثَلَاثُ ِمائَِة َبِعريٍ بِأَْحلَاِسَها َوأَقَْتابَِها ِفي َسبِيلِ اللَّـِه  ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ فَقَالَ 
نَ َمـا  فَأََنا َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنزِلُ َعْن الِْمْنَبرِ َوُهَو َيقُولُ َما َعلَى ُعثَْما

  . ا َعلَى ُعثَْمانَ َما َعِملَ َبْعَد َهِذِهَعِملَ َبْعَد َهِذِه َم
مۇنـداق   دىنرەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئابدۇراھمان ئىبنـى خهببـاب    8656

خهلقنـى   پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     :رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
ــقا    ــۇننى قورالالندۇرۇشــ ــان قوشــ ــاقچى بولغــ ــا چىقمــ ــۇك غازىتىغــ تهبــ

  :ان ئورنىدىن تۇرۇپئوسمرىغبهتلهندۈرگهنىدى، ھهزرىتى 
ـــ  ــى ــ ــۇلۇلالھئـ ــۈن  !رەسـ ــدا پۈتـ ــۇم    مهن اهللا يولىـ ــگهر ـ توقـ ۋە  ئىـ

پهيغهمـبهر  . دېـدى  بېغىشـاليمهن، ـ  تـۆگه  تۇيـاق  جابدۇقلىرى بىلهن يـۈز  
ــهللهم  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــدى،  سـ ــى يهنه رىغبهتلهندۈرگهنىـ  خهلقنـ

  :ئوسمان ئورنىدىن تۇرۇپھهزرىتى 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2920(ئهلبانى  ①



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 334

. دېدى ى يۈز تۇياق تۆگه بېغىشاليمهن، ـ مهن ئىكك! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
رىغبهتلهندۈرگهنىـدى، يهنه  يهنه  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  :ھهزرىتى ئوسمان ئورنىدىن تۇرۇپ
ـــ  ــى ــ ــۇلۇلالھئـ ــۈن  !رەسـ ــدا پۈتـ ــۇم     مهن اهللا يولىـ ــگهر ـ توقـ ۋە ئىـ

 ،كېـيىن  .دېـدى  بېغىشـاليمهن، ـ  تۆگه تۇياق يۈز  جابدۇقلىرى بىلهن ئۈچ
  :مۇنبهردىن چۈشۈۋېتىپ نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ بۇنــدىن كېــيىن، ئوســمان مهيلــى نــېمه ئىــش قىلســا قىلســۇن،    ـ
بۇندىن كېيىن، ئوسمان مهيلى نـېمه  . ھهرگىز جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ

ئىش قىلسا قىلسۇن، ھهرگىز جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ، ـ دېگهنلىكىنى  
   .①مئاڭلىدى

  )3700: تىرمىزى(

َعْن طَلَْحةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلكُلِّ َنبِيٍّ َرِفيٌق َوَرِفيِقـي  ـ   8657
  . َيْعنِي ِفي الَْجنَِّة ُعثَْمانُ

ــ ت 8657 ــۋايهت قىلىــدۇكى  هـ ــهه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رى پهيغهمــبهر  ،ل
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ى بولىدۇ، مېنىڭ جهننهتتىكـى  ھھهمرابىر ھهربىر پهيغهمبهرنىڭ «
  . ②»ھهمراھىم ئوسماندۇر

   )3698 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِقَي ُعثَْمانَ ِعْنـَد َبـابِ   ـ   8658
َهذَا جِْبرِيلُ أَْخَبَرنِي أَنَّ اللََّه قَْد َزوََّجَك أُمَّ كُلْثُومٍ بِِمثْلِ َصَداقِ ُرقَيَّةَ الَْمْسجِِد فَقَالَ َيا ُعثَْمانُ 

  . َعلَى ِمثْلِ ُصْحَبِتَها

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 764(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 763(ئهلبانى  ②
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ــۇرەيرە   8658 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇ ــ ــۋايهت  رەزىيهلالھـ ــۇدىن مۇنـــداق رىـ ئهنهـ
مهسجىد ئىشىكىدە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  :قىلىنىدۇ
  :ئۇچرىتىپ، ئۇنىڭغائوسماننى 

تائاالنىـڭ سـېنىڭ    هللاھـېلىال كېلىـپ، ا  جىبرىئىـل   !ئى ئوسمانــ 
مىقدارىــدا تويلــۇق بېرىــپ    قىۇنى رۇقىيهنىــڭ تويلــ گۈلســۈم ئۇممــۇ 

 نىكاھىڭغــا ئېلىشــىڭغا ھۆكــۈم قىلغــانلىقىنى ۋە ئۇنىــڭ ســهن بىــلهن
   .①ـ دېدى، رۇقىيهچىلىك مۇددەت ئۆي تۇتىدىغانلىقىنى خهۋەر قىلدى

  ) 119: ى ماجهئىبن(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ ُصْهَبانَ قَالَ َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َيقُولُ َما َتَغنَّْيُت َولَـا  ـ   8659
  . َتَمنَّْيُت َولَا َمِسْسُت ذَكَرِي بَِيِمينِي ُمْنذُ َباَيْعُت بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 ، ئـــۇھباندىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكىۇنـــى ســـــــ ئـــۇقبه ئىب 8659
ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  :غــانئوســماننىڭ مۇن

، باقمىـدىم  ئېيتىپبېرى ناخشا  دىنئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت قىلغان
ــۇرۇپ يالغــان ســۆزلىمىدىم،  ــۇم بىــ هۋئ بىلىــپ ت ــوڭ قول لهن رىتىمنــى ئ

   .②تۇتمىدىم) ھهرگىز(
  )311: هئىبنى ماج(

َعْن الْأَْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ قَالَ َخَرْجَنا ُحجَّاًجا فَقَِدْمَنا الَْمِديَنةَ َوَنْحُن ُنرِيـُد  ـ   8660
الَْحجَّ فََبْيَنا َنْحُن ِفي َمَنازِِلَنا َنَضُع رَِحالََنا إِذْ أََتاَنا آٍت فَقَالَ إِنَّ النَّاَس قَـْد اْجَتَمُعـوا ِفـي    

طَلَقَْنا فَإِذَا النَّاُس ُمْجَتِمُعونَ َعلَى َنفَرٍ ِفي َوَسِط الَْمْسجِِد َوِفيهِْم َعِلـيٌّ  الَْمْسجِِد َوفَزُِعوا فَاْن
ُملَاَءةٌ  َوالزَُّبْيُر َوطَلَْحةُ َوَسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ فَإِنَّا لَكَذَِلَك إِذْ َجاَء ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَْيِه

َها َرأَْسُه فَقَالَ أََهاُهَنا طَلَْحةُ أََهاُهَنا الزَُّبْيُر أََهاُهَنا َسْعٌد قَالُوا َنَعْم قَالَ فَـإِنِّي  َصفَْراُء قَْد قَنََّع بِ
ـ  الَ َمـْن  أَْنُشُدكُْم بِاللَِّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ

ِمْرَبَد َبنِي فُلَاٍن غَفََر اللَُّه لَُه فَاْبَتْعُتُه بِِعْشرِيَن أَلْفًا أَْو بَِخْمَسٍة َوِعْشرِيَن أَلْفًـا فَأََتْيـُت    َيْبَتاُع
                                                 

  .زەئىپ، ـ دېگهن): 22(ئهلبانى  ①
  .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 65(ئهلبانى  ②
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 لَُّهمََّرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ اْجَعلُْه ِفي َمْسجِِدَنا َوأَْجُرُه لََك قَالُوا ال
 َوَسلََّم قَالَ َنَعْم قَالَ أَْنُشُدكُْم بِاللَِّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن اْبَتاَع بِئَْر ُروَمةَ غَفََر اللَُّه لَُه فَاْبَتْعُتَها بِكَذَا َوكَذَا فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
ْم قَالَ فَقُلُْت قَْد اْبَتْعُتَها بِكَذَا َوكَذَا قَالَ اْجَعلَْها ِسقَاَيةً لَلُْمْسِلِمَني َوأَْجُرَها لََك قَالُوا اللَُّهمَّ َنَع

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنظَـَر ِفـي   أَْنُشُدكُْم بِاللَِّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه 
 ُوُجوِه الْقَْومِ فَقَالَ َمْن ُيَجهُِّز َهُؤلَاِء غَفََر اللَُّه لَُه َيْعنِي َجْيَش الُْعْسَرِة فََجهَّْزُتُهْم َحتَّـى لَـمْ  

  . ْد اللَُّهمَّ اْشَهْد اللَُّهمَّ اْشَهْدَيفِْقُدوا ِعقَالًا َولَا ِخطَاًما فَقَالُوا اللَُّهمَّ َنَعْم قَالَ اللَُّهمَّ اْشَه
ھهج : تىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهھنهف ئىبنى قهيسـ  8660

 .مهدىنىگه كېلىـپ چۈشـتۇق  ) يولغا چىقىپ(قىلىش مهقسىتى بىلهن 
بىــر تــوپ كىشــىنىڭ   تــاقىلىرىمىزنى قويــۇپ تۇرۇشــىمىزغا    –يــۈك 

بىـرەر  . (ىپ كهلـدى مهسجىدكه يىغىلىۋالغانلىقى توغرىسىدا خهۋەر يېت
. ئهنسىرەپ مهسـجىدكه قـاراپ يۈگـۈردۇق   ) ئىش يۈز بېرىپ قېلىشىدىن

قارىساق، مهسجىدنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر نهچچه ئادەم توپلىشىپ تۇرۇپتۇ، 
ئۇالرغـا   .ئارىسىدا ئهلى، تهلهه، زۇبهير ۋە سهئد ئىبنى ۋەققاسالمۇ بار ئىدى

ئۇنىڭ ئۈستىدە  پ كهلدى،قاراپ تۇرساق، ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يېتى
  :ئۇ. ئۇنىڭ بىلهن بېشىنى يۆگىۋالغان ئىدى بولۇپ، ا بارچسېرىق يېپىن

  :ئۇنىڭغا. ــ ئهلى، تهلهه، زۇبهير، سهئدلهر بۇ يهردىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
  :ــ ھهئه، بۇ يهردە، ـ دەپ جاۋاب بېرىلگهندىن كېيىن، ئۇ

ـــ  ــلهن ســورايمهنكى، په  هللامهن ســىلهردىن اـ ــامى بى ــبهر نىــڭ ن يغهم
ۋمنىـڭ يېرىنـى سـېتىۋالغان    هپـاالنى ق « :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

ى مىـڭ يـاك   20ى نيهر مهن ئۇ ،دېگهندە »اهللا مهغپىرەت قىلىدۇ نىكىشى
پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمغا ئــــۇ يهرنــــى  ،ســــېتىۋېلىپ غــــاىڭم 25

ــۇ« :ســېتىۋالغانلىقىمنى بىلدۈرگهنىــدىم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم   ئ
ــى ــۇن    يهرنــ ــاڭا بولســ ــرى ســ ــاتىۋەتكىن، ئهجــ ــجىدىمىزگه ئــ  »!مهســ

  :ـ دېدى، ئۇالر! دېمىگهنمىدى؟
  :يهنه ئوسمان. ــ شۇنداق، ـ دېيىشتى



 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پهزىلهتلىرى ئوسمان

337 

ـــ  ــبهر   هللامهن ســىلهردىن اـ ــلهن ســورايمهنكى، پهيغهم ــامى بى نىــڭ ن
قــۇدۇقىنى سېتىۋالســا، اهللا  ۇمهكىــم ر« :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

ــدۇ  ــرەت قىلىـ ــۇنى مهغپىـ ــ »ئـ ــۇنى م ،دەدېگهنـ ــكمهن ئـ ــا  ۇنچىلىـ پۇلغـ
ــبهر   ــېتىۋېلىپ، پهيغهمــــ ــاالمغا ســــ ــۇدۇقنى  (ئهلهيهىسســــ ــۇ قــــ ئــــ

ئــۇنى «: ئېيتقانىــدىم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم) ســېتىۋالغانلىقىمنى
، ئهجــرى مۇســۇلمانالرنىڭ ســۇ بىــلهن تهمىنلىنىــدىغان جــايى قىلغىــن

  :، ئۇالردىگهنىدېـ دېمىدىمۇ؟  »!ساڭا بولسۇن
  :يهنه ئوسمان .يىشتىــ شۇنداق، ـ دې

ـــ  ــبهر   هللامهن ســىلهردىن اـ ــلهن ســورايمهنكى، پهيغهم ــامى بى نىــڭ ن
كىــم قوشــۇنغا ئهســكهر  « :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كىشــىلهرگه 

ــا، ــۇن جابدۇســ ــدۇ ىاهللا ئــ ــرەت قىلىــ ــدە »مهغپىــ ــكهر  ،دېگهنــ مهن ئهســ
  :ئۇالر ،دىگهنىدېجابدۇمىدىممۇ؟ ـ 

ڭ بىلهن ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ   شۇنى. ــ شۇنداق قىلدىڭ، ـ دېيىشتى 
  :ئهنهۇ

ـــ  ، گــۇۋاھ اهللائــى ! ، گــۇۋاھ بــولغىناهللائــى ! گــۇۋاھ بــولغىن ،ئــى اهللاـ
   .①دېدىـ ! بولغىن

  ) 3182: ئىانهس(

َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ َحْزٍن الْقَُشْيرِيِّ قَالَ َشهِْدُت الدَّاَر ِحَني أَْشـَرَف َعلَـْيهِْم   ـ   8661
ي بَِصاِحَبْيكُْم اللَّذَْينِ أَلََّباكُْم َعلَيَّ قَالَ فَجِيَء بِهَِما فَكَأَنَُّهَما َجَملَـاِن أَْو  ُعثَْمانُ فَقَالَ ائُْتونِ

  .بنحوهكَأَنَُّهَما ِحَماَراِن قَالَ فَأَْشَرَف َعلَْيهِْم ُعثَْمانُ فَقَالَ أَْنُشُدكُْم بِاللَِّه َوالْإِْسلَامِ 
لَامِ َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أَْنُشُدكُْم بِاللَِّه َوالْإِْس: وزاد

 َعلَى ثَبِريِ َمكَّةَ َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوأََنا فََتَحرََّك الَْجَبلُ َحتَّى َتَساقَطَْت ِحَجاَرُتُه بِالَْحِضيضِ
ثَبُِري فَإِنََّما َعلَْيَك َنبِيٌّ َوِصدِّيٌق َوَشهِيَداِن قَالُوا اللَُّهمَّ َنَعـْم   قَالَ فََركََضُه بِرِْجِلِه َوقَالَ اْسكُْن

  . قَالَ اللَُّه أَكَْبُر َشهُِدوا ِلي َوَربِّ الْكَْعَبِة أَنِّي َشهِيٌد ثَلَاثًا
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: ـــــ ســــۇمامه ئىبنــــى ھهزەن ئهلقۇرەشــــى مۇنــــداق دېــــگهن 8661
  :ئوسمان. انلىقىنى كۆردۈمكىشىلهرنىڭ ئوسماننىڭ ئۆيىنى قورشىۋالغ

ئـۇ ئىككـى   يىقهست قىلىـش ئۈچـۈن سـىلهرنى توپلىغـان     ۇماڭا ســ 
ئــۇ . ئــۇ ئىككىســى چاقىرىلــدى  . دېــدىـــ  !الرنى چــاقىرىڭالرئــادىمىڭ

ھهزرىتــى . كــۆرۈنهتتى )يــاكى ئېشــهكتهك(ئىككىســى خــۇددى تۆگىــدەك 
  :ئۇالرغا بىر نهزەر تاشلىغاندىن كېيىن ئوسمان
ـــ  ــبهر   هللامهن ســىلهردىن اـ ــلهن ســورايمهنكى، پهيغهم ــامى بى نىــڭ ن

ــدە  ىنىــڭ رۇمه قۇدۇق ،ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهدىــنىگه كهلگهن
پهيغهمــبهر   .تــاتلىق ســۇ يــوق ئىــدى   ) ئىچكــۈدەك (ســۈيىدىن باشــقا  

غا ئۇنى مۇسـۇلمانالر  ،كىم رۇمه قۇدۇقىنى سېتىۋېلىپ«: ئهلهيهىسساالم
مهن ئـۇنى ئـۆز    ،دېگهنـدە  »ىلىـدۇ جهننهتته ئۇنىڭغـا ئهجىـر بېر   ئاتىۋەتسه،

  :ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالر !پۇلۇمغا سېتىۋالمىدىممۇ؟
  :يهنه ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ شۇنداق، ـ دېيىشتى

نىڭ نامى بىلهن سورايمهنكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ هللاسىلهردىن اــ 
دە مهككىـدىكى تـاغ ئۈسـتى    ، ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر ۋە مهنئهلهيهى ۋەسهللهم
دۇمىالشــــقا تاشــــلىرى كېتىــــپ، تــــاغ ســــىلكىنىپ  تــــۇرغىنىمىزدا،
 :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاغنى تېپىپ تۇرۇپ شۇ چاغدا،. باشلىغانىدى

ــۇر« ئۈســتىڭدە بىــر پهيغهمــبهر، بىــر ســىددىق ۋە ئىككــى    !غىنجىــم ت
  :ئۇالر مىدى؟ ـ دەپ سورىغانىدى،دېمىگهن »شېهىد بار

 ئوســمانشــۇنىڭ بىــلهن، . ېيىشــتىدېگهنىــدى، ـ د   شــۇنداق ،ھهئهــــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

مهن . ۇالر ماڭـا گۇۋاھلىـق بهردى  بـ نامى بىلهن قهسـهمكى،   نىڭهللاــ 
   .①، ـ دەپ ئۈچ قېتىم توۋلىدىشېهىد بولىمهن

  ) 3703: تىرمىزى(
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ْتَنةً فَقَالَ ُيقَْتلُ َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـ   8663
  . ِفيَها َهذَا َمظْلُوًما ِلُعثَْمانَ

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئىبنى ئۆمهر  8663
 ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـر پىتنىنـى تىلغـا ئېلىـپ     

ــمان  ــدا ئوسـ ــڭ  ئۇنىڭـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــۇچراپ، زۇلۇم رەزىيهلالھـ ــا ئـ ــۈپ  غـ ئۆلـ
   .①قىنى بايان قىلغانكېتىدىغانلى

  ) 3708: تىرمىزى(

ُعَبْيد اللَِّه ْبَن َعِديِّ ْبنِ الِْخَيارِ أَْخَبَرُه أَنَّ الِْمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ َوَعْبـَد   ـ عن  8664
َوِليِد فَقَْد أَكْثَـَر  الرَّْحَمنِ ْبَن الْأَْسَوِد ْبنِ َعْبِد َيُغوثَ قَالَا َما َيْمَنُعَك أَنْ ُتكَلَِّم ُعثَْمانَ ِلأَِخيِه الْ

النَّاُس ِفيِه فَقََصْدُت ِلُعثَْمانَ َحتَّى َخَرَج إِلَى الصَّلَاِة قُلُْت إِنَّ ِلي إِلَْيَك َحاَجةً َوِهَي َنِصـيَحةٌ  
إِلَْيهِْم إِذْ َجاَء  لََك قَالَ َيا أَيَُّها الَْمْرُء قَالَ َمْعَمٌر أَُراُه قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْنَك فَاْنَصَرفُْت فََرَجْعُت

لَْيِه َرُسولُ ُعثَْمانَ فَأََتْيُتُه فَقَالَ َما َنِصيَحُتَك فَقُلُْت إِنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه َبَعثَ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َع
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَسلََّم بِالَْحقِّ َوأَْنَزلَ َعلَْيِه الِْكَتاَب َوكُْنَت ِممَّْن اْسَتَجاَب ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه

فََهاَجْرَت الْهِْجَرَتْينِ َوَصِحْبَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرأَْيَت َهْدَيُه َوقَْد أَكْثَـَر  
قُلُْت لَا َولَِكْن َخلََص  النَّاُس ِفي َشأِْن الَْوِليِد قَالَ أَْدَركَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ى إِلَيَّ ِمْن ِعلِْمِه َما َيْخلُُص إِلَى الَْعذَْراِء ِفي ِسْترَِها قَالَ أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ اللََّه َبَعثَ ُمَحمًَّدا َصـلَّ 
بَِما ُبِعثَ بِِه َوَهـاَجْرُت  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْحقِّ فَكُْنُت ِممَّْن اْسَتَجاَب ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه َوآَمْنُت 

ُتُه الْهِْجَرَتْينِ كََما قُلَْت َوَصِحْبُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَباَيْعُتُه فََواللَِّه َما َعَصـيْ 
ُر ِمثْلُُه ثُمَّ اْسُتْخِلفُْت أَفَلَْيَس ِلي َولَا غََشْشُتُه َحتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ أَُبو َبكْرٍ ِمثْلُُه ثُمَّ ُعَم

ِمْن الَْحقِّ ِمثْلُ الَِّذي لَُهْم قُلُْت َبلَى قَالَ فََما َهِذِه الْأََحاِديثُ الَِّتي َتْبلُُغنِي َعـْنكُْم أَمَّـا َمـا    
َدَعا َعِليا فَـأََمَرُه أَنْ َيْجِلـَدُه   ذَكَْرَت ِمْن َشأِْن الَْوِليِد فََسَنأُْخذُ ِفيِه بِالَْحقِّ إِنْ َشاَء اللَُّه ثُمَّ 

  . فََجلََدُه ثََمانَِني
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئهدىي ئىبنى خىيار ـ 8664
ھمان ئىبنـى ئهسـۋەد   اررمىسۋەر ئىبنى مهخرەمه بىلهن ئابدۇ: قىلىنىدۇ

  :ئىككىسى ماڭائىبنى ئهبد يهغۇس 
ــۈن   ــېمه ئۈچ ـــ ن ــمانـ ــا (ئۇنىــڭ  غائوس ــرئان ــد  ) بى قېرىندىشــى ۋەلى

خهلـق ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىن كـۆپ شـىكايهت       توغرۇلۇق گهپ قىلمايسهن؟
ئوسماننىڭ مهسجىدكه چىقىشـىنى  شۇنىڭ بىلهن، . دېدى قىلىۋاتىدۇ، ـ 

  :كۈتۈپ تۇرۇپ، ئۇنىڭغا
ــ سهن بىلهن ئازراق ئىشىم بار، ئهسلىدە ساڭا نهسىههت قىلماقچى 

  :ئۇ گهنىدىم،دې ئىدىم، ـ
 .دىدېـ ـ ا سـېغىنىپ سـهندىن پانـاھ تىلهيـمهن،      قـ هللا !نئى ئىنساــ 

ئۇ ئىككىسىنىڭ يېنىغا قايتىـپ   ،زۇرىدىن چىقىپۇمهن ئوسماننىڭ ھ
مېنـى  ) ئوسماننىڭ(كهينىمدىن ئوسماننىڭ ئهلچىسى كېلىپ،  .باردىم

  :قايتىپ بارسام .چاقىرىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى
  :مهن .ـ دەپ سورىدىقانداق نهسىهىتىڭ بار ئىدى؟ ــ 

ـــ  ــا    هللا اـ ــى ۋە ئۇنىڭغ ــپ ئهۋەتت ــبهر قىلى ــۇھهممهدنى ھهق پهيغهم م
سـهن پهيغهمبهرنىـڭ چاقىرىقىغـا ئـاۋاز قوشـۇپ،      . قۇرئاننى نازىل قىلـدى 

ھهمـراھ   ئهلهيهىسسـاالمغا  پهيغهمـبهر . ئىككى قېتىم ھىجرەت قىلدىڭ
ۋەلىـدنىڭ  لـېكىن كىشـىلهر   . دىن ماڭـدىڭ بولۇپ، ئۇنىـڭ تۇتقـان يولىـ   

، ـ   )چــۈنكى ئــۇ ھــاراق ئىچهتتــى (ر قىلىۋاتىــدۇ كــۆپ پىكىــئۈســتىدىن 
  :دېسهم، ئوسمان

دەپ ـ سهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى كۆرگهنمۇ؟  ــ 
  : مهن. سورىدى
ئىلمىدىن ماڭا روپـاش قىزغـا يهتكهنچىلىـك     لېكىن ئۇنىڭياق، ــ 

  :ئوسمان. دەپ جاۋاب بهردىميهتتى، ـ ) يهنى ئاز بولسىمۇ(
ـــ  ــدى مهـ ــبهر  هللا قســهتكه كهلســهك، ا ئهم ــۇھهممهدنى ھهق پهيغهم م

نىڭ ئهلهيهىسسـاالم  مهن پهيغهمـبهر  ،سهن ئېيتقاندەك. قىلىپ ئهۋەتتى
 ئىككى قېتىم ھىجرەت قىلـدىم ۋە پهيغهمـبهر   ئاۋاز قوشۇپ،چاقىرىقىغا 

ئۇنىڭغـا بىـرەر   . ھهمراھ بولۇپ، ئۇنىڭغا بهيئهت قىلدىم ئهلهيهىسساالمغا
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ئانـدىن  . خىيانهتمۇ قىلمىـدىم  ىلىپ باقمىدىم،قېتىممۇ بويۇنتاۋلىق ق
ه ۇالردىن كېـيىن خهلىـپ  ئـ . ئهبۇ بهكرىگىمۇ، ئۆمهرگىمۇ شۇنداق قىلدىم

ھوقـۇقلىرى بولغـان   ھهق ـ  ئۇالرنىـڭ قانـداق    ،ئهجىبـا . بولۇپ سـايالندىم 
ـ شــۇنداق ھوقۇقــۇم يوقمــۇ؟   ســىلهرنىڭ ئۈســتۈڭالردا مېنىڭمــۇ  ،بولســا
  :مهن. دېۋىدى
  :ئۇ. دېدىمـ ر، ئهلۋەتته باــ 
ۋەلىـدنىڭ  ، نېمىشقا بۇنچىۋاال سۆز ـ چۆچهك قىلىسىلهر؟  ئهمىسهــ 

ئۇنىڭ شهرئىي ھـۆكمى نـېمه بولسـا، شـۇ بـويىچه بىـر       ئىشىغا كهلسهك، 
ۋەلىـدنى قامچىالشـقا    ،ئاندىن ئهلىنى چاقىرىپ. دېدى تهرەپ قىلىمىز، ـ 

   .قامچا ئۇردى 80 ئهلى ئۇنى دى،بۇيرى
  )3696 :بۇخارى(

أنه دخل على عثمان وهو Ʈصور فقال السالم : عن عبد اهللا بن سالمـ   8665
عليك يا أمري املؤمنني فقال وعليك السالم ما جاء بك يا عبد اهللا بن سالم قـال جئـت   
ألثبت حىت أستشهد أو يفتح اهللا لك وال أرى هؤالء القوم إال قاتلوك فإن يقتلوك فـذاك  

بالذي يل عليك من احلق ملا خرجت إليهم خـري  خري لك وشر هلم فقال عثمان أسئلك 
يسوقه اهللا بك وشر يدفعه بك اهللا فسمع وأطاع فخرج عليهم فلما رأوه إجتمعوا وظنوا 
أنه قد جاءهم ببعض ما يسرون به فقام خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن اهللا 

ه وينذر بالنار مـن عصـاه   بشريا ونذيرا يبشر باجلنة من أطاع عز وجل بعث Ʈمدا 
وأظهر من إتبعه على الدين كله ولو كره املشركون مث إختار له املساكن فإختار له املدينة 
فجعلها دار اهلجرة وجعلها دار اإلميان فواهللا ما زالت املالئكة حافني باملدينة مذ قـدمها  

إىل  اهللا  إىل اليوم وما زال سيف اهللا مغمودا عنكم مذ قدمها رسـول  رسول اهللا 
باحلق فمن إهتدى فإƴا يهتدي هبدى اهللا ومن ضـل   اليوم مث قال إن اهللا بعث Ʈمدا 

فإƴا يضل بعد البيان واحلجة وإنه Ɓ يقتل نيب فيما مضى إال قتل به سبعون ألف مقاتـل  
كلهم يقتل به وال قتل خليفة قط إال قتل به Ʀسة وثالثون ألف مقاتل كلهم يقتل به فال 

وا على هذا الشيǸ بقتل فواهللا ال يقتله رجل منكم إال لقي اهللا يوم القيامـة ويـده   تعجل
مقطوعة مشلولة وإعلموا أنه ليس لولد على والد حق إال وهلذا الشيǸ عليكم مثله قـال  
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فقاموا فقالوا كذبت اليهود كذبت اليهود فقال كذبتم واهللا وأنتم آƣون ما أنا بيهـودي  
قل كفى (علم اهللا بذلك ورسوله واملؤمنون وقد أنزل اهللا يف القرآن وإين ألحد املسلمني ي

قل أرأيـتم إن  (وقد أنزل اɇية اɇخرى  )باهللا شهيدا بيƗ وبينكم ومن عنده علم الكتاب
ŹƎإسرائيل على مثله فآمن واستك Ɨبه وشهد شاهد من ب Źقال  )كان من عند اهللا وكفر

قال عثمان لكثري بن الصلت يا كثري . ما يذبح احلالنفقاموا فدخلوا على عثمان فذƜوه ك
أنا واهللا مقتول غدا قال بل يعلي اهللا كعبك ويكبت عدوك قال مث أعادها الثالثة فقال مثل 

ومعه أبو بكر وعمر فقال يل  ذلك قال عم تقول يا أمري املؤمنني قال رأيت رسول اهللا 
واهللا مقتول قال فقتل فخرج عبداهللا بـن  يا عثمان أنت عندنا غدا وأنت مقتول غدا فأنا 

سالم إىل القوم قبل أن يتفرقوا فقال يا أهل مصر يا قتلة عثمان قتلتم أمري املؤمنني أما واهللا 
رواه الطـƎاين ورجالـه   . (ودم مسفوح ومال مقسوم ال سـقيتم عهد منكوث ال يزال 
  ). ثقات

ــ     ـــ 8665 رىــۋايهت ۇدىن ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســاالم رەزىيهلالھــۇ ئهنه
قورشاۋدا قالغان ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا   ئۇ  قىلىنىدۇكى،

ــاالم بهردى  ــپ، س ــالىمىنى   . كىرى ــۇ ئۇنىــڭ س ــۇ ئهنه ئوســمان رەزىيهلالھ
  :ئىلىك ئالغاندىن كېيىن

  :نېمه ئۈچۈن كهلدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى، ئابدۇلالھ! ـ ئى ئابدۇلالھ
هن غهلىـبه قـازانغۇچه   ــ سهن بىلهن بىلله شېهىد بولغۇچه يـاكى سـ  
بــــۇ خهلــــق ســــېنى . يېنىڭــــدىن ئايرىلماســــلىق ئۈچــــۈن كهلــــدىم

ئۆلتۈرۈۋېتىدىغاندەك تۇرىدۇ، ئهگهر شۇنداق قىلسا، سهن كاتتا مهرتىۋىگه 
  :ئوسمان .ئېرىشىپ، ئۇالر ئېغىر تاالپهتكه دۇچار بولىدۇ، ـ دېدى

سـهن   م ئۈچۈن ئۆتۈنۈپ قـااليكى، مهن سېنىڭ ئۈستۈڭدىكى ھهققىــ 
ــن  ــىغا چىققىـ ــڭ قېشـ ــم. ئۇالرنىـ ــرەر  هللا ا بهلكىـ ــارقىلىق بىـ ــهن ئـ سـ

بىـزدىن بىـرەر يامـانلىقنى دەپئـى قىـالر، ـ       يـاكى  قا يهتكـۈزەر  ياخشـىلىق 
ســـۆزىگه  ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ھهزرىتـــى ئوســـماننىڭ . دېـــدى

: ئۇنىـڭ چىققىنىنـى كـۆرگهن تـوپىالڭچىالر    . سىرتقا چىقتى ،بويسۇنۇپ
دېـگهن ئۈمىـدته ئۇنىـڭ ئهتراپىنـى      “تكـۈزۈپ قـاالر  بىرەر خۇش خهۋەر يه”
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 قـا ھهمـدۇ  هللا ئابدۇلالھ ئۇالرغـا ۋەز ئېيتمـاقچى بولـۇپ، ئـاۋۋال    . ئورىۋالدى
  :قاندىن كېيىن مۇنداق دېدىسانا ئېيت

ـــ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى  ئهززە ۋە جهلــله مــۇھهممهدهللا اـ
 غـا ىتائهت قىلغۇچىئ ،ئۇ .تىئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەت ۋەشارەتچى ېب

ئاســىيلىق قىلغــانالرنى دوزاخ بىــلهن  ســه،شــارەت بهرېجهنــنهت بىــلهن ب
ــدۇردى ــان   هللا ا .ئاگاھالنـ ــرىكالرنىڭ يامـ ــكهنلهرنى مۇشـ ــا ئهگهشـ ئۇنىڭغـ

شىگه قارىماي پۈتۈن دىـنالر ئۈسـتىدىن غالىـب قىلـدۇردى، ئانـدىن      ۈكۆر
ىڭغـا  ىنىنى پهيغهمبىرى ئۈچۈن ھىجرەت دىيارى قىلىپ تـالالپ، ئۇن مهد

نىـڭ  هللا .ئىمـان دىيـارى قىلـدى   تۇرالغۇ جاي قىلىپ بهردى ۋە مهدىنىنى 
بىـــلهن قهســـهمكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم نـــامى 

مهدىــنىگه كهلگهنــدىن بۇيــان پهرىشــتىلهر مهدىــنه ئهتراپىنــى چۆرىــدەپ  
ــا ــۇلۇلالھ ،تۇرماقت ــان  رەس ــدىن بۇي ــڭ قهللا ،كهلگهن ــىلهرگه  ىنى ــى س لىچ

ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  تائــــاال مــــۇھهممهدهللا ا. ۋاتىــــدۇتهگــــمهي كېلى
نىـڭ  هللاكىم ھىـدايهت تاپسـا، ئـۇ ا    .ۋەسهللهمنى ھهق دىن بىلهن ئهۋەتتى

ئىسـپات  ـ كىم ئازسـا، دەلىـل     ؛ھىدايهت قىلىشى بىلهن ھىدايهت تاپىدۇ
ھهرقانداق بىر پهيغهمـبهر   .زغان بولىدۇئاتۇرغۇزۇلۇپ بولغاندىن كېيىن 

بىـر خهلىـپه    مىـڭ تـوپىالڭچى؛   70 ىساسـى ئۈچـۈن  ئۆلتۈرۈلسه، ئۇنىڭ ق
مىــڭ تــوپىالڭچى ئۆلتۈرۈلــۈپ  35ئۆلتۈرۈلســه، ئۇنىــڭ قىساســى ئۈچــۈن 

نىـڭ  هللا !بۇ ئاقسـاقالنى ئۆلتۈرۈشـكه ئالـدىرىماڭالر    سىلهر شۇڭا .كهلدى
نىـڭ  هللا ئـۇ  ئۇنى ئۆلتۈرسـه، قىيـامهت كـۈنى    كىمبىلهن قهسهمكى، نامى 

شـــۇنى بىلىـــپ . ھـــالهتته بارىـــدۇ، يارىـــدار ئالـــدىغا قـــولى كېســـىلگهن
ــى    ــتىدە ھهققـ ــى ئۈسـ ــۆز بالىسـ ــداق ئاتىنىـــڭ ئـ ــى، ھهرقانـ قېلىڭالركـ

  .بولغاندەك، بۇ ئاقساقالنىڭمۇ سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردا ھهقلىرى بار
  :ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان توپىالڭچىالر باشلىرىنى تولغىشىپ

  :ئۇالرغا ئابدۇلالھ. ــ بۇ يهھۇدىي يالغان ئېيتىۋاتىدۇ، ـ دېيىشتى
ـــ  ــامى  هللاـ ــڭ ن ــهمكى،  نى ــلهن قهس ــان   بى ــىلهر يالغ ــته س ئهمهلىيهت

ــىلهر ــۇلمانالرنىڭ    .ئېيتىۋاتىســ ــى مۇســ ــۇدىي ئهمهس، بهلكــ مهن يهھــ
تائاال هللا ا .بىلىدۇ ۇئمىنلهر ئوبدانرەسۇلى ۋە منىڭ هللا، هللابۇنى ا .بىرىمهن
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راســىتلىقىمغا ســىلهر بىــلهن مېنىـــڭ    «ئېيتقىنكــى،  ﴿: بــۇ ھهقــته  
يهنـى  (نى بىلىـدىغانالر  ىنىڭ كىتـاب هللانىڭ گۇۋاھلىقى ۋە اهللائوتتۇرامدا ا

ــانالر    ــان ئېيتق ــدىن ئىم ــاب ئۆلىمالىرى ــى كىت ــۇۋاھلىقى  )ئهھل ــڭ گ نى
ئېيتقىنكـــى، ) مۇشـــرىكالرغا! ئـــى مـــۇھهممهد(﴿: ۋە ①﴾»يېتهرلىكتـــۇر

تهرىپىدىن نازىل بولغان تۇرسا، هللا قۇرئان ا! سىلهر ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ«
ئىسـرائىل  ) ھـالىڭالر قانـداق بولىـدۇ؟   (الر سىلهر ئۇنىڭغا ئىشهنمىسـهڭ 

هللا قۇرئاننىـڭ ا ) ئىبنـى سـاالم   ھيهنـى ئابـدۇلال  (ئهۋالدىدىن بىر گۇۋاھچى 
تهرىپىــدىن نازىــل بولغانلىقىغــا گۇۋاھلىــق بېرىــپ ئىمــان كهلتۈرســه،  

ــدىن(ســىلهر تهكهببۇرلــۇق قىلىــپ   ھــالىڭالر (بــاش تارتســاڭالر ) ئىمان
ــدۇ؟  ــداق بولىــ ــىزكى، ا) قانــ ــدايهت  زهللا شۈبهىســ ــى ھىــ ــم قهۋمنــ الىــ

لــېكىن  .دېــدىـ نازىــل قىلغــان،       لهرنىدېــگهن ئــايهت  ②﴾»قىلمايــدۇ
ئوسـماننىڭ  ھهزرىتـى   توپىالڭچىالر ئۇنىڭ سۆزلىرىگه پىسهنت قىلماي،

 دى ۋە ئــۇنى خــۇددى قــوزىنى بوغۇزلىغانــدەك   قېشــىغا باســتۇرۇپ كىــر  
  .بوغۇزلىۋەتتى

هســىر ئىبنــى ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كرىــۋايهت قىلىنىشــىچه، 
  :سهلتكه

بىــــلهن قهســــهمكى، مهن ئهته نىــــڭ نــــامى هللا !ئــــى كهســــىرــــــ 
  :كهسىر ن،دېگهـ ئۆلتۈرۈلىمهن، 

 هرنى تارمـار قىلغـاي ـ   دۈشـمهنل  ،سـېنى غالىـب قىلىـپ   هللا يـاق، ا ـــ  
. گهن بولسىمۇ، ھهزرىتى ئوسمان بۇ سۆزىنى ئـۈچ قېـتىم تهكرارلىغـان   دې

  :شۇنىڭ بىلهن، كهسىر
 نـېمىگه ئاساسـهن بۇنـداق دەيسـهن؟ ـ      !ئهمىرىــ ئى مۇئمىنلهرنىڭ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوسمان دەپ سورىغىنىدا،
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنى ئهبـۇ   ) چۈشۈمدە(مهن ــ 

: ئهلهيهىسساالم ماڭـا بهكرى ۋە ئۆمهرلهر بىلهن بىلله كۆردۈم، پهيغهمبهر 
» ته ئۆلتۈرۈلىســهنئه چــۈنكى. ئهته قېشــىمىزدا بولىســهن !ئــى ئوســمان«

                                                 
 .ـ ئايهت 43سۈرە رەئد،  ①
 .ـ ئايهت 10سۈرە ئهھقاف،  ②
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ـ بىـلهن قهسـهمكى، مهن ئهته ئۆلتـۈرۈلىمهن،      نىـڭ نـامى  هللاشـۇڭا ا  .دېدى
  .دەرۋەقه، ئۇ ئهتىسى ئۆلتۈرۈلدى .دېگهنىدى

  :تۆگىسىگه مىنىپ، توپىالڭچىالرغائابدۇلالھ ئىبنى ساالم 
مۇئمىنلهرنىـڭ  ! ئـى ئوسـماننىڭ قـاتىللىرى   ! ئى مىسىر خهلقـى ــ 

ــۋەتتىڭالر ئهمىرىنــى ــدىن  هللا .ئۆلتۈرى ــامى بىــلهن قهســهمكى، بۇن نىــڭ ن
) دۆلهت(كېــيىن ئهھــدە بۇزۇلىــدۇ، قــانالر تۆكۈلىــدۇ، مــال ـ مۈلــۈك           

   .①ـ دېدى! سىز قويغايسۇ نىسىلهرهللا ا .پارچىلىنىدۇ
   )»كهبىرئهل«(

  . الرَّكْبِ الَِّذيَن َساُروا إىل ُعثَْمانَ ُجنُّوا َعامَّةَعن َيزِيَد بن أيب َحبِيبٍ أَنَّ ـ  8666
ــ 8666 ــۋايهت قىلىــدۇكى  ۇيهزىــد ئىبنــى ئهبــ  ـ ئوســمان  ،ھهبىــب رى

ــوپىالڭ     ــى ت ــا قارش ــۇ ئهنهۇغ ــى  كۆتۈرگهنلهررەزىيهلالھ ــڭ كۆپىنچىس نى
   .②قالغان كېيىنكى چاغالردا ساراڭ بولۇپ

   )134 :»كهبىرئهل«(

قُِتلَ ُعثَْمانُ رضي اللَُّه عنه فَأَقَاَم َمطُْروًحا علـى  : ـ َماِلك بن أنس يقول  8667
كَُناَسِة بƗ فُالٍن ثَالثًا فَأََتاُه اثَْنا َعَشَر َرُجال ِفيهِْم َجدِّي َماِلُك بن أيب َعاِمرٍ َوُحَوْيِطُب بـن  
عبد الُْعزَّى َوَحِكيُم بن ِحَزامٍ َوَعْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َوَعاِئَشةُ بنُت ُعثَْمانَ َمَعُهْم ِمْصـَباٌح يف  

َوإِنَّ َرأَْسُه يقول على الَْبابِ طَْق طَْق حىت أََتْوا بِِه الَْبِقيَع فَاْخَتلَفُوا يف  ِحقٍّ فََحَملُوُه على َبابٍ
الصَّالِة عليه فََصلَّى عليه َحِكيُم بن ِحَزامٍ أو ُحَوْيِطُب بن عبد الُْعزَّى َشكَّ عبد الرمحن ثُمَّ 

لَِئْن َدفَْنُتُموُه مع الُْمْسِلِمَني ُألْخبَِرنَّ النـاس   أََراُدوا َدفَْنُه فَقَاَم َرُجلٌ من بƗ َمازٍِن فقال َواللَِّه
فََحَملُوُه حىت أََتْوا بِِه إىل َحشِّ كَْوكَبٍ فلما َدلُّوُه يف قَْبرِِه َصاَحْت َعاِئَشةُ بنُت ُعثَْمانَ فقال 

لما َدفَُنوُه َوَسـوَّْوا عليـه   هلا بن الزَُّبْيرِ أسكيت فََواللَِّه لَِئْن ُعْدِت َألْضرَِبنَّ الذي فيه َعْيَناِك ف
التَُّراَب قال هلا بن الزَُّبْيرِ ِصيِحي ما َبَدا لَِك أَنْ َتِصيِحي قال َماِلٌك وكان ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ 

                                                 
  .هرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهب): 14547(ھهيسهمى  ①
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 14553(ھهيسهمى  ②
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رضي اللَُّه عنه قبل ذلك َيُمرُّ بُِحشٍّ كَْوكَبٍ فيقول لَُيْدفََننَّ ها هنا َرُجلٌ َصاِلٌح قـال أبـو   
  . الُْبْسَتانُ الْقَاِسمِ الُْحشُّ
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ مالىك ئىبنى ئهنهس  8667
بىرىنىـڭ  ) جهسـىدى (رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆلتۈرۈلۈپ، ئوسمان : قىلىنىدۇ

جهســهتنى (ئانــدىن  .ئهخلهتخانىســىدا ئــۈچ كــۈنگىچه تاشــلىنىپ تــۇردى
ىبنى ئـامىر،  وۋام مالىك ئبئۇالرنىڭ ئارىسىدا  ،ئادەم كهلدى 12) ئالغىلى

ھۇۋەيتىب ئىبنى ئابدۇلئۇززا، ھهكىـم ئىبنـى ھىـزام، ئابـدۇلالھ ئىبنـى      
قوللىرىـدا   بولـۇپ،  بـار قاتـارلىقالرمۇ  زۇبهير ۋە ئوسماننىڭ قىزى ئائىشـه  

ئۇالر ھهزرىتـى ئوسـماننىڭ جهسـىدىنى ئىشـىككه     . چىراغ تۇتۇۋالغانىدى
نغــا قهدەر بهقىــئ مازارلىقىغــا ئېلىــپ بارغا  قويــۇپ ئېلىــپ ماڭغانىــدى، 

نــامىزىنى . تــۇردى تىگىــپتــاق، تــاق قىلىــپ ئىشــىككه بېشــى ئۇنىــڭ 
ئـاخىرى،  . كىمنىڭ چۈشۈرۈشى توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشىپ قالـدى 
 .چۈشـۈردى ھهكىم ئىبنـى ھىـزام يـاكى ھۇۋەيتىـب ئىبنـى ئابـدۇلئۇززا       

  :مازىن جهمهتىدىن بىرسى ئاندىن يهرلىككه قويماقچى بولۇپ تۇراتتى،
ئهته باشـقىالرغا   ،ەپـنه قىلسـاڭالر  نىڭ يېنىغـا د سـۇلمانالر ئـۇنى مۇ ــ 

شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇنى كۆتــۈرۈپ، ھهششــى  . دېــدى ئېيتىــپ قــويىمهن، ـ  
ــاردى  گــۆرگه  جهســهدنى .كهۋكهب دەپ ئاتىلىــدىغان بىــر باغقــا ئېلىــپ ب

ــر       ــى زۇبهي ــلىغانىدى، ئىبن ــقا باش ــه توۋالش ــدا، ئائىش ــپ كىرىۋاتقان ئېلى
  :ئۇنىڭغا

ــۇر، يهن  ــم تـ ـــ جىـ ــۆزۈڭنى   ــ ــاڭ، كـ ــدىغان بولسـ ــۇنداق قىلىـ ه مۇشـ
ــدى     ــۇۋېتىمهن، ـ دې ــپ،   ئو .قۇي ــنه قىلى ــماننى دەپ ــۈزلهپ  س ــى ت قهبرىن

  :بولغاندىن كېيىن، ئىبنى زۇبهير ئائىشهگه
  .دېدى توۋلىساڭ بولىدۇ، ـ خالىغانچهئهمدى ــ 

ــۈپ       ــدىن ئۆت ــڭ يېنى ــۇ باغنى ــۇرۇن ب ــۇ ب ــۇ ئهنه ــمان رەزىيهلالھ ئوس
  :كېتىۋېتىپ
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ـــ  دېــگهن ـ دەپــنه قىلىنىــدۇ،     بهنــدىلهردىن بىــرىســالىه  يهردە بــۇـ
   .①ئىدى

  ) 109: »كهبىرئهل«(

عن ُمْسِلمٍ أيب َسِعيٍد موىل ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ ان ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ اعتـق  ـ   8668
 إِْسالَمٍ وقـال اين  ِعْشرِيَن َمْملُوكاً َوَدَعا بَِسَراوِيلَ فََشدََّها عليه وƁ َيلَْبْسَها يف َجاِهِليٍَّة َوالَ

الَْبارَِحةَ يف الَْمَنامِ َوَرأَْيُت أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر رضي اهللا عنهما وأŒم قالوا  رأيت رسول اللَِّه 
 . الْقَابِلَةَ ثُمَّ َدَعا بُِمْصَحٍف فََنَشَرُه بني َيَدْيِه فَقُِتلَ وهو بني َيَدْيِهُتفِْطُر ِعْنَدَنا يل اْصبِْر فَإِنََّك 

ــ ئوســماننىڭ ئازادگهردىســى مۇســلىمدىن   8668 ــۋايهت ـ ــداق رى مۇن
قـۇلنى   20) قورشـاۋدىكى چاغـدا  (رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئوسـمان  : قىلىنىدۇ

ــازاد قىلـــدى مهيلـــى  .بىـــر شـــالۋۇر كهلتـــۈرۈپ كىيـــدى ) كېـــيىن(. ئـ
جاھىلىيهت دەۋرىدە ياكى مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن بولسۇن، بۇنـداق  

  :ئاندىن. پ باقمىغانىدىكىيىمنى پهقهتال كىيى
ئهبـۇ   نىپهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    چۈشۈمدە مهن ــ 

ئهته . ر قىلغىـن ۋسـه «: ئـۇالر ماڭـا   .بىلهن بىلله كـۆردۈم  بهكرى ۋە ئۆمهر
قۇرئان ئاندىن . دېدىـ دېدى،   »كهچته بىز بىلهن بىلله ئىپتار قىلىسهن

ۇ قۇرئـان ئالدىـدا شـېهىد    ئـۇ، ئهنه شـ  . كهلتۈرۈپ، ئالدىغا ئېچىـپ قويـدى  
   .②قىلىندى

  )526: ئهھمهد(

عن َزْهَدمٍ الَْجْرِمي قال َخطََبَنا بن َعبَّاسٍ رضي اللَُّه عنهما فقال لـو أَنَّ   ـ  8669
 . بِالِْحَجاَرِة ِمَن السََّماِء لَُرجُِمواالناس Ɓ َيطْلُُبوا بَِدمِ ُعثَْمانَ 

رەزىيهلالھـۇ  ئاببـاس  ى ئىبنـ : ـ زەھدەم جۇرۇمى مۇنداق دېگهن 8669
  :بىزگه خۇتبه سۆزلهپما ئهنهۇ

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 14558(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ۋە ئىمام ئهھمهدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ،   ): 14563(ھهيسهمى  ②

  .ئىككىلىسىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ئۇالرغــا  ،ھهققىنــى تهلهپ قىلمىســا  خــۇن ئوســماننىڭ ــــ خهلــق 
   .①دېدىـ  ئاسماندىن تاش ياغىدۇ،

  ) 122: »كهبىرئهل«(

 َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفْتَنـةً ـ   8670
ى الُْهَدى فَقَرََّبَها فََمرَّ َرُجلٌ ُمقَنٌَّع َرأُْسُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا َيْوَمِئٍذ َعلَ
لُْت َهـذَا  فََوثَْبُت فَأََخذُْت بَِضْبَعْي ُعثَْمانَ ثُمَّ اْسَتقَْبلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُ

  . قَالَ َهذَا
ــ  8670 ــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇجرە ۇكهئــب ئىبنــى ئــ ـ ــداق دې : مۇن

پىتــنه توغرۇلــۇق ســۆز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر  
ئېيتىپ بېرىۋاتاتتى، دەل يېقىندا بولىدىغانلىقىنى پات ئۇنىڭ  قىلىپ،

. ئــۆتتى شــۇ پهيتــته، يېنىمىــزدىن بېشــىنى يۆگىۋالغــان بىــر ئــادەم      
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى كۆرۈپ

ئـۇ ئوسـمان   (دېـدى  ـ   بولىـدۇ،  ھىـدايهت ئۈسـتىدە   ــ ئۇ كۈنى، بۇ ئادەم
بېلىـدىن تۇتـۇپ، پهيغهمـبهر    ئوسـماننىڭ   ،مهن ئورنۇمدىن تۇرۇپ). ئىدى

  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردىم ۋە
  :ساالمپهيغهمبهر ئهلهيهىس. ــ مۇشۇمۇ؟ ـ دەپ سورىدىم

   .②ــ ھهئه، ـ دېدى
  ) 111: هئىبنى ماج(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا ُعثَْمانُ إِنْ َولَّاَك ـ   8671
َصَك اللَُّه فَلَا َتْخلَْعُه َيقُولُ اللَُّه َهذَا الْأَْمَر َيْوًما فَأََراَدَك الُْمَناِفقُونَ أَنْ َتْخلََع قَِميَصَك الَِّذي قَمَّ

  . ُهذَِلَك ثَلَاثَ َمرَّاٍت قَالَ النُّْعَمانُ فَقُلُْت ِلَعاِئَشةَ َما َمَنَعِك أَنْ ُتْعِلِمي النَّاَس بَِهذَا قَالَْت أُْنِسيُت

                                                 
ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ     ): 14565(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
  .هھىه، ـ دېگهنس): 89(ئهلبانى  ②
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ــه  8671 ــ ئائىشـ ــــ ــۇ ئهنهـ ــدى ارەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــبهر  :مۇنـ پهيغهمـ
ئهگهر ! ئـى ئوسـمان  «: ىتـى ئوسـمانغا  ھهزر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

) يهنـى خهلىپىلىكنـى  (تائـاال سـاڭا بـۇ ۋەزىپىنـى     اهللا كۈنلهرنىڭ بىرىـدە،  
كۆڭلىكىڭنى سالدۇرۇۋالماقچى بولسا، ) خهلىپىلىك(مۇناپىقالر بېرىپ، 

دېدى ۋە بـۇ سـۆزىنى ئـۈچ قېـتىم      »!ھهرگىز سالمىغىن) كۆڭلىكىڭنى(
  :نۇئمان ئىبنى بهشر. تهكرارلىدى
ــ ـــ ئ بــۇنى نېمىشــقا ئىنســانالرغا بىلدۈرمىــدىڭ؟ ـ دەپ    ! ى ئائىشــهـ

  :سورىغانىدى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
   .①دەپ جاۋاب بهردى تۇپ قاپتىمهن، ـئۇنــ 

  )112 :ئىبنى ماجه(

أُِخذَ الْفَاِسُق Ʈمد بن أيب َبكْرٍ يف ِشْعبٍ من ِشَعابِ ِمْصَر : الَْحَسَنـ عن   8672
  . ِحَمارٍ فَأُْحرَِق فَأُْدِخلَ يف َجْوِف

ھهزرىتـــى (: مۇنـــداق دېـــگهنرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ ھهســـهن  8672
بهكىـر  ئهبـۇ  مۇھهممهد ئىبنـى  ) ئوسماننىڭ قاتىللىرىدىن بىرى بولغان

يوللىرىدىن بىرىدە قولغا چۈشـتى ۋە ئېشـهكنىڭ    دېگهن پاسىق مىسىر
   .②قارنىغا تىقىپ كۆيدۈرۈۋېتىلدى

 ) 123: »كهبىرئهل«(

عن عبد اللَِّه بن َسِعيٍد عن أبيه قال كنا ُجلُوًسا ِعْنَد َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ  ـ  8673
رضي اللَُّه عنه َوَعْن َيِمينِِه َعمَّاُر بن َياِسرٍ َوَعْن َيَسارِِه Ʈمد بن أيب َبكْرٍ إِذْ جاء غَُراُب بن 

 ُعثَْمانَ فََبَدَرُه الرَُّجالِن فَقَاال َعمَّ َتْسـأَلُ  فُالٍن الصَّْيَدنِيُّ فقال يا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ما َتقُولُ يف
 عن َرُجلٍ كَفََر بِاللَِّه من َبْعِد إَِميانِِه َوَنافََق فقال الرَُّجلُ لَُهَما لَْسُت إِيَّاكَُما أَْسأَلُ َوال إِلَْيكَُما

َتلَْناُه إِذًا قال ُولَِّي َعلَْيكُْم فَأََساَء جِئُْت فقال له َعِليņ لَْسُت أَقُولُ ما قَاال فَقَاال له مجيعا ِفِلَم قَ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 90(ئهلبانى  ①
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 14568(ھهيسهمى  ②
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الَْوالَيةَ يف آِخرِ أَيَّاِمِه َوَجَزْعُتْم فَأََسأُْتُم الَْجَزَع َواللَِّه إين َألْرُجو أَنْ أَكُونَ أنا َوُعثَْمانُ كمـا  
  ). َتقَابِِلَنيَوَنَزْعَنا ما يف ُصُدورِِهْم من ِغلٍّ إِْخَواًنا على ُسُررٍ ُم(قال اللَُّه عز وجل 

: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇـ ئابدۇلالھ ئىبنى سهئىد دادىسىدىن  8673
ممـار ئىبنـى   هئۇنىڭ ئـوڭ تهرىپىـدە ئ   اتتۇق،بىز ئهلىنىڭ يېنىدا ئولتۇر

ــدە    ــول تهرىپى ــىر، س ــرى    (ياس ــدىن بى ــماننىڭ قاتىللىرى ــى ئوس ھهزرىت
ك بىرى ئىسىملىغۇراب  .بار ئىدىمۇھهممهد ئىبنى ئهبۇ بهكرى ) بولغان
  :كېلىپ
ئوسمان ھهققىدە قانداق قارايسـهن؟ ـ   ! مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىئى ــ 

دەپ سورىغانىدى، ئهلىنىڭ ئىككـى يېنىـدا ئولتۇرغـانالر دەرھـال جـاۋاب      
  :بېرىپ

ــان   ـــ ئىمـ ــيىن ــ ــدىن كېـ ــان ۋە  هللا ،كهلتۈرگهنـ ــار قىلغـ ــى ئىنكـ نـ
ىن لـېك . مۇناپىقلىق قىلغان ئادەم ھهققىدە سوراۋاتامسهن؟ ـ دېيىشـتى  

  :غۇراب
سورىمىدىم ھهم سىلهردىن سورىغىلى كهلمىـدىم،  مهن سىلهردىن ــ 
  :ئاندىن ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ـ دېدى

ئۇ ئىككىسى . دېدى، ـ  )يهنى ئويلىمايمهن(ــ مهن بۇالردەك دېمهيمهن 
  :بىردەك

  :هلىـ دەپ سوراشقانىدى، ئنېمه ئۈچۈن ئۆلتۈردۇق؟ ــ ئۇنداقتا، ئۇنى 
هردە سىلهرگه يامان ئاخىرقى كۈنل ۋە لهرگه باش بولدىئوسمان سىــ 

ــا    ــاي بهرمهي، ئۇنىڭغـ ــا ھـ ــىلهرمۇ ئاچچىقىڭالرغـ ــدى، سـ ــامىله قىلـ مۇئـ
ــدىڭالر  ــانلىق قىل ــمان    هللا. يام ــهمكى، مهن ئوس ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن نى

ــڭ ا ــدە هللا ئىككىمىزنىـ ــڭ ئايىتىـ ــدىكى  ﴿: تائاالنىـ ــڭ دىللىرىـ ئۇالرنىـ
ر ئــۆز ئــارا قېرىنــداش بولغــان دۈشــمهنلىكنى چىقىرىــپ تاشــاليمىز، ئــۇال

دەپ  ﴾ھالــدا تهخــتلهر ئۈســتىدە بىــر ـ بىــرىگه قارىشــىپ ئولتۇرىــدۇ         
  . ①تهسۋىرلهنگهنلهردىن بولۇشىمىزنى ئۈمىد قىلىمهن، ـ دېدى

  ) 111: »ئهلكهبىر«(
                                                 

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابـدۇلمۇنئىم ئىبنـى بهشـىر    ): 14566(ھهيسهمى  ①
  .پ بىرى بار، ـ دېگهنئىسىملىك ھهدىسى زەئى
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ْوا إِلَى ثُمَّ َجاَء ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ ِفي ثَالثَةَ َعَشَر َرُجال َحتَّى اْنَتَه: َوثَّاٌبـ   8674
ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَأََخذَ بِِلْحَيِتِه، فَقَالَ بَِها، َوقَالَ بَِها، َحتَّـى َسـِمْعُت َوقْـَع    
: أَْضَراِسِه، َوقَالَ َما أَغَْنى َعْنَك ُمَعاوَِيةُ، َما أَغَْنى َعْنَك اْبُن َعاِمرٍ، َما أَغَْنى َعْنَك كُُتُبَك، قَالَ

فَأََنا َرأَْيُتُه اْسَتْدَعى َرُجال ِمـَن  : ِسلْ ِلْحَيِتي َيا اْبَن أَِخي، أَْرِسلْ ِلْحَيِتي َيا اْبَن أَِخي، قَالَأَْر
ثُمَّ َتَعاُنوا َعلَْيِه، : ثُمَّ َمْه، قَالَ: الْقَْومِ بَِعْينِِه فَقَاَم إِلَْيِه بِِمْشقَصٍ َحتَّى َوَجأَُه بِِه ِفي َرأَْسِه، قُلُْت

  .اللَِّه َحتَّى قََتلُوُهَو
مـۇھهممهد ئىبنـى   : ۋەسسابتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ – 8674

باســتۇرۇپ ئوســماننىڭ قېشــىغا ھهزرىتــى ئــادەم بىــلهن  13ئهبــۇ بهكــرى 
كىردى ۋە ئۇنىڭ ساقىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ سىلكىگهنىدى، ئۇنىـڭ ئېغىـز   

  :ئاندىن ئۇ. چىشلىرىنىڭ غۇچۇرلىغان ئاۋازى ئاڭالندى
ـــ ــمان  ـ ــى ئوس ــامىرمۇ،    ! ئ ــى ئ ــاۋىيهمۇ، ئىبن ــدىن مۇئ ــېنى قولۇم س

  :ئوسمان. مهكتۇبلىرىڭمۇ قۇتۇلدۇرالمايدۇ، ـ دېدى
. ــ دېـدى  ! ــ ئى قېرىندىشىمنىڭ ئـوغلى، سـاقىلىمنى قويـۇۋەتكىن   

لېكىن مۇھهممهد ئىبنى ئهبۇ بهكرى بىرىگه كۆز ئىشارىتى قىلغانىـدى،  
ماننىڭ بېشىغا توختىمـاي ئـۇردى   ئۇ قولىغا قايچا ئالدى ۋە ھهزرىتى ئوس

ئانــدىن باشــقىالرمۇ كېلىــپ، ھهممهيــلهن بىــرلىكته ئــۇنى ). ســانجىدى(
  . ①ئۆلتۈردى

  )118: »ئهلكهبىر«(

ƚƷ بن ُبكَْيرٍ قال كَاَنِت الشُّوَرى فَاْجَتَمَع الناس على ُعثَْمانَ رضي اللَُّه ـ   8675
الٍث َوِعْشرِيَن ثُمَّ قُِتلَ ُعثَْمانُ يوم الُْجُمَعـِة ِلثََمـاِن   عنه ِلثَالٍث َبِقَني من ِذي الِْحجَِّة َسَنةَ ثَ

َعْشَرةَ َخلَْت من ِذي الِْحجَِّة َتَماَم َسَنِة َخْمسٍ َوثَالِثَني وسنة ثََماٍن َوثََماُنونَ َسـَنةً وكـان   
  . َنةًُيَصفُِّر ِلْحَيَتُه َوكَاَنْت وِالَيةُ ُعثَْمانَ رضي اللَُّه عنه اثنيت َعْشَرةَ َس

ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ   : ر مۇنـداق دېـگهن  هيكۇـ يهھيا ئىبنـى بـ   8675
ــۇ  ــىرىيىھىجئهنه ــج ـ     23ڭ نى ــى زۇلههج ــه ئېيىيىل ــ    3ڭ نى ۈنى ـ ك

                                                 
سـهنهدىدە ئىسـمى ئېيتىلمىغـان بىـرى بـار      . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان  ): 14551(ھهيسهمى  ①

  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بولۇپ، ئۇ ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قاتىلى ئىدى
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ۋە  دىهنــــنلىخهلىــــپىلىككه تهيمهســــلىههت كېڭىشــــى تهرىپىــــدىن 
ېشـىدا  ي 88 ،ۈنىـ كـ   18ڭ نىه ئېيىيىلى زۇلههججـ   35ھىجىرىيىنىڭ 
ئۇنىڭ خهلىپىلىكـى   يتتى،نى سېرىق بوياساقىلى ئۇ. شېهىد قىلىندى

   .①يىل داۋامالشتى 12
  ) 107: »كهبىرئهل«(

قال قتل النيب يوم بدر رجال من قريش صƎا مث قال ال يقتل : عن الزبري ـ  8676
إال رجل قتل عثمان بن عفان فاقتلوه فإن ال تفعلوا تقتلوا قتل اليوم صƎا قرشي بعد هذا 

  .الشاة
 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇىيهلالھــۇ ئهنهــۇزۇبهيــر رەز ـــ 8676

بهدر غازىتىـدا، قۇرەيشـلىكتىن   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
بىرىنــى بــاغالپ تۇرغــۇزۇپ قويــۇپ، قارىغــا ئېلىــپ ئېتىــپ ئۆلتۈرۈشــكه  

ھېچبىـــر  نبۈگۈنـــدىن ئېتىبـــارە«: ئانـــدىن مۇنـــداق دېـــدىبۇيرىـــدى، 
ففـاننى  هپهقهتال ئوسـمان ئىبنـى ئ   .يدۇبۇ ئۇسۇلدا ئۆلتۈرۈلمهقۇرەيشلىك 

 ، خۇددىئۆلتۈرگهن كىشىنىال شۇنداق ئۆلتۈرۈڭالر، ئۇنداق قىلمىساڭالر
  . ②»غۇزالنغاندەك بوغۇزلىنىسىلهروقوي ب

  .)1674 :»تهۋسلئهئه«(

عن إبراهيم بن عبد اللَِّه بن فَرُّوَخ عن أبيه قال َشهِْدُت ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ ـ   8677
  . بِِدَماِئِه وƁ ُيغََّسلْ ِثَيابِِه ُدِفَن يف

ــ  8777 مۇنــداق رىــۋايهت  دىنئىبــراھىم ئىبنــى ئابــدۇلالھ دادىســى ـ
ــدۇ ــ  : قىلىـ ــرى بىلهنـ ــاي، كىيىملىـ ــماننىڭ يۇيۇلمـ ــنه  المهن ئوسـ دەپـ

   .قىلىنغانلىقىنى كۆردۈم

   )532 :ئهھمهد(

                                                 
  .بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 14573(ھهيسهمى  ①
ــۇ    ): 14581(ھهيســهمى  ② ــى ســهنهدىدە ئهب ــۇپ، تهبهران ــۋايهت قىلغــان بول ــى ۋە بهززار رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

بهززارنىـڭ سـهنهدىدىمۇ ئابـدۇلالھ    . خهيسهمه مۇسئهب ئىبنى سـهئىد ئىسـىملىك ھهدىسـى زەئىـپ بىـرى بـار      
  .ىپ بىرى بار، ـ دېگهنئىبنى شهبىب ئىسىملىك ھهدىسى زەئ
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يقول الناس من شجر شىت وانـا   مسعت رسول اهللا عن جابر قال ـ   8678
  . وعلي من شجرة واحدة

مهن  :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىنـ   8678
بارلىق ئىنسـانالر باشـقا   «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

 يهنـى (ئهلى ئىككىمىـز بىـر دەرەختىنمىـز     لېكىن ،ـ باشقا دەرەخلهردىن
باشقىالرنىڭ يىلتىزلىرى باشقا ـ باشقا، ئهلى ئىككىمىزنىـڭ يىلتىـزى    

   .①ىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغان »)بىر
  )4150 :»تهئهۋسئهل«(

قال الزَُّبْيُر بـن  . َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ بن عبد الُْمطَِّلبِ بن َهاِشمِ: ـ للكبري  8679
عنه فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن َهاِشمِ بن عبد َمَناِف بـن   أُمُّ َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ رضي اللَُّه: َبكَّارٍ

َهاِشِميٍَّة َولََدْت ِلَهاِشِميٍّ وقد أَْسلََمْت َوَهاَجَرْت إىل رسـول اللَّـِه    أَوَّلُقَُصيٍّ َوُيقَالُ إِنََّها 
  . ليه وسلمصلى اللَُّه عليه وسلم بِالَْمِديَنِة َوَماَتْت َوَدفََنَها رسول اللَِّه صلى اللَُّه ع

ــگهن  – 8679 ــداق كهل ـــ  ئهلــى :تهبهرانىنىــڭ رىۋايىتىــدە مۇن ــۇ ـ ئهب
 )ئۇنىــڭ( نىڭ ئــوغلى؛تالىــب ئىبنــى ئابــدۇلمۇتتهلىب ئىبنــى ھاشــىم 

بولـۇپ،  ئهسهد ئىبنى ھاشىم ئىبنى ئابـدۇماناف  ــ فاتىمه بىنتى ئانىسى 
ئېيتىشــالرغا قارىغانــدا، ئــۇ ھاشــىمىي جهمهتىــگه تهۋە تــۇنجى پهرزەنــتكه 

مهدىــنىگه ھىجــرەت  ،ئــۇ مۇســۇلمان بولــۇپ .ۆزى يورۇغــان ئايــال ئىــدىكــ

                                                 
ــۇپ، راۋىيلىــرى    ): 14582(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ســهھىه ھهدىســنىڭ ب

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــكهنۈقىلغــان ۋە شــۇ يهردە ئۆلــ  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . پ كهت
   .①دەپنه قىلغان )مهدىنىگه(ئۇنى ئۆز قولى بىلهن ۋەسهللهم 

 ) 151: »كهبىرئهل«(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـْوَم اِلـاثَْنْينِ   َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ ُبِعثَ النَّبِيُّ َصلَّـ   8680
  . َوَصلَّى َعِليٌّ َيْوَم الثُّلَاثَاِء

ــ  8680 : مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهنهس ئىبنــى مالىــك ـ
دۈشــــهنبه كــــۈنى   گهپهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم   

امـاز  ن) يهنـى ئهتىسـى  (يشـهنبه كـۈنى   ىئهلـى س . بېرىلـدى  پهيغهمبهرلىك
   .②ئوقۇدى

  )3728: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َحْمَزةَ َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ قَال َسِمْعُت َزْيَد ْبَن أَْرقََم َيقُـولُ أَوَّلُ  ـ   8681
َمـْن   َمْن أَْسلََم َعِليٌّ قَالَ َعْمُرو ْبُن ُمرَّةَ فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ فَأَْنكََرُه فَقَالَ أَوَّلُ

  . أَْسلََم أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق
ــ  8681 ــار  ـ ــزە ئهنس ــۇ ھهم ــدۇ ئهب ــداق دەي ــى   مهن: ى مۇن ــد ئىبن زەي

ئهڭ دەســلهپته ئهلــى مۇســۇلمان بولغــان، ـ دېگهنلىكىنــى      :ئهرقهمنىــڭ
  .ئاڭلىغان

گه مهن بـۇنى ئىبـراھىم نهخهئىـ   : اق دېـگهن دئهمر ئىبنى مـۇررە مۇنـ  
ئهڭ دەسلهپ ئهبـۇ بهكـرى مۇسـۇلمان    : ئېيتقانىدىم، ئۇ بۇنى رەت قىلىپ

   .③دېدى بولغان، ـ
  ) 3735: ىتىرمىز(

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهھىهتۇر، ـ دېگهن): 14585(ھهيسهمى  ①
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 779(ئهلبانى  ②
  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2937(بانى ئهل ③
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َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ آَخى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَْصـَحابِِه  ـ   8682
ابَِك َولَْم ُتَؤاخِ َبْينِي َوَبْيَن أََحٍد فََجاَء َعِليٌّ َتْدَمُع َعْيَناُه فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه آَخْيَت َبْيَن أَْصَح

  . فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنَت أَِخي ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة
ــ  8682 ــۆمهر  ـ ــى ئ ــۇ ئهنهۇئىبن ــۋايهت   رەزىيهلالھ ــداق رى ــادىن مۇن م
ساھابىلىرىنى بىـر   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ھهزرىتى ئهلى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . ىپ قويدىقېرىنداش قىل گهبىرىـ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا يىغالمسىرىغا ھالدا كېلىپ

داش نـ قېرى گهبىـرى ـ سـهن سـاھابىلىرىڭنى بىـر      !سـۇلۇلالھ ــ ئـى رە 
ـ مېنى ھېچكىم بىلهن قېرىنداش قىلماپسـهن،    سهن ـ يۇ، قىلىپ قويۇپ

  : ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر گهنىدى،دې
ـ قېرىندىشـىم سـهن،     لىكسهن مېنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەت! ــ ئى ئهلى

   .①دېدى
   )3720 :تىرمىزى(

عن َعاِمرِ بن َسْعِد بن أيب َوقَّاصٍ عن أبيه قال أََمَر ُمَعاوَِيةُ بن أيب ُسفَْيانَ ـ   8683
 لتَُّرابِ فقال أَمَّا ما ذَكَْرُت ثَلَاثًا قَالَُهنَّ له رسول اللَِّه َسْعًدا فقال ما َمَنَعَك ان َتُسبَّ أََبا ا

يقول  فَلَْن اسبه الن َتكُونَ يل َواِحَدةٌ ِمْنُهنَّ أََحبُّ ايل من ُحْمرِ النََّعمِ مسعت َرُسولَ اللَِّه 
نِي مع النَِّساِء َوالصِّْبَياِن فقال له له َخلَّفَُه يف َبْعضِ َمَغازِيِه فقال له َعِليٌّ يا َرُسولَ اللَِّه َخلَّفَْت

أََما َتْرَضى ان َتكُونَ ِمنِّي بَِمْنزِلَِة َهاُرونَ من ُموَسى اال انه لَا ُنُبوَّةَ َبْعـِدي   رسول اللَِّه 
هللا َوَرُسولُُه قـال  َوَسِمْعُتُه يقول يوم َخْيَبَر لَأُْعِطَينَّ الرَّاَيةَ َرُجلًا ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه َوُيِحبُُّه ا

يه فََتطَاَولَْنا هلا فقال اْدُعوا يل َعِليا فَأُِتَي بِِه ارمد فََبَصَق يف َعْينِِه َوَدفََع الرَّاَيةَ إليه فَفََتَح اهللا عل
َعِليا َوفَاِطَمةَ  َدَعا رسول اللَِّه (فَقُلْ َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءكُْم  )َولَمَّا َنَزلَْت هذه الْآَيةُ

  . َوَحَسًنا َوُحَسْيًنا فقال اللهم َهُؤلَاِء أَْهِلي

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 772(ئهلبانى  ①
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تىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئامىر ئىبنى سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاسـ   8683
ــدۇ ــۇفيان   : قىلىنى ــۇ س ــى ئهب ــاۋىيه ئىبن ــۇ مۇئ ــۇ ئهنه ــهئد رەزىيهلالھ  س

  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :ئۇ سورىغانىدى،ـ دەپ ئهلىنى تىللىمايسهن؟  ــ نېمه ئۈچۈن

ئهلـى ھهققىـدە ئېيتقـان     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ـ 
ئهنه شـۇ   .ئۈچ خىسلهت يادىمدىال بولىدىكهن، ئۇنى ھهرگىز تىللىمايمهن

ئۈچ خىسلهتنىڭ بىرىنىـڭ مهنـدە بولـۇپ قېلىشـى مهن ئۈچـۈن قىزىـل       
  .تۆگهم بولۇشىدىنمۇ ئهۋزەلدۇر

بهر ئهلهيهىسســاالم بىــر غازاتقــا مــپهيغه) ئــۇ ئــۈچ خىســلهت مۇنــداق(
لـېكىن  . ئاتالندى ۋە ھهزرىتى ئهلىنى ئۆز ئورنىغا نائىـب سـايالپ قويـدى   

  :ئهلى
مېنــى ئايــال ـ بــالىالر بىــلهن مهدىنىــدە قويــۇپ   ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

  :قويامسهن؟ ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئۈچـۈن سـېنىڭ   ــ مۇسا ئۈچۈن ھارۇننىڭ ئورنى قانداق بولسـا، مهن  

ســهن بۇنىڭغــا رازى ئهمهســمۇ؟ ئهپسۇســكى، مهنــدىن . ئورنىڭمــۇ شــۇنداق
   .كېيىن پهيغهمبهرلىك يوق، ـ دېدى

  :، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمخهيبهر كۈنى
ـــ بۈگــۈن تــۇغنى شــۇنداق بىرىنىــڭ قولىغــا بېرىمهنكــى، ئــۇ    ۋە اهللا ـ

رەســۇلىمۇ ئــۇنى دوســت  ڭئۇنىــۋە اهللا ئۇنىــڭ رەســۇلىنى دوســت تۇتىــدۇ، 
. ھهممىمىز ئۇ تۇغنى قولىمىزغـا ئېلىشـقا تىرىشـاتتۇق   . ۇ، ـ دېدى تۇتىد

  :ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئهلىنىـڭ كـۆزى ئاغرىـپ قالغانىـدى،     . ـ دېدى! ــ ئهلىنى چاقىرىڭالر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇبـارەك تۈكـۈرۈكىنى ئۇنىـڭ كـۆزىگه سـۈرۈپ      
تائــاال هللا ا). هن، ئهلىنىــڭ كــۆزى ســاقىيىپ كهتتــىشــۇنىڭ بىــل(قويــدى 

  .ئهلىنىڭ قولى بىلهن مۇسۇلمانالرغا فهتىهنى مۇيهسسهر قىلدى
، ئوغۇللىرىمىزنى ۋە ئوغۇللىرىڭالرنى، ئايـاللىرىمىزنى  كېلىڭالر«﴿

ــپ، ا    ــۆزلىرىڭالرنى يىغى ــۆزلىرىمىزنى ۋە ئ ــاللىرىڭالرنى، ئ ــڭ هللاۋە ئاي نى
» قـــا يـــالۋۇرۇپ دۇئـــا قىاليلـــىهللا لهنىتـــى يالغانچىالرغـــا بولســـۇن دەپ
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ــايهت نازىــل بولغــان چاغــدا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ    ①﴾ىــندېگ ــگهن ئ دې
يېنىغــا ســهينلهرنى ۈئهلــى، فــاتىمه، ھهســهن ۋە ھ  ئهلهيهــى ۋەســهللهم  

  :چاقىرىپ
  . دىگهنىدېـ بۇالر مېنىڭ ئائىلهم،  ــ مانا

  )2404: مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِلـيٌّ   َعْن ُحْبِشيِّ ْبنِ ُجَناَدةَ قَالَـ   8684
  . ِمنِّي َوأََنا ِمْن َعِليٍّ َولَا ُيَؤدِّي َعنِّي إِلَّا أََنا أَْو َعِليٌّ

دىن رىـــۋايهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇئىبنـــى جۇنـــادە  ىھۇبشـــــــ  8684
  :دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ــدى « ــدىن، مهن ئهلى ــى مهن ــۈزگهن ئهھــدىلهرنى (مهن . نئهل پهقهت ) ت
   .②»مهن ياكى ئهلىال ئادا قىالاليدۇ

  ) 3719: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَْيٌر فَقَالَ ـ   8685
  . َخلِْقَك إِلَْيَك َيأْكُلُ َمِعي َهذَا الطَّْيَر فََجاَء َعِليٌّ فَأَكَلَ َمَعُه اللَُّهمَّ ائِْتنِي بِأََحبِّ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهنهس ئىبنى مالىك ـ  8685
قـۇش  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدا    : قىلىنىدۇ

مهخلۇقلىرىــڭ  !اهللائــى «: گۆشــى بــار ئىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 
ئهۋەتكىـن، ئـۇ   ) يېنىمغـا (ئىچىدە سهن ئهڭ ياخشـى كۆرىـدىغان بىرىنـى    

كـۆپ ئـۆتمهي، ئهلـى     .دەپ دۇئـا قىلـدى  » مهن بىلهن بـۇ گۆشـنى يېسـۇن   
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ يېتىــپ كهلــدى، شــۇنىڭ بىــلهن، ئىككىــيلهن قــۇش 

   .③گۆشىنى يېدى
  ) 3721: تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 61سۈرە ئال ئىمران،  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2931(ئهلبانى  ②
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 773(ئهلبانى  ③
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َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيـْوَم َخْيَبـَر    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّـ   8686
ابِ َما لَأُْعِطَينَّ َهِذِه الرَّاَيةَ َرُجلًا ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه َيفَْتُح اللَُّه َعلَى َيَدْيِه قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّ

فََتَساَوْرُت لََها َرَجاَء أَنْ أُْدَعى لََها قَالَ فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى أَْحَبْبُت الْإَِماَرةَ إِلَّا َيْوَمِئٍذ قَالَ 
لَّـُه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ فَأَْعطَاُه إِيَّاَها َوقَالَ اْمشِ َولَا َتلَْتِفْت َحتَّى َيفْـَتَح ال 

مَّ َوقََف َولَْم َيلَْتِفْت فََصَرَخ َيا َرُسولَ اللَِّه َعلَى َماذَا أُقَاِتلُ النَّاَس َعلَْيَك قَالَ فََساَر َعِليٌّ َشْيئًا ثُ
فَقَـْد   قَالَ قَاِتلُْهْم َحتَّى َيْشَهُدوا أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه فَإِذَا فََعلُوا ذَِلـكَ 

  . َوالَُهْم إِلَّا بَِحقَِّها َوِحَساُبُهْم َعلَى اللَِّهَمَنُعوا ِمْنَك ِدَماَءُهْم َوأَْم
ــۇرەيرە   8686 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىنرەزىيهلالھـ مۇنـــداق رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمخهيبهر كۈنى،  :قىلىنىدۇ

اهللا  ،نىـڭ رەسـۇلىنى دوسـت تۇتىـدىغان    هللانى اهللا ۋە اــ بۈگۈن بـۇ تـۇغ  
قىلىــدىغان ئــادەمگه  نــى مۇيهسســهرفهتىهلمانالرغا مۇســۇئۇنىــڭ قولىــدا 

  .دېدىـ  بېرىمهن،
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى ئۆمهر

ــر    ــۈنى ئهمى ــۇ ك ـــ ئهنه ش ــدان(ـ ــۇ  ) قومان ــۇپ قېلىشــىمنى بهكم بول
ئـــارزۇالپ كهتـــتىم ۋە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مېنـــى چاقىرىـــپ      

ــۇ تهرەپــكه    ــگهن ئۈمىــدته، بوينــۇمنى ئ لــېكىن . ســوزدۇمقــاالرمىكىن دې
ــا      ــڭ قولىغ ــۇغنى ئۇنى ــپ، ت ــى چاقىرى ــاالم ئهلىن ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

  :تۇتقۇزدى ۋە
سـاڭا فهتىهنـى مۇيهسسـهر قىلمىغىـچه ئـوڭ ـ       هللا ا ـــ قېنـى ئـاتالن،   
ئهلى ئاتالنـدى، ئـازراق ماڭغانـدىن كېـيىن     . ـ دېدى! سولۇڭغا باقمىغىن

  :توختاپ، ئارقىغا بۇرالمايال
ۇالر بىـلهن نـېمه مهقسـهتته ئـۇرۇش قىلىـمهن؟ ـ       ئ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :دەپ توۋلىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ـــ ا نىــڭ هللاتىــن باشــقا ئىالھنىــڭ يوقلۇقىغــا ۋە مۇھهممهدنىــڭ ا هللاـ

. بهندىسى ۋە ئهلچىسى ئىكهنلىكىـگه شـاھادەت كهلتـۈرگىچه ئۇرۇشـقىن    
ــاللىرىن    ــانلىرىنى ھهم م ــهندىن ھهم ج ــه، س ــاھادەت كهلتۈرس ى ئهگهر ش
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قالغـان   .①قۇتۇاللمايدۇئهمما ئىسالمنىڭ ھهققىدىن  .قۇتۇلدۇرۇپ قالىدۇ
   .، ـ دەپ جاۋاب بهردىئۆزى ئالىدۇهللا ھېسابنى ا

  ) 2405: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ إِنَّا كُنَّا لََنْعرُِف الُْمَنـاِفِقَني َنْحـُن َمْعَشـَر    ـ   8687
  . َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍالْأَْنَصارِ بُِبْغِضهِْم 

 بىـز : مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئهبۇ سهئىد خـۇدرى   8687
ــارى ــاپىقلىقىنى  يئهنســ ــڭ مۇنــ ــڭ الر مۇناپىقالرنىــ ــئۇالرنىــ دىن ئهلىــ

  . ②قىلىشلىرىدىن بىلهتتۇق نهپرەتلىنىش ۋە ئۇنىڭغا ئۆچمهنلىك
  )3717: تىرمىزى(

عن أُمِِّه قالت َدَخلُْت على أُمِّ َسلََمةَ فََسـِمْعُتَها   عن الُْمَساوِرِ الِْحْمَيرِيِّـ   8688
 . وال َيْبَغُضُه ُمْؤِمٌنَعِليا ُمَناِفٌق يقول لَا ُيِحبُّ  َتقُولُ كان رسول اللَِّه 

مهن : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ رى ئانىسىدىنهميىـ مۇساۋىر ھ 8688
پهيغهمـبهر  ىمـدە،  نىـڭ يېنىغـا كىرگىن  ارەزىيهلالھـۇ ئهنه  هئۇممۇ سهلهم

دوست تۇتمايـدۇ،   مۇناپىقالر ئهلىنى« :نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .③ىنىنى ئاڭلىغانىدىمدېگ »شمهنلىك قىلمايدۇدۈمۇئمىنلهر ئهلىگه 

  ) 3718: تىرمىزى(

الِْعلْمِ  َمِديَنةَُعنِ ابن َعبَّاسٍ قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أنا ـ   8689
 . ِليٌّ َباُبَها فََمْن أََراَد الِْعلَْم فَلَْيأِْتِه من َبابِِهَوَع

ــاس    8689 ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــۇ ئهنهۇـــ ــارەزىيهلالھــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .يهنى بىرەر جىنايهت سادىر قىلسا، ئىسالمدا بهلگىلهنگهن جازاسىنى تارتىدۇ ①
  .سهنهدى ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 769(هلبانى ئ ②
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 780(ئهلبانى  ③
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. نىڭ دەرۋازىسـى بولىـدۇ  شـهھهر  ئهلى ئۇ ،شهھىرى نىڭمهن ئىلىم«
   .①»كىرسۇنئۇنىڭ دەرۋازىسىدىن  ،ت قىلىدىكهنكىم ئىلىمنى مهقسه

  )11061: »كهبىرئهل«(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َيا َعِليُّ لَا ـ   8690
ِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ قُلُْت ِلِضَرارِ ْبنِ َيِحلُّ ِلأََحٍد أَنْ ُيْجنَِب ِفي َهذَا الَْمْسجِِد غَْيرِي َوغَْيرَِك قَالَ َع

  . ُصَرٍد َما َمْعَنى َهذَا الَْحِديِث قَالَ لَا َيِحلُّ ِلأََحٍد َيْسَتطْرِقُُه ُجُنًبا غَْيرِي َوغَْيرَِك
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئهبــۇ ســهئىد  8690

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ىن تباشـــقا ئادەمنىـــڭ بـــۇ مهســـجىد  ئىككىمىـــزدىن !هلـــىئـــى ئ«

   .②دېگهن »جۇنۇبلۇق ھالهتته ئۆتۈشى توغرا ئهمهس
  ) 3727: تىرمىزى(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا َيْوَم الطَّـاِئِف  ـ   8691
الَ َنْجَواُه َمَع اْبنِ َعمِِّه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما فَاْنَتَجاُه فَقَالَ النَّاُس لَقَْد طَ
  . اْنَتَجْيُتُه َولَِكنَّ اللََّه اْنَتَجاُه

: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ جــابىر  8691
هلىنـى  ئ مپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله  كۈنى، ) غازىتى(تائىف 

  :شۇنىڭ بىلهن كىشىلهر. ئۇنىڭ بىلهن پىچىرالشتى ،چاقىرىپ
بـۇنى   .ـ دېيىشـتى بىلهن ئۇزۇن پىچىرالشـتى،    جىيهنى ــ رەسۇلۇلالھ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرئاڭلىغان 
   .③دېدىـ اهللا پىچىرالشتى،  ــ ئۇنىڭ بىلهن مهن ئهمهس، بهلكى

  )3726: تىرمىزى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابدۇسسـاالم ئىبنـى سـالىه       ): 14670(ھهيسهمى  ①

  .ھىرەۋى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 778(ئهلبانى  ②
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 777(ئهلبانى  ③
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اسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بَِسدِّ الْأَْبَوابِ إِلَّا َعْن اْبنِ َعبَّـ   8692
  . َباَب َعِليٍّ

ــ ئىبنـــى ئاببـــاس   8692 ــۇ ئهنهۇــ ــا رەزىيهلالھـ ــگهنمـ : مۇنـــداق دېـ
ــهللهم   ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــگه  ( پهيغهمــ ــجىد ئىچىــ مهســ

نى ىســـىىدىن باشقئهلىنىـــڭ ئىشـــىك) ئېچىلىـــدىغان ئىشـــىكلهردىن
   .①ۇدىبۇير كهتاقىۋېتىش

  )3732: ىتىرمىز(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َخطََب أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضَي اللَّـُه  ـ   8693
  . فََخطََبَها َعِليٌّ فََزوََّجَها ِمْنُه َعْنُهَما فَاِطَمةَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّها َصِغَريةٌ

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى بۇرەيـــدە دادىســـىدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  – 8693
ــدۇ ــ  :قىلىـ ــۇ بهكـ ــاتىمهگه   ئهبـ ــاالر فـ ــۇ ئهنهۇمـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ رى ۋە ئـ

ــدى،  ــۆيلهنمهكچى بولغانى ــهللهم    ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  پهيغهم
  :ىككىلىسىگهئ

لـېكىن ئهلـى رەزىيهلالھـۇ    . جـاۋاب بهردى  ، ـ دەپ ئۇ تېخى كىچىـك ــ 
ــاالم   ــبهر ئهلهيهىسسـ ــدى، پهيغهمـ ــۇ ئهلچـــى كىرگۈزگهنىـ ــزى(ئهنهـ ) قىـ

   .②فاتىمهنى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلدى
  ) 3221: ئىانهس(

َعْبد اللَِّه ْبُن ُنَجيٍّ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ ِلي َعِليٌّ كَاَنْت ِلي َمْنزِلَةٌ ِمـْن   ـ عن  8694
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َتكُْن ِلأََحٍد ِمْن الَْخلَاِئقِ فَكُْنُت آِتيِه كُلَّ َسَحرٍ فَـأَقُولُ  َرُسولِ اللَّ

  . السَّلَاُم َعلَْيَك َيا َنبِيَّ اللَِّه فَإِنْ َتَنْحَنَح اْنَصَرفُْت إِلَى أَْهِلي َوإِلَّا َدَخلُْت َعلَْيِه
ئهلى دىن رىۋايهت قىلىدۇكى، دادىسى هينۇجـ ئابدۇلالھ ئىبنى  8694

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـــى    :رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېـــگهن   
ھهر كـۈنى سـهھهر    .نهزىرىدە ئاالھىدە ئېتىبارىم بار ئىـدى نىڭ ۋەسهللهم

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2935(ئهلبانى  ①
  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3020(ئهلبانى  ②
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ــه،      ــۇ يۆتهلس ــرەتتىم، ئهگهر ئ ــاالم بې ــپ، س ــدىغا كېلى ھۇجرىســىنىڭ ئال
   .①ىلمىسا، يېنىغا كىرەتتىمئۇنداق ق. ھۇجرامغا قايتىپ كېتهتتىم

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِبَراَءة َمَع أَبِي ـ   8695
 .فَأَْعطَاُه إِيَّاَهاَبكْرٍ ثُمَّ َدَعاُه فَقَالَ لَا َيْنَبِغي ِلأََحٍد أَنْ ُيَبلِّغَ َهذَا إِلَّا َرُجلٌ ِمْن أَْهِلي فََدَعا َعِليا 

مۇنـداق رىـۋايهت    دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8695
ــدۇ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  : قىلىنى ــۇ بهكرىنــى   پهيغهم ئهب

 .تاپشـۇردى ) باشقىالرغا تهبلىغ قىلىشى ئۈچـۈن (چاقىرىپ، سۈرە تهۋبهنى 
پهقهت مېنىـڭ   نى تهبلىـغ قىلىـش  بـۇ « :ئۇنى قـايتۇرۇپ كېلىـپ  ئاندىن 

دېدى ۋە ئهلىنـى چاقىرىـپ، سـۈرىنى ئۇنىڭغـا     » ئائىلهمدىن بىرىگه خاس
   .②تاپشۇردى

  )3090: تىرمىزى(

أُمņ َعِطيَّةَ قَالَْت َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجْيًشا ِفيهِْم َعِلـيٌّ  ـ عن   8696
َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َراِفٌع َيَدْيِه َيقُولُ اللَُّهمَّ لَا ُتِمْتنِي َحتَّى ُترَِينِي  قَالَْت فََسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

 . َعِليا
نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    ارەزىيهلالھـۇ ئهنه يه يـ ـ ئۇممـۇ ئهتى  8696

بىـر يهرگه   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  : رىۋايهت قىلىنىدۇ
قوشــۇن يولغــا چىققانــدىن . وشــۇندا ئىــدىقوشــۇن ئهۋەتتــى، ئهلىمــۇ ئــۇ ق

ــاالمنىڭ   ــبهر ئهلهيهىسسـ ــيىن، پهيغهمـ ــى اهللا«: كېـ ــا   !ئـ ــى ماڭـ ئهلىنـ
دەپ دۇئا قىلغانلىقىنى » !مېنى قهبزى روھ قىلمىغىن كۆرسهتمىگۈچه،

   .③ئاڭلىدىم
  ) 3727: ىتىرمىز(

فتخر علي وعباس وشيبة بن عثمان فقال العباس انـا  ا: ـ Ʈمد بن كعب  8697
اهللا وقال علي انا هاجرت أعمر مسجد انا أسقي حجاج بيت اهللا وقال شيبة أنا  أفضلكم

                                                 
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 60(ئهلبانى  ①
  .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 2467(ئهلبانى  ②
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 781(ئهلبانى  ③
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الذين آمنوا وهـاجروا  (وأجاهد معه يف سبيل اهللا فأنزل اهللا عز وجل  مع رسول اهللا 
  . التوبة 20 )نعيم مقيم(إىل قوله ) وجاهدوا يف سبيل اهللا

ــ 8697 ــمــۇھهممهد ئىبنــى كه ـ ــۇئ داق دىن مۇنــب رەزىيهلالھــۇ ئهنه
لـى، ئاببـاس ۋە شـهيبه ئىبنـى ئوسـمان قاتـارلىقالر       ئه: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئۆزلىرىــدىن پهخىرلىنىــپ، ماختىنىشــقا باشــلىدى ۋە ئاببــاس مۇنــداق  
  :دېدى

ـــ  ــولىمهن، مهن ـ ــالر ب ــۈنكى  ئهڭ ئهۋزىلىڭ ــڭ بهللامهن اچ ــتىگه هنى ي
  :شهيبه. دېدىكهلگهن ھاجىالرنى سۇ بىلهن تهمىنلهيمهن، ـ 

  :بولسا ئهلى. دېدى ئاۋات قىلىمهن، ـمهسجىدىنى  نىڭهللامهن اــ 
ـــ  ــله     ـ ــلهن بىل ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

ـ يولىدا جىهـاد قىلىـمهن،    هللا ئۇنىڭ بىلهن بىلله ا لدىم ھهمھىجرەت قى
ــۇنىڭ بىـــلهن ا. دېـــدى ــاالهللا شـ ــۇ بىـــلهن  ﴿: تائـ ــاجىالرنى سـ ــىلهر ھـ سـ

ــاۋات ق   ــى ئ ــنى، مهســجىدى ھهرامن ــاخىرەت  هللاىلىشــنى اتهمىنلهش ــا، ئ ق
غـا  )نىـڭ ئىمـانى  (يولىدا جىهـاد قىلغـانالر  هللا كۈنىگه ئىمان ئېيتقان ۋە ا

هللا نىـڭ نهزىرىـدە ئـۇالر ئوخشـاش ئهمهس، ا    هللائوخشاش ھېسابالمسـىلهر؟ ا 
  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ

  ) رەزىن رىۋايهت قىلغان(

صلى اللَُّه عليه وسلم لَمَّا َحَضَر قالت َصِفيَّةُ يا َرُسـولَ  ذَُؤْيٌب أَنّ النيب ـ   8698
َحَدثَ فَإِلَى من  حدثاللَِّه ِلكُلِّ اْمَرأٍَة من نَِساِئَك أَْهلٌ ُيلَْجأُ إِلَْيهِْم َوإِنََّك أَْجلَْيَت أَْهِلي فَإِنْ 

  قال إىل َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ رضي اللَُّه عنه
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ھـۇ ئهنهـۇ  رەزىيهلالـ زۇئهيب  8698

ســهكراتقا چۈشــۈپ قالغانــدا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  
  :سهفىييه كېلىپ

مهنـدىن باشـقا ئاياللىرىڭنىـڭ پاناھلىنىـدىغان     ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
ئهگهر ياخشـى  . ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى بار، لېكىن مېنىڭ ھېچنېمهم يـوق  

                                                 
 .ـ ئايهت 19سۈرە تهۋبه،  ①
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قالســـا، كىمـــدىن پانـــاھلىق تىلهيـــمهن، ـ     كۈننىـــڭ يـــامىنى بولـــۇپ
  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــ دەپ جـاۋاب   ! ــ شۇنداق بولۇپ قالسا، ئهلىدىن پاناھلىق تىلىگىـن 
   .①بهردى

  ) 4214: »كهبىرئهل«(

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عهـد  : بن عباس قال كنا نتحدثاعن  ـ  8699
  . غريه إىل سبعني عهدا Ɓ يعهدها إىل

بىـز ئـۆز   : هنمۇنـداق دېـگ  ما رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئىبنى ئابباس  8699
ــارىمىزدا ــهللهم  پ: ئـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــېچكىمگه  هيغهمـ ھـ
   .②، ـ دېيىشهتتۇقدىلقى گهئهھدىنى ئهلى 70قىلمىغان 

  ) 956: »ىرغهئهلس«(

ول اهللا قال قالوا أنت يا رسسيد العرب عن أنس أن رسول اهللا قال من ـ   8700
 . سيد العربأنا سيد ولد آدم وعلي 

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8700
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

  :ساھابىلهر ـ دەپ سورىدى،ئهرەبلهرنىڭ سهردارى كىم؟ ــ 
  :سساالمئهلهيهى پهيغهمبهر ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىدى،سهن، ــ 
   .③دېدىـ ئهلى ئهرەبلهرنىڭ سهردارى،  ،سهردارى ئىنسانالرنىڭمهن ــ 

  ) 1491: »كهبىرئهل«(

                                                 
ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ     ): 14663(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە مهن تونۇمايـدىغان كىشـىلهر    ): 14664(ھهيسهمى  ②

  .بار، ـ دېگهن
لغــان بولـۇپ، سـهنهدىدە خاقــان ئىبنـى ئابــدۇلالھ    بـۇ ھهدىســنى تهبهرانـى رىـۋايهت قى   ): 14682(ھهيسـهمى   ③

ئهبـۇ داۋۇد ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى        . ئىبنى ئهھـتهم ئىسـىملىك بىـرى بـار    
  .سۈرگهن، ـ دېگهن
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إىل َوْجِه َعِلـيٍّ   النَّظَُر: عن عبد اللَِّه َعنِ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم قالـ   8701
  . ِعَباَدةٌ

ــ 8701 ــۋايهت   ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلل  قىل ئهلىنىــڭ « :همىنىــدۇكى، پهيغهم

   .①دېگهن» يۈزىگه قاراشمۇ ئىبادەتتۇر
   )10006 :»كهبىرئهل«(

النَّظََر إىل َعِليٍّ فَِقيلَ  ُيِحدُّرأيت ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ : عن طارق بن Ʈمدـ   8702
  . ول النَّظَُر إىل َعِليٍّ َرِضي اللَُّه عنه ِعَباَدةٌله فقال مسعت َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يق

 :تىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇتــارىق ئىبنــى مــۇھهممهد ـــ 8702
رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئهلىـگه تىكىلىـپ      ينهسـ ۈمهن ئىمران ئىبنى ھ
  :ئۇۈپ، بۇنىڭ سهۋەبىنى سورىغانىدىم، قاراۋاتقانلىقىنى كۆر

ـــ  ــهلاللالھۇ ئ ـ ــبهر س ــهللهمنىڭ مهن پهيغهم ــى ۋەس ــگه «: هلهيه ئهلى
  . ②دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دەپ جاۋاب بهردى» قاراشمۇ ئىبادەتتۇر

  )18/109 :»كهبىرئهل«(

نراك يف الشتاء وعليك ثياب الصـيف ويف الصـيف   : ـ عن علي قيل له  8703
قـال   كان بعثƗ وأنا أرمد فبزق يف عيƗ مثإن رسول اهللا : وعليك ثياب الشتاء فقال علي

افتح عينيك ففتحتهما فما اشتكيتهما حىت الساعة ودعا يل فقال اللهم اذهب عنه احلـر  
  . والƎد فما وجدت حرا وال بردا حىت يومي هذا

  :دىنئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8703
ـ غۇ؟  سـهن يىۋالىدىكهنىيـازلىق، يـازدا قىشـلىق كىـيىم ك     تاقىشـ ــ 

  : هرگهندەپ سورالغاندا، ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب ب

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهھـمهد ئىبنـى بۇدەيـل يـامى     ): 14694(ھهيسهمى  ①

  ..ى زەئىپرەك بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنئىسىملىك ھهدىس
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىمران ئىبنى خالىد خـۇزائى  ): 14695(ھهيسهمى  ②

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ،كۆزۈم ئاغرىپ قالغانداــ 
كـۆزۈمنى  دېۋىدى،  »كۆزۈڭنى ئاچ«: قويۇپ كىنى سۈرۈپكۆزۈمگه تۈكۈرۈ

. باقمىدىئاغرىپ  مھازىرغىچه كۆزۈكى تا دەرھال ئاچتىم، شۇندىن بۇيان
ۇنىڭـدىن  ئ !هللائـى ا «: ماڭا دۇئا قىلىـپ ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

دېگهنىـدى، بۈگـۈنگه    »!كۆتـۈرۈۋەتكىن سـوغۇقنىڭ دەردىنـى    ــ  ئىسسىق
   .①سوغۇقتىن بىئارام بولۇپ باقمىدىم كىقهدەر يا ئىسسىق يا

   )2286 :»تهئهۋسئهل«(

 َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَقَْد َرأَْيُتنِي َمَعـ   8704
 َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنِّي لَأَْرُبطُ الَْحَجَر َعلَى َبطْنِي ِمْن الُْجوعِ َوإِنَّ َصـَدقَِتي 

  . الَْيْوَم لَأَْرَبُعونَ أَلْفًا
رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    قۇرەزىـدىن كهئـب  ـ مۇھهممهد ئىبنى  8704

ئهينــى چاغــدا مهن پهيغهمــبهر  :مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهلــى
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن ئـاچلىقتىن قورسـىقىمىزغا تـاش      

غـا  دىنار سـهدىقهم قىرىـق مىـڭ   تېڭىۋالغان ئىدۇق، مانا بۈگۈن مېنىـڭ  
  . يېتىپتۇ

  )1371: ئهھمهد(

 . َوإِنَّ َصَدقَةَ َماِلي لََتْبلُغُ أَْرَبِعَني أَلَْف ِديَنارٍ: وعنهـ  8705
ــ8705 ــى   ـ ــۇھهممهد ئىبن ــب م ــۇرەزى كهئ ــۇ ق ــۇ ئهنه دىن رەزىيهلالھ

مېلىمنىڭ زاكىتى قىرىق مىـڭ دىنارغـا   : قىلىنغان يهنه بىر رىۋايهتته
   .②يېتىپتۇ، ـ دەپ كهلگهن

  ) 1371: ئهھمهد(

وأنا الصِّدِّيُق الْأَكَْبُر لَا َيقُولَُهـا   َوأَُخو َرُسوِلِه قال َعِليٌّ أنا عبد اللَِّه ـ   8706
  . ِدي إال كَذَّاٌب َصلَّْيُت قبل الناس لسبع ِسنَِنيَبْع

                                                 
  .ايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋ): 14707(ھهيسهمى  ①
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى شـهرىك ئىبنـى           ): 14711(ھهيسهمى  ②

  .ئابدۇلالھ ئىبنى نهخهئىنىڭ رىۋايىتى ھهسهن، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ىسـى،  دنىڭ بهنهللامهن ا: دەيدۇمۇنداق ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  8706
كىــم بــۇ  .ئهڭ راســتچىلىمهن) ئۈممهتنىــڭ(، رەســۇلىنىڭ قېرىندىشــى

مهن . ئېيتسا، ئۇ چوقـۇم كـاززابتۇر  ) ئۆزى ئۈچۈن(سۆزنى مهندىن كېيىن 
) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن بىلـله  (ل بۇرۇن باشقىالردىن يهتته يى

   .①ناماز ئوقۇغان
   )120 :ئىبنى ماجه(

َمْن أَْبَغَضُه فَقَْد أَْبَغَضنِي، : رفعه يف شأن عليَعْن أَبِي َراِفعٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ـ8707
  .نِي، َوَمْن أََحبَّنِي فَقَْد أََحبَّ اللََّهَوَمْن أَْبَغَضنِي فَقَْد أَْبَغَض اللََّه، َوَمْن أَُحبَُّه فَقَْد أََحبَّ

پهيغهمـبهر   ،رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى    ئئهبۇ رافىـ 8707
ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ھهققىـدە مۇنـداق      سهلاللالھۇ

  : دېگهن
. ڭغا ئۆچمهنلىك قىلسا، ماڭا ئۆچمهنلىك قىلغان بولىدۇكىم ئۇنى«

كىـم   .ن بولىدۇمهنلىك قىلغاقا ئۆچهللالىك قىلغان كىشى ماڭا ئۆچمهن
ــۇ مېنــى ياخشــى . نى ياخشــى كۆرســه، مېنــى ياخشــى كــۆرگهن بولىــدۇ  ئ

  . ②»بولىدۇ ياخشى كۆرگهن تائاالنى هللاكۆرگهن كىشى 
   )2562 :بهززار(

لَْت ِلي أَُيَسـبُّ  َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ قَالَ َدَخلُْت َعلَى أُمِّ َسلََمةَ فَقَاـ   8708
ـ   ا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيكُْم قُلُْت َمَعاذَ اللَِّه أَْو ُسْبَحانَ اللَِّه أَْو كَِلَمـةً َنْحَوَه

  . يقَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َسبَّ َعِليا فَقَْد َسبَّنِ
ــ  8708 ــهئـ ــگهن   ۇب ــداق دې ــى مۇن ــدۇلالھ جهدەل ــۇ: ئاب ــهلهمه ئۇمم  س

  :سهم، مهندىننىڭ يېنىغا كىرارەزىيهلالھۇ ئهنه
گه تىـــل پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمـــــ ئـــاراڭالردا 
  :مهن. دېدىـ كهنغۇ؟ ئى بار تهگكۈزىدىغانالر

                                                 
  .دېگهن ناتوغرا، ـ): 23(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى بهززار ىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ھهدىسـى زەئىـپ كىشـىلهر بـار، ـ      ): 14737(ھهيسهمى  ②

  .دېگهن
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ئـۇ مۇنـداق    ، ـ دېسـهم،  پانـاھ تىلهيمىـز  بۇنىڭدىن اهللا قا سېغىنىپ ــ 
  :دېدى

گه كىم ئهلىـ «: ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
ــدۇ   ــۈزگهن بولىــ ــا تىــــل تهگكــ ــه، ماڭــ ــى » تىــــل تهگكۈزســ دېگىنىنــ

   .①ئاڭلىغانىدىم
  )26028: ئهھمهد(

مع علي ال يفترقان حـىت  مع القرآن والقرآن علي : عن أم سلمة رفعتهـ   8709
  . يردا على احلوض

 ،مۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى   ئۇم ـ 8709
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئـۇالر تـاكى   . بىلله بولىدۇ ئهلى قۇرئان بىلهن، قۇرئانمۇ ئهلى بىلهن»
   .②«ھهۋزى كهۋسىرىمگه كهلگىچه بىر ـ بىرىدىن ئايرىلمايدۇ

   )720 :»سهغىرئهل«؛ 4880 :»تهئهۋسئهل«(

قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ ـ  8710
   .َيا َعِليُّ، َمْن فَاَرقَنِي فَاَرقَُه اللَُّه، َوَمْن فَاَرقََك َيا َعِليُّ فَاَرقَنِي: ِلَعِليٍّ

ــ 8710  ،ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى  ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىـم   .ئۇنىڭـدىن ئايرىلىـدۇ  هللا ا ،كىـم مهنـدىن ئايرىلسـا    !ئى ئهلـى «
  . ③»مهندىن ئايرىلغان بولىدۇ ئۇ سهندىن ئايرىلسا،

  )2565 :بهززار(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئهبــۇ ئابــدۇلالھ ): 14740(ھهيســهمى  ①

  .لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنجهدەلىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە سـالىه ئىبنـى ئهبـۇ ئهسـۋەد        ): 14767(ھهيسهمى  ②

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
  .دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ ): 14771(ھهيسهمى  ③
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يا علي معك يوم القيامة عصا من  عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا  ـ  8711
  . املنافقني عن حوضيد هبا تذوعصي اجلنة 
پهيغهمـبهر   ،ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى ـ 8711

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سېنىڭ قولۇڭدا جهنـنهت ھاسـىلىرىدىن   قىيامهت كۈنى  !ئى ئهلى«

ــڭ ھهۋزى      ــاپىقالرنى مېنىـ ــلهن مۇنـ ــڭ بىـ ــهن ئۇنىـ ــدۇ، سـ ــرى بولىـ بىـ
   .①»غاليسهنكهۋسىرىمدىن قو

   )1014 :»سهغىرئهل«(

عن ُصَهْيبٍ َعنِ النيب صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم أَنَُّه قال َيْوًما ِلَعِليٍّ رضي اللَُّه ـ   8712
النَّاقَةَ يا َرُسولَ اللَِّه قال َصَدقَْت فََمْن أَْشقَى اɇَخرِيَن  َعقََرعنه من أَْشقَى اَألوَِّلَني قال الذي 

يل يا َرُسولَ اللَِّه قال الذي َيْضرُِبَك على هذه َوأََشاَر النيب صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم  قال ال َعِلَم
بيده إىل َيافُوِخِه فَكَانَ َعِليٌّ رضي اللَُّه عنه يقول َألْهلِ الِْعَراقِ أََما َواللَِّه لََوِدْدُت أَنَّـُه قَـِد   

  .ْحَيَتُه من هذه َوَوَضَع َيَدُه على ُمقَدَّمِ َرأِْسِهاْبَتَعثَ أَْشقَاكُْم فََخَضَب هذه َيْعنِي ِل
 :دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   سۇھهيب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8712

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهلـى رەزىيهلالھـۇ       بىر كـۈنى،  
  :دىنئهنهۇ

ـــ بــۇرۇنقى ئۈممهت  ـ دەپ ســورىغانىدى،   نىــڭ ئهڭ بهدبهختــى كىــم؟ـ
  :ئهلى

ـــ ــۇلۇلالھ  ــ ــى رەسـ ــاالمنىڭ ( !ئـ ــالىه ئهلهيهىسسـ ــىتۆگى) سـ نى سـ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدى ـ بوغۇزلىغان كىشى،

كېيىنكـى ئۈممهتنىـڭ ئهڭ بهدبهختـى     ،ئۇنـداقتا  .ــ توغرا ئېيتتىڭ
  :ئهلى دەپ سورىغانىدى، ـ كىم؟

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ســاالم ئىبنــى ســۇاليمان ): 14772(ھهيســهمى  ①

ــار، قالغــان راۋىيلىــرى ســهھىه      ــۇممىي ئىســىملىك ھهدىســى زەئىــپ ئىككــى كىشــى ب مهدائىنــى ۋە زەيــد ئ
  .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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پهيغهمـــبهر . دېـــدى بـــۇنى بىلمهيـــمهن، ـ      ! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ  
  ):هلىنىڭ ئېڭىكىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپئ(ئهلهيهىسساالم 

  .ــ مۇنۇ يېرىڭگه ئۇرىدىغانالردۇر، ـ دېدى
: دەيتتـى  ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئىـراق خهلقىـگه مۇنـداق      ،كېيىن

ــىلهرنىڭ ئهڭ ــكى ۋە ســــ ــڭبهدبهختىڭالرئهڭ  ئهســــ ــپ نىــــ  ،چىقىــــ
بـــۇ يهردىـــن بـــۇ ) پېشانىســـىدىن ئـــېڭىكىگىچه كۆرســـىتىپ تـــۇرۇپ (

   .①ېتىشىنى ئارزۇ قىلماقتىمهنيېرىمگىچه قانغا بويىۋ
   )7311 :»كهبىرئهل«(

بن ُملَْجمٍ لََعَنُه اللَُّه َوالَْبْرَك بن عبـد اللَّـِه   أن ا: إِْسَماِعيل بن َراِشٍد عنـ   8713
َوَعْمَرو بن َبكْرٍ التَِّميِميَّ اجتمعوا ƞكة فذكروا أمر الناس وعابوا عمل والőم مث ذكـروا  

م فقالوا واهللا ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا إخواننا الذين كانوا دعاة أهل النهر فترمحوا عليه
الناس لعبادة رهبم الذين كانوا ال َيَخافُونَ يف اللَِّه لَْوَمةَ الِئمٍ فَلَْو َشَرْيَنا أَْنفَُسَنا فَأََتْيَنا أَِئمَّـةَ  

َوثَأَْرَنا بِهِْم إِْخَواَنَنا قال بن ُملَْجمٍ وكان مـن   الضَّاللَِة فَالَْتَمْسَنا قَْتلَُهْم فَأََرْحَنا ِمْنُهُم الْبِالَد
أَْهلِ ِمْصَر أنا أَكِْفيكُْم َعِليَّ بن أيب طَاِلبٍ وقال الَْبْرُك بن عبد اللَِّه أنا أَكِْفيكُْم ُمَعاوَِيةَ بـن  

صِ فََتَعاَهُدوا َوَتَواثَقُـوا  أيب ُسفَْيانَ وقال َعْمُرو بن َبكْرٍ التَِّميِميُّ أنا أَكِْفيكُْم َعْمَرو بن الَْعا
بِاللَِّه ال َيْنكُُص َرُجلٌ منهم عن َصاِحبِِه الذي َتَوجََّه إليه حىت َيقُْتلَُه أو َيُموَت ُدوَنُه فَأََخذُوا 
أَْسَيافَُهْم فََسمُّوها َواتََّعُدوا ِلَسْبَع َعْشَرةَ من َشْهرِ َرَمَضانَ أَنْ َيِثَب كُلُّ َرُجلٍ منـهم علـى   

ُيَناِدي الصَّـالةَ   فََخَرَج َعِليٌّ رضي اللَُّه عنه ِلَصالِة الَْغَداِة فََجَعلَ ،ِحبِِه الذي َتَوجََّه إليهَصا
أُِخذَ بن ُملَْجمٍ فَأُْدِخلَ علـى َعِلـيٍّ   والصَّالةَ فََشدَّ عليه بن ُملَْجمٍ فََضَرَبُه بِالسَّْيِف يف قَْرنِِه 

ِه أَلَْم أُْحِسْن إِلَْيَك أَلَْم أَفَْعلْ بَِك قال َبلَى قال فما َحَملَـَك  رضي اللَُّه عنه قال يا َعُدوَّ اللَّ
على هذا قال َشَحذُْتُه أَْرَبِعَني َصَباًحا فََسأَلُْت اللََّه أَنْ َيقُْتلَ بِِه َشرَّ َخلِْقِه قال له َعِليٌّ رضي 

َشرِّ َخلْقِ اللَِّه فقال َعِليٌّ ِللَْحَسنِ رضي اللَُّه  اللَُّه عنه ما أَُراَك إِال َمقُْتوال بِِه وما أَُراَك إِال من

                                                 
ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى رەشـدەين         بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى ۋە ): 14776(ھهيسهمى  ①

قالغـان راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ     . ئىبنى سهئد ئىسىملىك كىشىنى بهزىلهر ئىشـهنچلىك دەپ قارىغـان  
  .دېگهن



 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پهزىلهتلىرى ئهلىىمام ئ

371 

عنهما إن َبِقيُت رأيت فيه َرأْيِي َوإِنْ َهلَكُْت من َضْرَبِتي هذه فَاْضرِْبُه َضْرَبةً َوال ُتَمثِّلْ بِـِه  
بِ الَْعقُـورِ فلمـا   فَإِنِّي مسعت َرُسولَ اهللا صلى اللَِّه عليه وسلم َيْنَهى َعنِ الُْمثْلَِة َولَْو بِالْكَلْ

قُبَِض َعِليٌّ رضي اللَُّه عنه َبَعثَ الَْحَسُن رضي اللَُّه عنه إىل بن ُملَْجمٍ فادخل عليه فقال لـه  
بن ُملَْجمٍ هل لك يف َخْصلٍَة إين َواللَِّه ما أَْعطَْيُت اللََّه َعْهًدا إِال َوفَّْيُت بِِه إين كنت إعطيت 

َعِليا َوُمَعاوَِيةَ أو أَُموَت ُدوَنُهَما فَإِنْ ِشئَْت َخلَّْيَت َبْينِي َوَبْيَنُه َولََك اللَّـَه  اللََّه َعْهًدا أَنْ أَقُْتلَ 
َعلَيَّ إن Ɓ أقتله أَنْ اتيك حىت أََضَع َيِدي يف َيِدَك فقال له الَْحَسُن رضي اللَُّه عنه ال َواللَّـِه  

َوأَمَّا الَْبْرُك  .أََخذَُه الناس فَأَْدَرُجوُه يف َبَوارِي ثُمَّ أَْحَرقُوُه بِالنَّارِ أو ُتَعايُِن النَّاَر فَقَدََّمُه فَقََتلَُه ثُمَّ
بن عبد اللَِّه فَقََعَد ِلُمَعاوَِيةَ رضي اللَُّه عنه فََخَرَج ِلَصالِة الَْغَداِة فََشدَّ عليه بَِسـْيِفِه َوأَْدَبـَر   

َيِتِه فقال إِنَّ ِعْنِدي َخَبًرا أَُبشُِّرَك بِِه فَإِنْ أَْخَبْرُتـَك أََنـاِفِعي   ُمَعاوَِيةُ َهارًِبا فََوقََع السَّْيُف يف إِلْ
ذلك ِعْنَدَك قال وما هو قال إِنَّ أًَخا يل قََتلَ َعِليا يف هذه اللَّْيلَِة قال فَلََعلَُّه Ɓ َيقِْدْر عليه قال 

أََمَر بِِه ُمَعاوَِيةُ رضي اللَُّه عنه فَقُِتلَ فََبَعـثَ إىل  َبلَى إِنَّ َعِليا َيْخُرُج ليس معه أََحٌد َيْحُرُسُه فَ
طَبِيب فََنظََر إليه فقال إن َضَرْبَتَك َمْسُموَمةٌ فَاْخَتْر ِمنِّي إِْحَدى َخْصلََتْينِ إِمَّـا أَنْ أَْحِمـَي   ال

ْنَك الَْولََد َوَتْبَرأُ منها فإن َضَرْبَتَك َحِديَدةً فَأََضَعَها َمْوِضَع السَّْيِف َوإِمَّا أَْسِقَيَك َشْرَبةً َتقْطَُع ِم
فإن يف َيزِيَد َوَعْبِد  َمْسُموَمةٌ فقال له ُمَعاوَِيةُ أَمَّا النَّاُر فَال َصْبَر يل عليها َوأَمَّا اْنِقطَاُع الَْولَِد

فََبَرأَ فلم ُيولَْد َبْعُد له فَأََمَر ُمَعاوَِيـةُ   اللَِّه َوَولَِدِهَما ما َتقَرُّ بِِه َعْيَنيَّ فََسقَاُه ِتلَْك اللَّْيلَةَ الشَّْرَبةَ
  .رضي اللَُّه عنه َبْعَد ذلك بِالَْمقُْصوَراِت َوِقَيامِ الشَُّرِط على َرأِْسِه

َوأَمَّا َعْمُرو بن َبكْرٍ فَقََعَد ِلَعْمرِو بن الَْعاصِ َرِحَمُه اللَُّه يف ِتلَْك اللَّْيلَِة اليت ُضرَِب فيها 
ةُ فلم َيْخُرْج وكان اْشَتكَى َبطَْنُه فَأََمَر َخارَِجةَ بن أيب َحبِيبٍ فََخَرَج ُيَصلِّي بِالنَّـاسِ  ُمَعاوَِي

فََشدَّ عليه وهو َيَرى أَنَُّه َعْمُرو بن الَْعاصِ فََضَرَبُه بِالسَّْيِف فَقََتلَُه فَأُِخذَ َوأُْدِخلَ على َعْمـرٍو  
ة قال من هذا قالوا َعْمُرو بن الَْعاصِ قال فََمْن قََتلُْت قالوا فلما َرآُهْم ُيَسلُِّمونَ عليه باألمر

ُت غَْيَرَك قال َعْمٌرو أََرْدَتنِي َواللَُّه أََراَد َخارَِجةَ فَقَدََّمُه عمدَخارَِجةَ قال أََما َواللَِّه يا فَاِسُق ما 
 . فَقََتلَُه

 :تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   راشـىد  ىئىسمائىل ئىبنـ  ـ 8713
لجهم، بهرك ئىبنـى  ۇلهنهتتهككـۈر ئىبنـى مـ   ) ھهزرىتى ئهلىنىڭ قاتىلى(
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يىغىلىـپ،  تهمىيمى قاتارلىقالر مهككىدە  ئابدۇلالھ ۋە ئهمر ئىبنى بهكر
  : خهلققه خهلىپىلهرنىڭ ئۈستىدىن ئهرز ـ شىكايهت قىلدى ۋە

قـا  هللاخهلقنـى ا يولىـدا ھېچنېمىـدىن قورقمىغـان ھالـدا     هللا ــ ئهلى، ا
نى قىرىـپ  قېرىنداشلىرىمىز نهھرىۋانلىقچاقىرغان ا قئىبادەت قىلىش

بىـز زااللهت  . تاشلىغاندىن بېرى بۇ دۇنيانىڭ ھېچبىر لهززىتى قالمىدى
ــواليلى،     ــاتىرجهم ب ــۇ خ ــۈرۈپ، ئۆزىمىزم ــى ئۆلت ــۇ ئهمىرلهرن ــدىكى ئ ئىچى

  .خهلقنىڭمۇ كۆڭلى ئارام تاپسۇن، ـ دېيىشتى
  :لجهمۇمىسىرلىق لهنهتتهككۈر ئىبنى مشۇنىڭ بىلهن، 

ــ ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ تـالىبنى ماڭـا قويـۇپ بېـرىڭالر، ئـۇنى مهن بىـر         
  :بهرك ئىبنى ئابدۇلالھ. دېدى تهرەپ قىالي، ـ

ــــ مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ ســۇفياننى مهن بىــر تهرەپ قىلىــۋېتهي، ـ     
  :ئهمر ئىبنى بهكر تهمىيمى .دېدى

 ،شـۇنداق قىلىـپ  . دېـدى  ــ ئهمر ئىبنـى ئاسـنى مهن جـايلىۋېتهي، ـ    
ئانـدىن   .ئۇالر ئهھدىلهشـتى ۋە شهمشـهرلىرىنى زەھهرگه چىـالپ بىلىـدى    

ـ كۈنى سهھهردە ئۈچىگه تهڭال تۇتـۇش قىلمـاقچى بولـۇپ      17رامىزاننىڭ 
  .ئهھدىلهشتى

  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بامدات نامىزىغا چىقىپ
، ـ دەپ توۋالۋاتقانـــدا،      !)نامازغـــا كـــېلىڭالر (ـــــ ھهييهئهسســـاالھ  

ــۈر  ــى مــ لهنهتتهكك ــپ ۇئىبن ئۇنىــڭ چوققىســىغا   ،لجهم ئېتىلىــپ بېرى
ئىبنى مۇلجهم قولغا چۈشۈپ، ھهزرىتى ئهلىنىڭ قېشـىغا   .لىچ ئۇردىىق

  :ئېلىپ كىرىلگهندە، ئهلى
ـــ  ــى اـ ــمىنى هللائ ــدىممۇ؟  ! نىــڭ دۈش ــاڭا ياخشــىلىق قىلمى مهن س

  :ئۇ ـ دەپ سورىدى،ئالمىدىممۇ؟  رخهۋە ھالىڭدىن
  :ئهلى. بهردىــ شۇنداق قىلدىڭ، ـ دەپ جاۋاب 

  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدى،بۇنداق قىلدىڭ؟  نېمه ئۈچۈن ،ئۇنداقتاــ 
ـــ  تىــن ئۇنىــڭ هللا ۋە ۇ شهمشــهرنى قىرىــق ســهھهر بىلىــدىم بــمهن ـ

  :ئهلى .دېدىـ بىلهن ئهڭ يامان مهخلۇقىنى ئۆلتۈرۈشنى تىلىدىم، 
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مهن سېنى چۈنكى  ــ سهن چوقۇم شۇ شهمشهر بىلهن ئۆلتۈرۈلىسهن،
ئهلــى رەزىيهلالھــۇ . دېــدىـ يامــان مهخلــۇقى دەپ قــارايمهن،   نىــڭ ئهڭ هللا

  :ئهنهۇ ئوغلى ھهسهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
ئهگهر ئۆلـۈپ   .ئۇنى ئۆزۈم بىر تهرەپ قىلىمهن، قالسام ــ ئهگهر ھايات

بىــرال چېپىــپ قىســاس ئــالغىن، ئهزالىرىنــى قااليمىقــان ئــۇنى  كهتســهم،
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى چــۈنكى مهن پهيغهمــبهر  .مىغىنكېســىپ قىيــنى

مــۇ قااليمىقــان كېســىپ قىيناشــتىن    ئىتنىۋەســهللهمنىڭ غــالجىر  
ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ   .دەپ تاپىلىدىـ توسقانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم،  

ھهسهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ لهنهتتهككـۈر ئىبنـى    ىن كېيىن،ۋاپات بولغاند
  :لجهم ئۇنىڭغاۇىبنى مئ .كهلتۈردىلجهمنى ۇم

مهن بىـر  بىـلهن قهسـهمكى،   نىڭ نـامى  هللا .ىر تهكلىۋىم بارساڭا بــ 
ئهلـى  ” :قـا هللامهن ا .ئۇنى قىلمـاي قويمـايمهن   ئىش ئۈچۈن ئهھدە بهرسهم،

مۇشـۇ   ،ئۆلتۈرەلمىسـهم ئهگهر بىلهن مۇئـاۋىيهنى ئۆلتـۈرمهي قويمـايمهن،    
خالىســاڭ مېنــى قويىــۋەت،  .دەپ ئهھــدە بهرگهن ئىــدىم“ يولــدا ئــۆلىمهن

بىـلهن  نىڭ نـامى  هللائۆلتۈرەلمىسهم، ا ئهگهر. ئۆلتۈرەيبېرىپ مۇئاۋىيهنى 
ھهسـهن  . دېـدى ـ تاپشـۇرىمهن،   سـاڭا  ئهھدە بېرىمهنكى، كېلىپ ئۆزۈمنى 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا
دەپ ـ بىـلهن قهسـهمكى، دوزاخنـى كۆرگهيسـهن،      نىڭ نامى هللا ،ياقــ 

لق ئۇ ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، خه. دىئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىشقا بۇيرى
  .ئوت قويۇپ كۆيدۈرىۋەتتى ،بورىغا يۆگهپ جهسىدىنى

ــارىالپ    ــۇنى مـ ــۇ ئهنهـ ــاۋىيه رەزىيهلالھـ ــدۇلالھ مۇئـ بهرك ئىبنـــى ئابـ
شهمشـــىرى بىـــلهن  ،بامـــدات نامىزىغـــا چىققانـــدامۇئـــاۋىيه  .ئولتـــۇردى

 ،مۇئـاۋىيه قېچىشـقا ئۇرۇنغاچقـا   لـېكىن  ئېتىلىپ بېرىـپ قـول سـالدى،    
مۇئـاۋىيه رەزىيهلالھـۇ    بنـى ئابـدۇلالھ  بهرك ئى .كاسىسىغا تهگدىقىلىچ 
  :ئهنهۇغا
 ،ەرنى دەپ بهرسهمۋش خهۋىرىم بار، مهن ساڭا ئۇ خهۇمېنىڭ ساڭا خــ 

  : دېدى، مۇئاۋىيه ؟ ـمېنى كهچۈرىۋېتهمسهن
  :ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇئۇ قانداق خهۋەر؟ ــ 
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 .دېـدى ـ مېنىڭ بىر قېرىندىشىم بۈگۈن كېچه ئهلىنى ئۆلتۈردى،  ــ 
  :ه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇئاۋىي
  :ئۇ .دېدىـ بهلكى ئۆلتۈرەلمهي قالغاندۇ، ــ 
مۇھاپىزەتچىسـىز  ) نامازغـا (ئۇ چوقۇم ئۆلتۈردى، چۈنكى ئهلى  ،ياقــ 

مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئۇنىــڭ   ،شــۇنىڭ بىــلهن .دېــدىـ چىقىــدۇ،   
تىۋىـپ  مۇئـاۋىيه  ئانـدىن   .كاللىسىنى ئېلىشقا بۇيرىدى، ئـۇ ئۆلتۈرۈلـدى  

  :تىۋىپ ئۇنىڭغا قانىدى،ىرتچاق
لىــچ ىيــا تۆمــۈرنى قىزىتىــپ ق .ئىككىنىــڭ بىرىنــى تــاللىغىنــــ 

ت نـ پهرزە ، لـېكىن شـهربهت ئىچكـۈزىمهن   كىيا ئۇرۇلغان يهرنى داغاليمهن
دى، مۇئـاۋىيه رەزىيهلالھـۇ   گهنىـ دېـ كۆرەلمهيـدىغان بولـۇپ ساقىيىسـهن،     

  :ئهنهۇ
ــاڭ،   ــلهن داۋالىسـ ــوت بىـ ـــ ئـ ــرەلمهي  ــ ــلىق بېـ پهرزەت  .مهنبهرداشـ

يهزىــد بىــلهن ئابــدۇلالھ ۋە ئۇالرنىــڭ  ئوغــۇللىرىم  ىســهم مهيلــى،كۆرەلم
دېـدى، شـۇنىڭ   ـ پهرزەنتلىـرى ماڭـا كۇپـايه، ئـۇالر بىـلهن كۆڭلـۈم تـوق،         

ايدى، ئـۇ سـاق   .تىۋىپ ئۇنىڭغا شـۇ كېچىسـى شـهربهت ئىچكـۈزدى     ،بىلهن
 شـۇندىن ئېتىبـارەن   .دىىـ پهرزەنـت كۆرەلم شۇنىڭدىن كېـيىن،   لېكىن

ــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئاالھىــدە ھــۇجرا   مۇھــاپىزەتچى  ياســىتىپ،مۇئ
  .بهلگىلهپ ئۆزىنى قوغدايدىغان بولدى

، ئهمـر ئىبنـى   مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يارىالنـدۇرۇلغان كېچىسـى  
ــر ــۇ ئهنهۇنىــ    بهك ــاس رەزىيهلالھ ــى ئ ــر ئىبن ــايالپ ئهم ــىنى پ  ڭ چىقىش

قورســىقى  نىــڭھــۇ ئهنهۇئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلال لــېكىن .ئولتــۇردى
 ۇئورنىغــا خــارىجه ئىبنــى ئهبــ  ،ئاغرىــپ قالغــانلىقتىن نامازغــا چىقمــاي 

ئهمر ئىبنى بهكر ئۇنى ئهمر  .بۇيرىدىشقا ھهبىبنى جامائهتكه ئىمام بولۇ
ئهمـر   ،ئـۇ تۇتۇلـۇپ   .ئىبنى ئـاس دەپ ئـويالپ، قىلىـچ بىـلهن چېپىـۋەتتى     

  :لهرنىڭكىشى ئېلىپ كىرىلگهندە،ئىبنى ئاسنىڭ ھۇزۇرىغا 
  :دەپ ساالم بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپـ  !ئهمىرــ 
  :، كىشىلهرغانىدىدەپ سورىـ بۇ كىم بولىدۇ؟ ــ 
  :ئهمر ئىبنى بهكر. ـ دېدىئهمر ئىبنى ئاس بولىدۇ، ــ 
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  :كىشىلهرـ دەپ سورىغانىدى، ؟ دۈممهن كىمنى ئۆلتۈر ،ئۇنداقتاــ 
  :ئۇ .ئۆلتۈردۈڭ، ـ دېيىشتى خارىجهنىــ 

مهن ســـهندىن ! بىـــلهن قهســـهمكى، ئـــى پاســـىق ڭ نـــامىنىـــهللاـــــ 
ئهمــر ئىبنــى ئــاس . دېــدىـ باشقىســىنى ئۆلتــۈرمهكچى ئهمهس ئىــدىم،   

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
دەپ ـ خارىجهنى ئىرادە قىلـدى،   هللا سهن مېنى قهستلىدىڭ، ئهمما اــ 

   .①ى، ئۇ ئۆلتۈرۈلدىئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىشقا بۇيرىد
  )168 :»كهبىرئهل«(

  . َوَخْمِسَني ثََماٍنعن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد عن أبيه قال ُتُوفَِّي َعِليٌّ وهو بن ـ  8714
رەزىيهلالھـۇ  ئهلى : ـ مۇھهممهد ئىبنى ھۇسهين مۇنداق دېگهن 8714

   .②يېشىدا ۋاپات بولغان 58 ئهنهۇ
  ) 166: »كهبىرئهل«(

الُْجُمَعِة يوم َسْبَعةَ َعَشَر من  ƚƷ بن ُبكَْيرٍ قال قُِتلَ َعِليُّ بن أيب طَاِلبٍ يومـ   8715
  . َشْهرِ َرَمَضانَ َسَنةَ أَْرَبِعَني

 رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئهلى : ـ يهھيا ئىبنى بۇكهير مۇنداق دېگهن 8715
ــڭ ىھىجرىي ــڭ     40نى ــزان ئېيىنى ــى رامى ــ يىل ــۈنى   17ـ ــ ك ــېهىد ـ ش
   .③قىلىندى

  ) 164: »كهبىرئهل«(

ل قُِتلَ َعِليٌّ َسَنةَ أَْرَبِعَني َوكَاَنْت ِخالفَُتُه َخْمـَس  أبو َبكْرِ بن أيب َشْيَبةَ قاـ   8716
 . ِسنَِني َوِستَّةَ أَْشُهرٍ

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى مۇرسهل رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 14793(ھهيسهمى  ①
ــهھىه ھهدىســنىڭ      ): 14794(ھهيســهمى  ② ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى ى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 14795(ھهيسهمى  ③
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ــگهن      8716 ــداق دې ــهيبه مۇن ــۇ ش ــى ئهب ــرى ئىبن ــۇ بهك ــ ئهب ــى: ـ  ئهل
ئۇنىـڭ  . شـېهىد قىلىنـدى  يىلى ـ   40ھىجىرىيىنىڭ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

   .①خهلىپىلىك مۇددىتى بهش يىل ئالته ئاي بولدى
  )172 :»كهبىرهلئ«(

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .يلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋى): 14796(ھهيسهمى  ①
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نىڭ ساھابىئون جهننهت بىلهن خۇش بېشارەت بېرىلگهن 
  قالغانلىرى

طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عامر : عن أيب عبيدة معمر بن املثىن قال ـ  8717
وأمه الصعبة بنت احلضرمي بن عـامر بـن   . بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب

  . ربيعة بن كندة
: ۇ ئۇبهيـدە مـۇئهممهر ئىبنـى ئهلمۇسـهننا مۇنـداق دېـگهن      ـ ئهب 8717

ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئوسمان ئىبنى ئـامىر ئىبنـى كهئـب ئىبنـى     ــ تهلهه 
ـــ  ئانىسـى   )ئۇنىـڭ (نىڭ ئوغلى بولۇپ، سهئدى ئىبنى مۇررە ئىبنى كهئب

 ھهزرەمـــى ئىبنـــى ئـــامىر ئىبنـــى رەبىـــئه ئىبنـــى كىنـــدەنىڭ قىـــزى 
   .①دۇرسهئبه

  )187: »ئهلكهبىر«(

َيْنظَُر إىل َسرَُّه أَنْ يقول من  قال َجابُِر بن عبد اللَِّه مسعت َرُسولَ اللَِّه ـ   8718
 . َشهِيٍد َيْمِشي على َوْجِه األرض فَلَْيْنظُْر إىل طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه

ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ   8718 دىن رىــۋايهت مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ
نىڭ مۇنـداق  بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمئۇ قىلىنىدۇكى، 

نى شـېهىد  پ يـۈرگهن زېمىندا مېڭىـ كىمكى « :ىغاندېگهنلىكىنى ئاڭل
   .②»تهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھقا قارىسۇنكۆرۈشنى خالىسا، 

  )3739: تىرمىزى(

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 14800(ھهيسهمى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2940(ئهلبانى  ②
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لَْيِه َوَسلََّم ِدْرَعاِن َيْوَم َعْن الزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ قَالَ كَانَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعـ  8719
َوَسلََّم أُُحٍد فََنَهَض إِلَى الصَّْخَرِة فَلَْم َيْسَتِطْع فَأَقَْعَد طَلَْحةَ َتْحَتُه فََصِعَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَْوَجـَب  َعلَْيِه َحتَّى اْسَتَوى َعلَى الصَّْخَرِة فَقَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 
  . طَلَْحةُ

رىـۋايهت  مۇنـداق  دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ زۇبهير ئىبنى ئهۋۋام  8719
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى كـــۈنى ) غـــازىتى(ئۇھـــۇد : قىلىنىـــدۇ
ــهللهم ــدى   ۋەسـ ــار ئىـ ــاۋۇت بـ ــى سـ ــىدا ئىككـ ــبهر . نىڭ ئۇچىسـ پهيغهمـ

ڭ ئۈستىگه چىقماقچى بولدى ـ يـۇ،   ئهلهيهىسساالم بىر پارچه قىيا تاشنى
ــۇرۇپ بهرگهنىــدى، پهيغهمــبهر   . چىقالمىــدى ــهه دەرھــال ئېگىلىــپ ت تهل

ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ دۈمبىسـىگه دەسسـهپ تـۇرۇپ، تاشـنىڭ ئۈسـتىگه      
تهلـــههگه «: ئـــۇ ئهســـنادا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ. چىقىۋالـــدى

   .①دېگىنىنى ئاڭلىدىم »جهننهت ۋاجىب بولدى
  )1692: ىتىرمىز(

َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ قَالَ َرأَْيُت َيَد طَلَْحةَ الَِّتي َوقَى بَِها النَّبِيَّ َصـلَّى  ـ   8720
  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َشلَّْت

: ۇ ھازىمـدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    قهيس ئىبنـى ئهبـ   ـ 8720
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  )ئۇھــۇد غازىتىــدا(لــهه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ هت

زەخىملهنــگهن قولىنىــڭ پــالهچ  ش يولىــدائهلهيهــى ۋەســهللهمنى قوغــدا
   .بولۇپ قالغانلىقىنى كۆردۈم

  )3724 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُعثَْمانَ قَالَ لَْم َيْبَق َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ ِتلَْك ـ   8721
  . ي قَاَتلَ ِفيهِنَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيُر طَلَْحةَ َوَسْعٍد َعْن َحِديِثهَِماالْأَيَّامِ الَِّت

ــ 8721 ــۇ ئوســم ـ ــگهنئهب ــداق دې ــبهر ) ئۇھــۇد كــۈنى: (ان مۇن پهيغهم
ــۇرۇپ، دۈشــمهنگه قارشــى    ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىــدا ت

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2939(ئهلبانى  ①
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ىچه تهلـهه بىـلهن سـهئدتىن باشـقىلىرى     ئۇرۇش قىلغان كۈندىن بۈگۈنگ
  . ئۆلۈپ تۈگىدى

  )3723 :بۇخارى(

طَلَْحةَ أَنَّ أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالُوا ِلـأَْعَرابِيٍّ   ـ عن  8722
ى َمْسأَلَِتِه ُيَوقُِّروَنُه َوَيَهاُبوَنُه َجاِهلٍ َسلُْه َعمَّْن قََضى َنْحَبُه َمْن ُهَو َوكَاُنوا لَا َيْجَترِئُونَ ُهْم َعلَ

َوَعلَيَّ فََسأَلَُه الْأَْعَرابِيُّ فَأَْعَرَض َعْنُه ثُمَّ َسأَلَُه فَأَْعَرَض َعْنُه ثُمَّ إِنِّي اطَّلَْعُت ِمْن َبابِ الَْمْسجِِد 
لََّم قَالَ أَْيَن السَّاِئلُ َعمَّْن قََضى َنْحَبُه ِثَياٌب ُخْضٌر فَلَمَّا َرآنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
 . قَالَ الْأَْعَرابِيُّ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َهذَا ِممَّْن قََضى َنْحَبُه

ســاھابىلهر نــادان : مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇتهلــهه  – 8722
  :ئهئرابىدىن بىرىگه

ـ ئـايهتته تىلغـا     23ھـزاب  سـۈرە ئه (دىن ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمبهرــ 
 ــ ! اپ بـاققىن توغرۇلـۇق سـور   ئهھـدىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرغانالر   ) ئېلىنغان

ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا بولغــان ھــۆرمىتى   . يىشــتىدې ســاھابىلهر پهيغهم
ئهئرابى كېلىـپ، پهيغهمـبهر    .يۈزىسىدىن سوئال سوراشتىن ئهيمىنهتتى

هر ئهلهيهىسسـاالم  ئهلهيهىسساالمدىن ئۇ سوئالنى سـورىغانىدى، پهيغهمـب  
. يهنه سـورىغانىدى، يـۈزىنى يهنه ئۆرۈۋالـدى   . ئۇنىڭدىن يـۈزىنى ئۆرۈۋالـدى  

شۇ ئهسنادا مهن مهسجىدنىڭ ئىشىكىدىن قارىغانىدىم، ئۇچامدا يېشىل 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى كۆرۈپ. تون بار ئىدى

  :بىباياتىن سوئال سورىغان ئادەم قېنى؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئهئراــ 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مېنـى كۆرسـىتىپ     . ــ مانـا مهن، ـ دېـدى   

  :تۇرۇپ
   .①ــ مانا بۇ، ئهھدىنى ئهمهلگه ئاشۇرغانالردىندۇر، ـ دېدى

  )3742: تىرمىزى(

                                                 
  .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2942(ئهلبانى  ①
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عن طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه رضي اللَُّه عنه قال َسمَّانِي رسول اللَِّه صلى اللَُّه ـ   8723
الَْخْيرِ ويف غَْزَوِة ِذي الَْعِشَريِة طَلَْحةَ الْفَيَّاَض َوَيْوَم ُحَنْينٍ طَلَْحةَ  طَلَْحةَ عليه وسلم يوم أُُحٍد

  . الُْجوِد
ۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنه ـــ تهلــهه 8723
 :مېنى ئۇھۇد كـۈنى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

نىڭ ســــاخاۋەت” :ىتىــــدازىلئهشــــىر غاز ،“نىڭ تهلههســــىياخشــــىلىق”
   .①دىدەپ ئاتى“ سېخىيلىقنىڭ تهلههسى”: ، ھۇنهين كۈنى“تهلههسى

  ) 197: »كهبىرئهل«(

عن قَبِيَصةَ بن َجابِرٍ قال ما رأيت َرُجال قَطُّ أَْعطَى ِلَجزِيلٍ ِمَن الَْمالِ من ـ   8724
فَْيانُ وكان أَْهلُُه َيقُولُونَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه غَْيرِ َمْسأَلٍَة من طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه قال ُس

 . عليه وسلم َسمَّاُه الْفَيَّاَض
رەزىيهلالھۇ  مهن تهلهه: ـ قهبىسه ئىبنى جابىر مۇنداق دېگهن 8724

ســورىمىغان ئــادەمگىمۇ كــۆپلهپ پــۇل ـ مــال    ىنىــڭدىن باشــقا بىرئهنهــۇ
ائىلىسـىدىكىلهر دائىـم مۇنـداق    ئۇنىـڭ ئ  .بهرگىنىنى كۆرۈپ باقمىـدىم 

 “سـاخاۋەتچى ”تهلههنى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: دەيتتى
  . ②دەپ ئاتايتتى

  )194: »كهبىرئهل«(

أال أخƎكم عن يوم أحد لقد رأيتƗ وما معـي إال  : ـ عن أيب هريرة رفعه  8725
 . جƎيل عن مييƗ وطلحة عن يساري

هلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىي   ـ 8725
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
. تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مهن تونۇمايــدىغانالر بــار بــۇ ھهدىســنى): 14804(ھهيســهمى  ①

  .ئۇندىن باشقا سۇاليمان ئىبنى ئهييۇب تهلهى ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 14803(ھهيسهمى  ②
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ــۆزلهپ      « ــى س ــان ۋەقهن ــدە بولغ ــازىتى كۈنى ــۇد غ ــىلهرگه ئۇھ مهن س
ئوڭ تهرىپىمدە جىبرىئىـل، سـول تهرىپىمـدە تهلـهه بـار ئىـدى       بېرەيمۇ؟ 

   .①»)ئۇالردىن باشقىسى قالمىغانىدى(
   )5816 :»تهئهۋسئهل«(

طَلَْحةُ بن ُعَبْيِد اللَِّه رضي اللَُّه عنه يوم الَْجَملِ يف  قُِتلƚƷَ بن ُبكَْيرٍ قال ـ   8726
  . ُجَماَدى َسَنةَ ِستٍّ َوثَالِثَني وسنة اثَْنَتاِن وƦسني َسَنةً أو أَْرَبٌع وƦسني َسَنةً

تهلـــهه ئىبنـــى : ر مۇنـــداق دېـــگهنهيكۇــــ يهھيـــا ئىبنـــى بـــ 8726
نىـڭ  ىرىيىھىج ، يهنـى تۆگه ۋەقهسى كـۈنى  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇبهيدۇلالھ

   .②ېشىدا شېهىد قىلىندىي 54ياكى  52ـ يىلى  36
  ) 200: »كهبىرئهل«(

قَْيسِ بن أيب َحازِمٍ قال رأيت َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ حني ُرِمَي طَلَْحةُ َيْوَمِئٍذ ـ   8727
  . لَ ُيَسبُِّح إىل أَنْ َماَتبَِسْهمٍ فََوقََع يف َعْينِ ُركَْبِتِه فما َزا

تهلـهه رەزىيهلالھـۇ    :مۇنـداق دەيـدۇ   ھـازىم ئهبۇ ـ قهيس ئىبنى  8727
ئهنهۇنىڭ لېپىكىگه ئوق تېگىـپ يارىالنغانـدا، ئـۇ ئۆلـۈپ قالغانغـا قهدەر      

   .③مهرۋان ئىبنى ھهكهم تهسبىه ئېيتىپ ئولتۇردى
  ) 201: »كهبىرئهل«(

َعِليا رضي اللَُّه عنه اْنَتَهى إىل طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد  عن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف أَنَّـ   8728
اللَِّه وقد َماَت فََنَزلَ عن َدابَِّتِه َوأَْجلََسُه فََجَعلَ َيْمَسُح الُْغَباَر عن َوْجهِِه َوِلْحَيِتِه وهو َيَتَرحَُّم 

  . عليه َوَيقُولُ لَْيَتنِي ِمتُّ قبل هذا الَْيْومِ بِِعْشرِيَن َسَنةً

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە قهئقا ئىبنـى زەكهرىيـا تهلهـى    ): 14811(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك مهن تونۇمايدىغان بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى يهھيادىن مۇشۇنداق رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 14821(ھهيسهمى  ②
ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ     ): 14822(ھهيســهمى  ③ ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ئهلى : ۇسهررىفتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ تهلهه ئىبنى م 8728
ــدى      ــان ئۈزگهنى ــهه ج ــدە، تهل ــپ كهلگهن ــۇ يېتى ــۇ ئهنه ــى . رەزىيهلالھ ئهل

ئۇلىغىدىن چۈشۈپ، بىر تهرەپتىن تهلههنىڭ يۈز ـ كـۆزىنى سۈرتسـه، يهنه    
  :بىر تهرەپتىن كۆز يېشى قىلغاچ

ــدىن   ـــ كاشــكى بۇن ــكه  20ـ ــۇرۇن ئۆلــۈپ كهت ن بولســامچۇ؟ ـ    يىــل ب
   .①دەيتتى

  ) 202: »كهبىرئهل«(

 .الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب ـ  8729
  . وأمه صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

ئهۋۋام ئىبنى خۇۋەيلىد ئىبنـى ئابـدۇلئۇززا ئىبنـى     ـــ زۇبهير  8729
ــى كىالب  ــهي ئىبنـ ــڭقۇسـ ــوغلى؛ نىـ ـــ  ئـ ــى ــ ــى   ئانىسـ ــهفىيه بىنتـ سـ

نىڭ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    ئابدۇلمۇتتهلىب بولـۇپ،  
   .②ھامما ئاچىسىدۇر

  )220: »كهبىرئهل«(

َجابِر َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْأَْحَزابِ َمـْن   ـ عن  8730
 الْقَْومِ فَقَالَ الزَُّبْيُر أََنا ثُمَّ قَالَ َمْن َيأِْتيَنا بَِخَبرِ الْقَْومِ فَقَالَ الزَُّبْيُر أََنا ثُمَّ قَالَ َمـنْ  َيأِْتيَنا بَِخَبرِ

 . ُرَبْيَيأِْتيَنا بَِخَبرِ الْقَْومِ فَقَالَ الزَُّبْيُر أََنا ثُمَّ قَالَ إِنَّ ِلكُلِّ َنبِيٍّ َحَوارِيَّ َوإِنَّ َحَوارِيَّ الزُّ
ــ 8730 دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ئهھــزاب ئۇرۇشــىدا، : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
  :ۋەسهللهم

ــ كىم ماڭا دۈشـمهننىڭ ئهھۋالىـدىن مهلۇمـات ئېلىـپ كېلىـدۇ؟ ـ       
  :دەپ سورىغانىدى، زۇبهير

  :م يهنهپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال. ــ مهن، ـ دېدى

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 14823(ھهيسهمى  ①
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 14825(ھهيسهمى  ②
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ــ كىم ماڭا دۈشـمهننىڭ ئهھۋالىـدىن مهلۇمـات ئېلىـپ كېلىـدۇ؟ ـ       
  :دەپ سورىغانىدى، يهنه زۇبهير

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۈچىنچى قېتىم. ــ مهن، ـ دېدى
ــ كىم ماڭا دۈشـمهننىڭ ئهھۋالىـدىن مهلۇمـات ئېلىـپ كېلىـدۇ؟ ـ       

  :دەپ سورىغانىدى، زۇبهيرمۇ ئۈچىنچى قېتىم
ـــ مهن، ـ   شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . دېــدى ـ

  :ۋەسهللهم
ــڭ       ــدۇ، مېنى ــى بولى ــاس ياردەمچىس ــڭ خ ــر پهيغهمبهرنى ـــ ھهر بى ـ

  . ياردەمچىم زۇبهيردۇر، ـ دېدى
   )4113 :بۇخارى(

ُر ْبُن أَبِي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ كُْنُت َيْوَم الْأَْحَزابِ ُجِعلُْت أََنا َوُعَمـ   8731
ْو ثَلَاثًـا  َسلََمةَ ِفي النَِّساِء فََنظَْرُت فَإِذَا أََنا بِالزَُّبْيرِ َعلَى فََرِسِه َيْخَتِلُف إِلَى َبنِي قَُرْيظَةَ َمرََّتْينِ أَ

َنَعْم قَـالَ كَـانَ   فَلَمَّا َرَجْعُت قُلُْت َيا أََبِت َرأَْيُتَك َتْخَتِلُف قَالَ أََوَهلْ َرأَْيَتنِي َيا ُبَنيَّ قُلُْت 
فَلَمَّـا  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َيأِْت َبنِي قَُرْيظَةَ فََيأِْتينِي بَِخَبرِِهْم فَاْنطَلَقُْت 

 . َوأُمِّيَرَجْعُت َجَمَع ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبَوْيِه فَقَالَ ِفَداَك أَبِي 
دىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـــ 8731

ســـهلهمه  ۇئـــۆمهر ئىبنـــى ئهبـــ، ئهھـــزاب غازىتىـــدا: رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ
ئىككىمىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئاياللىرىغــا 

ئـــات  نىـــڭزۇبهيردادام  بىـــر چاغـــدا،  .قاراشـــقا قالـــدۇرۇپ قويۇلـــدۇق  
بىر نهچچه قېتىم بېرىپ كهلگهنلىكىنى غىنىچه بهنى قۇرەيزەگه چاپتۇر
  :ئۇ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن. كۆردۈم

كېلىپ يۈرگهنلىكىڭنى  ـ سېنىڭ بهنى قۇرەيزەگه بېرىپ! ــ ئى ئاتا
  :مدادا غۇ؟ ـ دېگهنىدىم،كۆردۈم

  :مېنى راستىنال كۆردۈڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، مهن! ــ ئى ئوغلۇم
  :ىدىم، ئۇ مۇنداق دېدىېگهنــ ھهئه، ـ د

كىـم بهنـى قـۇرەيزەگه    «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ــ 
ئۇقـۇپ  بېرىـپ  مهن . دېـگهن ئىـدى   »ئهھۋالىنى ئۇقۇپ كېلىـدۇ؟  ،بېرىپ
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ئهلهيهىسســـاالم پهيغهمـــبهر  ،قايتىـــپ كهلگهنـــدىن كېـــيىن. كهلـــدىم
 ئېلىـپ ئانىسـىنى تىلغـا   ـ ئاتـا     ناھـايىتى مهمنـۇن بولغـانلىقى ئۈچـۈن،    

   .دېدى »ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ـ ئاتا«: تۇرۇپ
   )3720 :بۇخارى(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ قَالَ أَْوَصى الزَُّبْيُر إِلَى اْبنِِه َعْبِد اللَِّه َصبِيَحةَ الَْجَمـلِ  ـ   8732
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى اْنَتَهى ذَاَك إِلَى فَقَالَ َما ِمنِّي ُعْضٌو إِلَّا َوقَْد ُجرَِح َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

 . فَْرجِِه
ــۇرۋە   8732 ــى ئ ــام ئىبن ــ ھىش ــدۇكى، ـ ــۋايهت قىلىنى ــر ز دىن رى ۇبهي

ئــوغلى ئابــدۇلالھقا تــۆگه ۋەقهســى يــۈز بهرگهن كــۈنى  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ
ــگهن  ۋەســىيهت قىلىــپ  ــداق دې ــى  ”: مۇن ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم
ــۇرۇش قىلىــش جهريانىــدا جــاراھهتلهنمىگهن  ۋەســهللهم بىــلهن بى لــله ئ

   .①“بىرمۇ ئهزايىم قالمىدى، ھهتتا زەكىرىممۇ جاراھهتلهندى
  ) 3746: تىرمىزى(

َمْرَوان ْبن الَْحكَمِ قَالَ أََصاَب ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ ُرَعاٌف َشِديٌد َسـَنةَ   ـ عن  8733
َصى فََدَخلَ َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ قَالَ اْسَتْخِلْف قَـالَ  الرَُّعاِف َحتَّى َحَبَسُه َعْن الَْحجِّ َوأَْو

َوقَالُوُه قَالَ َنَعْم قَالَ َوَمْن فََسكََت فََدَخلَ َعلَْيِه َرُجلٌ آَخُر أَْحِسُبُه الَْحارِثَ فَقَالَ اْسَتْخِلْف 
قَالَ فَلََعلَُّهْم قَالُوا الزَُّبْيَر قَالَ َنَعْم قَالَ أََما فَقَالَ ُعثَْمانُ َوقَالُوا فَقَالَ َنَعْم قَالَ َوَمْن ُهَو فََسكََت 

َعلَْيِه َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنَُّه لََخْيُرُهْم َما َعِلْمُت َوإِنْ كَانَ لَأََحبَُّهْم إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
  . َوَسلََّم

ــ 8733 ــ  ـ ــى ھهكهم ــۋايهت ق مهرۋان ئىبن ــداق رى ــدۇدىن مۇن  :ىلىنى
ئوسـمان  . بـۇرۇن قانـاش كېسـىلى تارقالـدى    ) ـ يىلى  31ھىجىرىيهنىڭ (

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ بۇ كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ، ھهج يولىدىن قېلىـپ  
 .قالدى ۋە ئۆلۈپ كېتىشىدىن ئهنسىرەپ، ۋەسـىيهت قىلىپمـۇ ئۈلگـۈردى   

  :ئۇنىڭ قېشىغا قۇرەيشلىك بىر ئادەم كىرىپ
                                                 

  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2945(لبانى ئه ①
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 ئوسـمان . دېدى ـ! بىرىنى تهيىنلهپ قويغىنا ئورنۇڭغ! ــ ئى ئوسمان
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :ــ ھهممهيلهن مۇشۇنداق ئويالمدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ ئادەم
  :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ ھهئه، ـ دەپ جاۋاب بهردى

ـــــ ئۇنـــداقتا، كىمنـــى تهيىـــنلهپ بېـــرىمهن؟ ـ دەپ ســـورىغانىدى،    
مهنـچه ئـۇ   (ئارقىـدىن يهنه بىـر كىشـى     .ئۇنىڭدىن ئۈن ـ تىن چىقمىـدى  

كىرىپ، يۇقىرىقىـدەك دېـدى ۋە    )ھارىس ئىبنى ھهكهم بولۇشى مۇمكىن
ئوســـمان . ئۇمـــۇ ئوســـماننىڭ ئـــاخىرقى ســـوئالىغا جـــاۋاب بېرەلمىـــدى

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا
  :ــ ھهقىچان زۇبهيرنى دەيدىغانسىلهر؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ

  :ىڭ بىلهن، ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇشۇن. ــ شۇنداق، ـ دېدى
ـ جېنىم ئىلكىدە بولغان زاتنىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مېنىـڭ      

شـۇڭا پهيغهمـبهر   . بىلىشىمچه، زۇبهير بۇ ئۈممهتنىڭ ئهڭ خهيرلىكىـدۇر 
   .دېدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى بهكمۇ ياخشى كۆرەتتى، ـ 

  )3717 :بۇخارى(

نَّ أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالُوا ِللزَُّبْيرِ َيْوَم َعْن ُعْرَوةَ أَـ   8734
 الَْيْرُموِك أَلَا َتُشدُّ فََنُشدَّ َمَعَك فَقَالَ إِنِّي إِنْ َشَدْدُت كَذَْبُتْم فَقَالُوا لَا َنفَْعلُ فََحَمـلَ َعلَـْيهِمْ  

َوَما َمَعُه أََحٌد ثُمَّ َرَجَع ُمقْبِلًا فَأََخذُوا بِِلَجاِمِه فََضَرُبوُه َضْرَبَتْينِ  َحتَّى َشقَّ ُصفُوفَُهْم فََجاَوَزُهْم
 َعلَى َعاِتِقِه َبْيَنُهَما َضْرَبةٌ ُضرَِبَها َيْوَم َبْدرٍ قَالَ ُعْرَوةُ كُْنُت أُْدِخلُ أََصابِِعي ِفي ِتلَْك الضََّرَباِت

ةُ َوكَانَ َمَعُه َعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ َيْوَمِئٍذ َوُهَو اْبُن َعْشرِ ِسنَِني فََحَملَُه أَلَْعُب َوأََنا َصِغٌري قَالَ ُعْرَو
 . َعلَى فََرسٍ َوَوكَّلَ بِِه َرُجلًا

ــداق    8734 ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــر رەزىيهلالھـ ــۇرۋە ئاتىســـى زۇبهيـ ــ ئـ ــ
  :ر زۇبهيرگههساھابىل ايهرمۇك جېڭىد: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

 بىزمــۇ ئارقاڭــدىن ھۇجــۇم قىلســاق، ـ   ــــ ســهن ھۇجــۇم باشلىســاڭ،
  :دېۋىدى، زۇبهير

ـ ،   ــ مهن ھۇجۇم قىلىمهن، لېكىن سـىلهر سـۆزۈڭالردا تۇرمايسـىلهر   
  :ئۇالر. دېدى
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شۇنىڭ بىلهن، زۇبهير . ــ سۆزىمىزدە چوقۇم تۇرىمىز، ـ دەپ تۇرۇۋالدى 
بۆسـۈپ، ئارقـا    رۇم ئهسكهرلىرىگه قـاراپ ئېتىلـدى ۋە دۈشـمهن سـېپىنى    

. دەرۋەقه، ھېچكىم ئۇنىڭ ئارقىسـىدىن ماڭمىـدى  . تهرەپكه ئۆتۈپ كهتتى
بـۇ  . زۇبهير كهينىگه بۇرۇلۇپ، يهنه دۈشـمهن سـېپىگه ئېتىلىـپ كىـردى    

قېتىم دۈشمهنلهر ئۇلىغىنىڭ چۇلۋۇرىدىن تۇتۇۋېلىپ، زۇبهيرنىڭ بوينى 
ير بهدر كـۈنى  زۇبه. بىلهن مۈرىسىنىڭ ئارىلىقىغا ئىككى زەربه ئۇرۇۋەتتى

مهن كىچىـك چاغلىرىمـدا شـۇ    . دەل شۇ يېرىگه بىـر زەربه يـېگهن ئىـدى   
يهرمـۇك  . يارىالردىن قالغان تاتۇقالرغا بارماقلىرىمنى تىقىپ ئوينايتتىم

ئابـدۇلالھنى  ) ئاكـام (زۇبهير ئهمدىال ئون ياشقا كىـرگهن  ) دادام(جېڭىدا، 
ــا م      ــۇنى ئاتق ــۇپ، ئ ــان بول ــله ئېلىۋالغ ــلهن بىل ــۆزى بى ــر  ئ ــدۈرۈپ، بى ىن

  . ئادەمنىڭ قولىغا تاپشۇرغانىدى
   )3975 :بۇخارى(

حني قُِتلَ عبد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ يا  َمْرَوانَـ قال ُعْرَوةُ وقال يل عبد الَْمِلِك بن   8735
ُعْرَوةُ هل َتْعرُِف َسْيَف الزَُّبْيرِ قلت نعم قال فما فيه قلت فيه فَلَّةٌ فُلََّها يـوم َبـْدرٍ قـال    

  : َصَدقَْت
  بِهِنَّ فُلُولٌ من ِقَراعِ الْكََتاِئبِ

ثُمَّ َردَُّه على ُعْرَوةَ قال ِهَشاٌم فَأَقَْمَناُه َبْيَنَنا ثَلَاثَةَ آلَاٍف َوأََخذَُه َبْعُضَنا َولََوِدْدُت أَنِّـي  
  . كنت أََخذُْتُه
ئاكــام ئابــدۇلالھ  : رۋەدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  ئــۇ – 8735
  :مهرۋان ماڭائابدۇلمهلىك ئىبنى  ،ير ئۆلتۈرۈلگهن چاغدائىبنى زۇبه

  :مهن ەپ سورىدى،دـ زۇبهيرنىڭ قىلىچىنى تونۇمسهن؟  !ئى ئۇرۋەــ 
  :دېسهم، ئۇـ ھهئه، ــ 
  :مهن ،دېدىـ بار؟  بهلگىسىقانداق ــ 
  :ئۇ .ـ دېدىمبهدر غازىتىدا بىسى ئۇچۇپ كهتكهن، ــ 
  :ېدى ۋەدـ راست ئېيتتىڭ، ــ 
ــلهن    قىلىچل“ ــكهرلهر بى ــكهن لهش ــۇپ كهت ىرىنىــڭ بىســلىرى ئۇچ

  ...”ئېلىشىپ
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  .قايتۇرۇپ بهردى ماڭا ئۇ قىلىچنى ۇدى، ئاندىندېگهن شېئىرنى ئوق
ئـۇ قىلىچنـى ئـۈچ مىـڭ     : گهنھىشام مۇنـداق دېـ  ) ئۇرۋەنىڭ ئوغلى(

ئۇ قىلىچنى “مهن . دەرھهم باھالىدۇق، ئۇنى ئارىمىزدىن بىرەيلهن ئالدى
   .دەپ بهكمۇ ئارزۇ قىلىپ كهتتىم ”هنمهن ئالسام بوپتىك

   )3974 :بۇخارى(

 َتَركُْتـ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ رضي اللَُّه عنه يقول َواللَِّه لو َعهِْدُت َعْهًدا أو   8736
  . َترِكَةً لَكَانَ أََحبَّ إيل من أَنْ اجعلها إليه الزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ فإنه ُركٌْن من أَْركَاِن الدِّينِ

ــۆمهر  8736 ــ ئـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــگهن رەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــدۇرۇپ (: مۇنـ قالـ
ئـۇنى زۇبهيـر ئىبنـى     ۋەسىيهت ياكى مىراسىم بولغـان بولسـا،  ) قويغۇدەك
ــ .قالـــدۇرغان بـــوالتتىمئاۋۋامغـــا   دىنچـــۈنكى، ئـــۇ دىننىـــڭ رۇكۇنلىرىـ
   .①بىرىدۇر

  )232: »كهبىرئهل«(

ن الَْعوَّامِ وهو بن ثََماِن ِسنَِني َوَهـاَجَر  عن أيب اَألْسَوِد قال أَْسلََم الزَُّبْيُر بـ   8737
وهو بن ثََمانَ َعْشَرةَ وكان َعمُّ الزَُّبْيرِ ُيَعلُِّق الزَُّبْيَر يف َحِصريٍ َوُيَدخُِّن عليه بِالنَّارِ وهو يقول 

 . اْرجِْع إىل الْكُفْرِ فيقول الزَُّبْيُر ال أَكْفُُر أََبًدا
ــگه    8737 ــداق دې ــۋەد مۇن ــۇ ئهس ــ ئهب ــر : نـ ــۇ زۇبهي ــۇ ئهنه  رەزىيهلالھ

ــان   ــان  18 ،ســهككىز يېشــىدا مۇســۇلمان بولغ . يېشــىدا ھىجــرەت قىلغ
  :ۋەئوت قااليتتى  بورىغا يۆگهپ ئېسىپ قويۇپ، ئاستىدىن تاغىسى ئۇنى

  :زۇبهير ، لېكىندەيتتىـ  !كۇپۇرغا يانغىنــ 
   .②دەيتتىـ مهن قهتئىي يانمايمهن، ــ 

  ) 239: »ئهلكهبىر«(

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 14832(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى مۇرسهل رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ      ): 14833(ھهيسهمى  ②

  .دېگهن
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قُِتلَ الزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ رضي اللَُّه عنه يوم الَْجَمـلِ يف  : ƚ بن ُبكَْيرٍ قالƷـ   8738
ُجَماَدى ال أَْدرِي اُألولَى أَوِ اɇِخَرِة َسَنةَ ِستٍّ َوثَالِثَني وأَْسلََم وهو بن ثََماِن ِسنَِني وكـان  

عليه وسلم أَقَاَم بَِمكَّةَ ثَالثَ َعْشَرةَ فَُهـَو   ُيكَنَّى أََبا عبد اللَِّه فَإِنْ كان رسول اللَِّه صلى اللَُّه
  . يوم قُِتلَ بن َسْبعٍ َوَخْمِسَني َوإِنْ كان أَقَاَم َعْشَر ِسنَِني فَالزَُّبْيُر بن أَْرَبعٍ َوَخْمِسَني َسَنةً

رەزىيهلالھــۇ زۇبهيــر : ر مۇنــداق دېــگهنهيكۇـــ يهھيــا ئىبنــى بــ 8738
ادىيهلئهۋۋەلنىـڭ بىرىنچـى يـاكى    ـ يىلـى جۇم   36ھىجىرىيهنىـڭ   ئهنهـۇ 

 ئــۇ. شــېهىد قىلىنــدىتــۆگه ۋەقهســى كــۈنى ئىككىنىچــى كــۈنى، يهنــى 
دېـگهن كـۇنيه   ئهبـۇ ئابـدۇلالھ   بولۇپ،  يېشىدا مۇسۇلمان بولغانسهككىز 

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    پهيغهمـبهر  ئهگهر  .بىلهن ئـاتىالتتى 
ــۇددىتىنى   ــان م ــدە تۇرغ ــر  يىــل دەپ ھېسابلى 13مهككى  57ســاق، زۇبهي

ئهگهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم مهككىـدە   . يېشىدا ۋاپات بولغان بولىدۇ
   .①يېشىدا ۋاپات بولغان بولىدۇ 54يىل تۇرغان بولسا، ئۇنداقتا، زۇبهير  10

  ) 238: »ئهلكهبىر«(

عن َسْعٍد رضي اللَُّه عنه أَنَُّه جاء إىل النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فقال يا ـ   8739
َرُسولَ اللَِّه من أنا قال َسْعُد بن َماِلِك بن أَْهَيَب بن عبد َمَناِف بن ُزْهَرةَ من قال غري ذلك 

 . فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه
 مهن پهيغهمــبهر: مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇســهئد ـ    8739

  :نىڭ قېشىغا كېلىپپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــى ـــ ــۇلۇلالئــ ــم؟       !ھرەســ ــدىم،مهن كىــ ــبهر ـ دېگهنىــ  پهيغهمــ

  :ئهلهيهىسساالم
ســهن ســهئد ئىبنــى مالىــك ئىبنــى ئهھــيهب ئىبنــى ئابــدۇماناف  ــــ 

كىــم بۇنىڭــدىن باشــقىنى دەيــدىكهن، ئۇنىڭغــا  .بولىســهن ھــرەۇئىبنــى ز
   .②دېدىـ ! نىڭ لهنىتى بولسۇنهللا

  ) 289: »ئهلكهبىر«(
                                                 

  .هبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ت): 14843(ھهيسهمى  ①
ــهمى  ② ــۇپ،      ): 14847(ھهيس ــان بول ــۋايهت قىلغ ــهل رى ــنهد ھهم مۇرس ــى ۋە بهززار مۇس ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

  .مۇسنهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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أُمُّ َسْعِد بن أيب َوقَّاصٍ َحْمَنةُ بنُت أيب : يُّ قالُمْصَعُب بن عبد اللَِّه الزَُّبْيرِـ   8740
 . ُسفَْيانَ بن أَُميَّةَ بن عبد َشْمسِ بن عبد َمَناٍف

سـهئد  : مۇسئهب ئىبنى ئابـدۇلالھ زۇبهيـرى مۇنـداق دېـگهن     – 8740
ئهبۇ سـۇفيان ئىبنـى   ــ نىڭ ئانىسى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋاققاس ۇئىبنى ئهب

   .①دۇرھهمنه مس ئىبنى ئابدۇمانافنىڭ قىزىشهىئۇمهييه ئىبنى ئابد
  )292: »ئهلكهبىر«(

َحدَّثََنا َيَسَرةُ ْبُن َصفَْوانَ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشدَّاٍد َعْن ـ  8741
ِه َوَسلََّم َجَمَع أََبَوْيِه ِلأََحٍد إِلَّا ِلَسْعِد َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َما َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 . ْبنِ َماِلٍك فَإِنِّي َسِمْعُتُه َيقُولُ َيْوَم أُُحٍد َيا َسْعُد اْرمِ ِفَداَك أَبِي َوأُمِّي
مهن : دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8741

: ىگهلىكتىن باشـقا بىـر  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سـهئد ئىبنـى مـا   
ئۇھـۇد  . دېگىنىنـى ئـاڭالپ باقمىـدىم   » !ئاتا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا بولسـۇن     «

ئـاتقىن، ئاتـا ـ     !ئـى سـهئد  «: كۈنى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم توختىمـاي  
   .دېگهنىدى» ئانام ساڭا پىدا بولسۇن

   )4059 :بۇخارى(

أََحٌد إِلَّا ِفي الَْيْومِ الَِّذي أَْسلَْمُت  َسْعد ْبن أَبِي َوقَّاصٍ َيقُولُ َما أَْسلََم ـ عن  8742
  . ِفيِه َولَقَْد َمكُثُْت َسْبَعةَ أَيَّامٍ َوإِنِّي لَثُلُثُ الْإِْسلَامِ

: ۋەققاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ۇـ سهئد ئىبنى ئهب 8742
ــان      ــۇلمان بولمىغ ــېچكىم مۇس ــۈنگه قهدەر ھ ــان ك ــۇلمان بولغ مهن مۇس

مۇسـۇلمان بولغانالرنىـڭ    گىچهۇلمان بولـۇپ يهتـته كـۈن   مهن مۇسـ . ئىدى
   .ئۈچىنچىسى بولۇپ تۇردۇم

   )3858 :بۇخارى(

                                                 
  .نبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگه): 14848(ھهيسهمى  ①
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َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ أَقَْبلَ َسْعٌد فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   8743
   .َهذَا َخاِلي فَلُْيرِنِي اْمُرٌؤ َخالَُه

َوكَانَ َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ ِمْن َبنِي ُزْهَرةَ َوكَاَنْت أُمُّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه  : ذيقال الترم
 . َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبنِي ُزْهَرةَ فَِلذَِلَك قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا َخاِلي

ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ   8743 مــادىن مۇنــداق ۇ ئهنهۇرەزىيهلالھـــ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا : رىۋايهت قىلىنىدۇ

كىرىــپ كهلگهنىــدى، پهيغهمــبهر  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ســهئدئولتــۇراتتىم، 
  :ئهلهيهىسساالم

) بۇنىڭـدەك (كىمنىـڭ   .بولىـدۇ  تاغـام ئانـا تهرەپ  بـۇ، مېنىـڭ   ــ مانا 
 ققـاس ەۋئهبـۇ  سـهئد ئىبنـى   . دېـدى  ــ ! تاغىسى بولسـا، ماڭـا كۆرسهتسـۇن   

نىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  زۇھرە جهمهتىدىن بولۇپ، 
   .①ئىدى مۇ شۇ جهمهتتىنئانىسى

  ) 3752: تىرمىزى(

ُمْصَعُب ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِيِه أَنَُّه َنَزلَْت ِفيِه آَياٌت ِمَن الْقُـْرآِن ـ قَـالَ ـ     ـ   8744
قَالَْت َزَعْمَت أَنَّ . ٍد أَنْ الَ ُتكَلَِّمُه أََبًدا َحتَّى َيكْفَُر بِِدينِِه َوالَ َتأْكُلَ َوالَ َتْشَرَبَحلَفَْت أُمُّ َسْع

قَالَ َمكَثَْت ثَالَثًا َحتَّى غُِشَى َعلَْيَها ِمـَن  . اللََّه َوصَّاَك بَِواِلَدْيَك َوأََنا أُمَُّك َوأََنا آُمُرَك بَِهذَا
ْبٌن لََها ُيقَالُ لَُه ُعَماَرةُ فََسقَاَها فََجَعلَْت َتْدُعو َعلَى َسْعٍد فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجـلَّ  الَْجْهِد فَقَاَم ا

) َوإِنْ َجاَهَداَك َعلَى أَنْ ُتْشرَِك بِـى ) (َوَوصَّْيَنا اِإلْنَسانَ بَِواِلَدْيِه ُحْسًنا(ِفى الْقُْرآِن َهِذِه اɇَيةَ 
قَالَ َوأََصاَب َرُسولُ اللَِّه ـصلى اهللا عليه وسلمــ   ) ا ِفى الدُّْنَيا َمْعُروفًاَوَصاِحْبُهَم(َوِفيَها 

غَنِيَمةً َعِظيَمةً فَإِذَا ِفيَها َسْيٌف فَأََخذُْتُه فَأََتْيُت بِِه الرَُّسولَ ـصلى اهللا عليه وسلمـ فَقُلْـُت   
فَاْنطَلَقْـُت  . »ُردُُّه ِمْن َحْيثُ أََخذَْتُه « فَقَالَ  .َنفِّلْنِى َهذَا السَّْيَف فَأََنا َمْن قَْد َعِلْمَت َحالَُه

قَالَ فََشدَّ ِلى . َحتَّى إِذَا أََرْدُت أَنْ أُلِْقَيُه ِفى الْقََبضِ الََمْتنِى َنفِْسى فََرَجْعُت إِلَْيِه فَقُلُْت أَْعِطنِيِه
قَـالَ  ) َيْسأَلُوَنَك َعنِ اَألْنفَـالِ (ُه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ فَأَْنَزلَ اللَّ. »ُردُُّه ِمْن َحْيثُ أََخذَْتُه« َصْوَتُه 

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2951(ئهلبانى  ①
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َوَمرِْضُت فَأَْرَسلُْت إِلَى النَّبِىِّ ـصلى اهللا عليه وسلمـ فَأََتانِى فَقُلُْت َدْعنِى أَقِْسـْم َمـاِلى    
كََت فَكَانَ َبْعـُد  قَالَ فََس. قُلُْت فَالثُّلُثَ. قَالَ فَأََبى. قُلُْت فَالنِّْصَف. قَالَ فَأََبى. َحْيثُ ِشئُْت
قَالَ َوأََتْيُت َعلَى َنفَرٍ ِمَن اَألْنَصارِ َوالُْمَهاجِرِيَن فَقَالُوا َتَعالَ ُنطِْعْمَك َوَنْسِقيَك . الثُّلُثُ َجاِئًزا

ـ   َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ ُتَحرََّم الَْخْمُر ـ قَالَ ـ فَأََتْيُتُهْم ِفى َحشٍّ ـ َوالَْحشُّ الُْبْسـَتانُ    . َخْمًرا
فَإِذَا َرأُْس َجُزورٍ َمْشوِىٌّ ِعْنَدُهْم َوزِقٌّ ِمْن َخْمرٍ ـ قَالَ ـ فَأَكَلُْت َوَشرِْبُت َمَعُهْم ـ قَالَ    
ـ فَذُِكَرِت اَألْنَصاُر َوالُْمَهاجُِرونَ ِعْنَدُهْم فَقُلُْت الُْمَهاجُِرونَ َخْيٌر ِمَن اَألْنَصارِ ـ قَالَ ـ   

َيىِ الرَّأْسِ فََضَرَبنِى بِِه فََجَرَح بِأَْنِفى فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه ـصلى اهللا عليه  فَأََخذَ َرُجلٌ أََحَد لَْح
إِنََّمـا الَْخْمـُر   (وسلمـ فَأَْخَبْرُتُه فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفىَّ ـ َيْعنِى َنفَْسُه ـ َشأْنَ الَْخْمرِ   

  ). ْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِنَوالَْمْيِسُر َواَألْنَصاُب َواَألْزالَُم رِ
مۇســئهب ئىبنــى ســهئدتىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ســهئد   – 8744

مهن . مېنىڭ ھهققىمدە بىـر قـانچه ئـايهت نازىـل بولـدى     : مۇنداق دېگهن
ئىمـــان ئېيتقانـــدىن كېـــيىن، ئانـــام مېنىـــڭ ئىســـالمدىن يانمىســـام، 

ڭـا گهپ ـ   ئۆزىنىـڭ ھېچنـېمه يېمهيـدىغان ـ ئىچمهيـدىغانلىقىنى ۋە ما     
نىڭ هللاسهن ا”: ئۇ ماڭا. سۆز قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتىپ قهسهم ئىچتى

ــا  ــا ئان –ئاتــ ــ ىغــ ــىلىق قىلىشــ ــانلىقىنى  ياخشــ ــىيه قىلغــ قا تهۋســ
ــاڭئېيتىۋاتاتتىــڭ،  بولــۇش ســۈپىتىم بىــلهن ســېنى   مهن ســېنىڭ ئان

مهن ئىســــالمدىن  .دەپ تــــۇرۇۋاالتتى “دىنــــدىن يېنىشــــقا بــــۇيرۇيمهن
ېچه ـ كۈنـدۈزگىچه يـېمهي ـ ئىچـمهي، ھوشـىدىن       يانمىغاچقا، ئـۇ ئـۈچ كـ   

ئانــام (گهنىــدى، ئۇمــارە دەيــدىغان بالىســى ســۇ ئىچۈر ئانامنىــڭ . كهتتــى
اهللا  ،شـۇنىڭ بىـلهن   .ماڭـا بهددۇئـا قىلىشـقا باشـلىدى     )ھوشىغا كېلىپ

ئهگهر ئاتــا ـ ئانــاڭ ســېنى ســهن   ﴿: مۇنــۇ ئــايهتلهرنى نازىــل قىلــدىتائــاال 
ــا شــ   ــىنى ماڭ ــدىغان نهرس ــا   بىلمهي ــا، ئۇالرغ ــكه زورلىس ېرىك كهلتۈرۈش

يهنـى  (ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيـادا ياخشـى مۇئامىلىـدە بـولغىن     
، ماڭـا تـائهت   )ئۇنىڭغا زىيان يهتمهيدىغان ئاساسـتا ياخشـىلىق قىلغىـن   

بىلهن قايتقان ئادەمنىڭ يولىغا ئهگهشكىن، ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا 
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ــىلهرگه قىلمىشــــىڭالرن  ــىلهر، ســ ــرىمهنقايتىســ . ①﴾ى ئېيتىــــپ بېــ
 .غهنىمهت ئالـدى ازاتتا نۇرغۇن غپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ئـۇنى قولۇمغـا ئېلىـپ،    . لىچ بار ئىدىىنىڭ ئارىسىدا بىر قغهنىمهتلهرئۇ 
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا باردىم ۋە پهيغهمبهر

 ســهن مېنىــڭ ئهھــۋالىمنىبــۇنى ماڭــا بهرگىــن، ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىمدېـ بىلىسهن، 

. دېـدى ـ شـۇ يهرگه ئاپىرىـپ قـويغىن،      ،ئۇنى نهدىن ئالغان بولسـاڭ ــ 
ــا، نهپســىم يهنه ئۈســتۈن      ــدىغان ۋاقىتت ــۇپ قويى ــا قوي ــى جايىغ قىلىچن

  :كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا قايتا باردىم ۋە
پهيغهمـــبهر . ــــ دېـــدىم! نبـــۇنى ماڭـــا بهرگىـــ! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ

  :ئهلهيهىسساالم ئالدىنقى قېتىمقىدىنمۇ قاتتىق تهلهپپۇزدا
تائاال مۇنۇ هللا كۆپ ئۆتمهي، ا. ـ دېدى! ــ ئۇنى جايىغا ئاپىرىپ قويغىن

نـى  (غهنىمهتـلهر  ) ساھابىلىرىڭ! ئى مۇھهممهد(﴿: ئايهتنى نازىل قىلدى
) ئۇالرغــا(توغرۇلــۇق ســهندىن سورىشــىدۇ، ) قانــداق تهقســىم قىلىشــىڭ

ۋە هللا ا) توغرىســىدىكى ھۆكــۈم چىقىــرىش  (غهنىمهتــلهر «ئېيتقىنكــى، 
ئىختىالپ قىلىشماي، (تىن قورقۇڭالر، هللائۇنىڭ پهيغهمبىرىگه خاستۇر، ا

ئاراڭالرنى تۈزەڭالر، ئهگهر سـىلهر مـۇئمىن بولسـاڭالر،    ) ئىتتىپاق بولۇپ
  .②﴾»نىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالرهللاۋە اهللا ا

ــهل ــيىن، كېســـ ــدىم  كېـــ ــبهر . تارتىـــــپ يېتىـــــپ قالـــ پهيغهمـــ
  :ئۇنىڭغا. ئهلهيهىسساالمنى چاقىرتقانىدىم، مېنى يوقالپ كهلدى

ــهدىقه    ــن، مېلىمنـــى سـ ــۇپ بهرگىـ ــگه قويـ ــۆز مهيلىمـ ـــ مېنـــى ئـ ــ
  :ئاندىن. ئۇ ئۇنىمىدى. قىلىۋېتهي، ـ دېدىم

  .يهنه ئۇنىمىدى. ــ ئۇنداقتا، يېرىمىنى سهدىقه قىالي، ـ دېدىم
ــداقتا، ئــ  ـــ ئۇن ــۈن      ـ ــدىم، ئ ۈچتىن بىرىنــى ســهدىقه قىــالي، ـ دېگهنى

شـۇنىڭ بىـلهن، مالنىـڭ ئـۈچتىن بىرىنـى سـهدىقه قىلىـش        . چىقمىدى
  .جائىز بولدى

                                                 
 .ـ ئايهت 15سۈرە لوقمان،  ①
 .ـ ئايهت 1سۈرە ئهنفال،  ②
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ئهنسـارى ۋە مۇھـاجىرالردىن بىـر تـوپ ئادەمنىـڭ يېنىغـا       بىر كۈنى، 
  : ئۇالر بارغانىدىم،
. ىيىشـت دېسېنى تائام ۋە شاراب بىـلهن مېهمـان قىاليلـى، ـ      ــ كهل،

ئـۇالر بىـلهن بىلـله بـاردىم،     . ھاراق ھارام قىلىنىشتىن بـۇرۇن ئىـدى   ،بۇ
قىلىنغان تۆگىنىڭ بېشـى بىـلهن بىـر كـومزەك ھـاراق       قارىسام، كاۋاب

گۆشــتىن تويغــۇدەك يهپ، ھــاراقتىن قــانغۇدەك ئىچكهنــدىن     . تــۇراتتى
كېــيىن، ئــارىمىزدا مۇھــاجىر ۋە ئهنســارىالر توغرۇلــۇق تــاالش ـ تــارتىش    

  :مهن. باشالندى
ېگهنىدىم، بىرسـى تۆگىنىـڭ   دـ مۇھاجىرالر ئهنسارىالردىن ياخشى،  ــ 

ئېڭهك سۆڭىكىدىن بىر پارچه ئالدى ۋە باش ـ كۆزۈمگه ئۇرۇپ، بۇرنـۇمنى   
دەرھال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇنىڭ  .يېرىۋەتتى

! هرئـى مـۇئمىنل  ﴿: تائاالهللا دەل شۇ چاغدا، ا. ئۈستىدىن شىكايهت قىلدىم
يهنى چۇقۇنـۇش ئۈچـۈن تىكلهنـگهن    (ھاراق ئىچىش، قىمارئويناش، بۇتالر 

قۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلهن پال سېلىش شهيتاننىڭ ئىشى، وغا چ)تاشالر
ئۈچـــۈن شـــهيتاننىڭ  پاســـكىنا قىلىقـــالردۇر، بهخـــتكه ئېرىشىشـــىڭالر

   .①دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى﴾ راق بولۇڭالرىئىشىدىن ي
  )1748: ممۇسلى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َشكَا أَْهلُ الْكُوفَِة َسْعًدا إِلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ـ   8745
الَ َيا فََعَزلَُه َواْسَتْعَملَ َعلَْيهِْم َعمَّاًرا فََشكَْوا َحتَّى ذَكَُروا أَنَُّه لَا ُيْحِسُن ُيَصلِّي فَأَْرَسلَ إِلَْيِه فَقَ

إِنَّ َهُؤلَاِء َيْزُعُمونَ أَنََّك لَا ُتْحِسُن ُتَصلِّي قَالَ أَُبو إِْسَحاَق أَمَّا أََنا َواللَّـِه فَـإِنِّي   أََبا إِْسَحاَق 
اِء كُْنُت أَُصلِّي بِهِْم َصلَاةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْخرُِم َعْنَها أَُصلِّي َصلَاةَ الِْعَش

الْأُولََيْينِ َوأُِخفُّ ِفي الْأُْخَرَيْينِ قَالَ ذَاَك الظَّنُّ بَِك َيا أََبا إِْسَحاَق فَأَْرَسلَ َمَعُه َرُجلًا  فَأَْركُُد ِفي
ُروفًا أَْو رَِجالًا إِلَى الْكُوفَِة فََسأَلَ َعْنُه أَْهلَ الْكُوفَِة َولَْم َيَدْع َمْسجًِدا إِلَّا َسأَلَ َعْنُه َوُيثُْنونَ َمْع

ى َدَخلَ َمْسجًِدا ِلَبنِي َعْبسٍ فَقَاَم َرُجلٌ ِمْنُهْم ُيقَالُ لَُه أَُساَمةُ ْبُن قََتاَدةَ ُيكَْنى أََبا َسْعَدةَ قَالَ َحتَّ
ِة قَالَ قَِضيَّأَمَّا إِذْ َنَشْدَتَنا فَإِنَّ َسْعًدا كَانَ لَا َيِسُري بِالسَّرِيَِّة َولَا َيقِْسُم بِالسَّوِيَِّة َولَا َيْعِدلُ ِفي الْ

                                                 
 .ئايهت -90سۈرە مائىدە،  ①
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 ُعْمَرُه َسْعٌد أََما َواللَِّه لَأَْدُعَونَّ بِثَلَاٍث اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َعْبُدَك َهذَا كَاِذًبا قَاَم رَِياًء َوُسْمَعةً فَأَِطلْ
ْتنِي َدْعَوةُ َسْعٍد َوأَِطلْ فَقَْرُه َوَعرِّْضُه بِالِْفَتنِ َوكَانَ َبْعُد إِذَا ُسِئلَ َيقُولُ َشْيǸٌ كَبٌِري َمفُْتونٌ أََصاَب

ُض قَالَ َعْبُد الَْمِلِك فَأََنا َرأَْيُتُه َبْعُد قَْد َسقَطَ َحاجَِباُه َعلَى َعْيَنْيِه ِمْن الِْكَبـرِ َوإِنَّـُه لََيَتَعـرَّ   
  . ِللَْجَوارِي ِفي الطُُّرقِ َيْغِمُزُهنَّ

ــا     8745 ــۇ ئهنهۇم ــهمۇرە رەزىيهلالھ ــى س ــابىر ئىبن ــ ج ــداق ـ دىن مۇن
ئىبنـى خهتتـاب   ئـۆمهر  سهئد ئۈستىدىن  خهلقىكۇفه  :قىلىنىدۇ رىۋايهت

ــىكايهت    ــا ش ــۇ ئهنهۇغ ــرەزىيهلالھ ــدىن   قىلغانى ــۇنى ئهمىلى ــۆمهر ئ دى، ئ
كـۇفه   :ئىشنىڭ جهريانى مۇنداق ئىدى .ئورنىغا ئهممارنى قويدى ئېلىپ،
ئۈستىدىن بىر قاتار ئىشـالرنى شـىكايهت قىلىـپ، شـۇ     سهئدنىڭ  خهلقى
ئۆمهر ئـادەم   .بهرمهيدىغانلىقىنى ئېيتىشتىاخشى ئوقۇپ نامازنى يقاتاردا 
  :كهلدى ۋەئۇنى چاقىرتىپ  ،ئهۋەتىپ

نامـازنى ياخشـى ئوقـۇپ     ڭلىكلهر سـېنى هكـۇف  !ئهي ئهبـۇ ئىسـهاق  ــ 
ــورىغانىدى،      ــىۋاتىدىغۇ؟ ـ دەپ سـ ــدىغانلىقىڭنى ئېيتىشـ ــۇ  بهرمهيـ ئهبـ

  :ئىسهاق
ۇ ئهلهيهـى  پهيغهمـبهر سـهلاللالھ  بىـلهن قهسـهمكى،    نىـڭ نـامى  هللاــ 

ــدىم،       ــۇنداق قىل ــۇ ش ــا، مهنم ــۆگهتكهن بولس ــداق ئ ــزگه قان ــهللهم بى ۋەس
رەكئىتىنـى ئـۇزۇن،   ئىككـى   ئالـدىنقى  ڭخـۇپتهن نامىزىنىـ  ) مهسىلهن(

 .كېيىنكى ئىككـى رەكئىتىنـى قىسـقا قىلىـپ ئوقـۇپ بهردىـم، ـ دېـدى        
  :ئۆمهر

ــ دېمهك ئۇالر ئۈستۈڭدىن يامان گۇمان قىلىپ كهپتـۇ ـ دە؟ ـ دېـدى     
ە ھهقىقىي ئهھۋالنى ئىگهللهپ كـېلىش ئۈچـۈن، بىـر قـانچه كىشـىنى      ۋ

ئــۇالر كــۇفهدىكى مهســجىدلهرنىڭ  .ســهئدكه قوشــۇپ، كــۇفهگه يوللىــدى 
ھهممىســىگه بىــر ـ بىــرلهپ كىرىــپ، ســهئد توغرۇلــۇق ســـورىۋىدى،          

بهنـى ئهبهسـنىڭ    دا،ئاخىرىـ  .ھهممىسى ئۇنىڭ ياخشـى گېپىنـى قىلـدى   
ئهبـۇ سـهئد   (ئىسـىملىك  ئىبنى قهتـادە  ئۇسامه  ىدى،مهسجىدىگه كىرگهن

  :بىر ئادەم )دەپمۇ ئاتىالتتى
تائاالنىـڭ نـامىنى تىلغـا ئېلىـپ سـورىدىڭالر، مهن      هللا ــ مـادامىكى، ا 

سهئد قوشۇن بىلهن بىلله ئۇرۇشقا  .سىلهرگه ھهقىقىي ئهھۋالنى ئېيتاي
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غهنىمهتنى تهڭ تهقسىم قىلمايدۇ، ئادىل ھۆكـۈم چىقارمايـدۇ،    چىقمايدۇ،
  :بۇنى ئاڭلىغان سهئد. ىـ دېد

مۇشۇ ئېيتقانلىرىڭ ئۈچۈن سـېنى  بىلهن قهسهمكى، نىڭ نامى هللاــ 
ئهگهر بۇ بهنـدەڭ ئـۆزىنى كۆرسـىتىپ    ! هللائى ا .ئۈچ دۇئا بىلهن قارغايمهن

ئـۆمرىنى  قويۇش ۋە رىيا قىلىش مهقسىتىدە يالغان گهپ قىلغان بولسـا،  
دەرۋەقه . ـ دېدى !غىنمۇبتىال قىلىپ، پېقىرلىق ۋە پىتنىگه ئۇزۇن قىل

ئۇ ئادەمنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولدى ۋە پىتنىگه قالـدى، ئۇنىڭـدىن سـهۋەبى    
  :سورالغاندا

  .ــ مهن سهئدنىڭ قارغىشىغا قالغان ئادەممهن، ـ دەپ جاۋاب بېرەتتى
مهن ئـــۇ : ئابـــدۇلمهلىك ئىبنـــى ئـــۇمهير مۇنـــداق دېـــگهن ) راۋىـــي(

قالغـان  اڭگىالپ ى قېشى ئىككى كۆزىگه سكقېرىلىقتىن ئىك ئادەمنىڭ
ــۇق ــانلىقىنى     تۇرۇقل ــاش ئېتىــپ ئولتۇرغ ــا ق ــۆتكهن قىزالرغ ــدىن ئ يول

  . كۆرگهنىدىم
   )755 :بۇخارى(

َعْن َسْعٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَُّهمَّ اْسَتجِْب ِلَسْعٍد ـ   8746
  .إِذَا َدَعاَك

ــهئد  8746 ــ سـ ــ  ــ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، ۇرەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ  دىن رىـ
سـهئد دۇئـا قىلسـا،     !ئـى اهللا « :پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

   .①دەپ دۇئا قىلغان» ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغىن
  ) 3751: ىتىرمىز(

قَْيس قَال َسِمْعُت َسْعَد ْبَن َماِلٍك َيقُولُ إِنِّي أَوَّلُ َرُجلٍ ِمْن الَْعـَربِ   ـ عن  8747
ـ َرَم ا ى بَِسْهمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَقَْد َرأَْيُتَنا َنْغُزو َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما لََن

ـ   ٍدطََعاٌم إِلَّا الُْحْبلَةَ َوَهذَا السَُّمَر َحتَّى إِنَّ أََحَدَنا لََيَضُع كََما َتَضُع الشَّاةُ ثُمَّ أَْصَبَحْت َبُنو أََس
 . ُيَعزُِّرونِي ِفي الدِّينِ لَقَْد ِخْبُت إِذًا َوَضلَّ َعَمِلي

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2950(ئهلبانى  ①
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سـهئد ئىبنـى مالىـك    تىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ   قهيس – 8747
مهن اهللا يولىـدا   :نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــولىمهن    ــان ئهرەب ب ــوق ئاتق ــۇنجى ئ ــى   . ت ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
قـــا چىقـــاتتۇق، پۇرچـــاق يوپۇرمىقىـــدىن باشـــقا بىـــلهن غازات ۋەســـهللهم

يېگۈدەك نهرسىمىز بولمىغاچقا، چوڭ تهرىتىمىز خۇددى تۆگه ياكى قـوي  
مانــا ئهمــدى بهنــى ئهســهد    . مايىقىــدەك قــاتتىق ۋە قــۇرۇق كېلهتتــى   

قهبىلىسىدىكىلهر مېنىڭ دىيانىتىمنى ئهيىبلهۋاتىدۇ، ئهگهر ئۇالرنىـڭ  
   .①ام، يولدىن ئېزىپ، پۈتۈنلهي تۈگىشىمهنسۆزىگه كىرىدىغان بولس

  ) 2366: ىتىرمىز(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت أَرَِق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة فَقَـالَ  ـ   8748
السِّلَاحِ فَقَالَ َرُسولُ  لَْيَت َرُجلًا َصاِلًحا ِمْن أَْصَحابِي َيْحُرُسنِي اللَّْيلَةَ قَالَْت َوَسِمْعَنا َصْوَت

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َهذَا قَالَ َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ َيا َرُسولَ اللَِّه جِئُْت أَْحُرُسـَك  
 . قَالَْت َعاِئَشةُ فََناَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َسِمْعُت غَِطيطَُه

 :ادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــئائىشــه ـــ  8748
بىـر كېچىسـى ئۇخلىيالمىـدى     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ۋە
ــ كاشكى ساھابىلىرىمدىن سالىه بىرى كېلىـپ، مېنـى قوغـدىغان    

بىردەمدىن كېيىن، قورالنىڭ شىرىقلىغان ئـاۋازىنى  . ـ دېدى! بولسىچۇ؟
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ئاڭلىدۇق

  :ــ كىمسهن؟ ـ دەپ ۋارقىرىغانىدى، ئۇ
ـــ مهن ســهئد ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس بــولىمهن، ـ دەپ جــاۋاب بهردى     . ـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :ئۇ. ــ نېمه ئۈچۈن كهلدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

ــدە ا   ــۆز كۆڭلۈم ـــ ئ ــى   هللاـ ــىرەش ھېسس ــدىن ئهنس ــڭ پهيغهمبىرى نى
بـۇنى ئاڭلىغـان   . ئۇنى قوغداي دەپ كهلـدىم، ـ دېـدى   تۇغۇلدى ـ دە، بېرىپ  

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1928(ئهلبانى  ①
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىڭغـا دۇئـا قىلـدى، ئانـدىن       
   .خاتىرجهم ھالدا ئۇيقۇغا كهتتى

  ) 2410: مۇسلىم(

ُتُوفَِّي وهو بن ثَالٍث َوثََمانَِني َوَماَت على َعْشَرِة أَْمَيـالٍ   :ـ أمحد بن حنبل  8749
يَنِة فَُحِملَ على رِقَابِ الرَِّجالِ إىل الَْمِديَنِة وكان َمْرَوانُ َيْوَمِئٍذ الَْواِلَي عليها َوأَْسلََم يف الَْمِد

 . وهو بن ِتْسَع َعْشَرةَ َسَنةً
 سهئد: نبهلدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇھه ئىبنى دهمـ ئهھ 8749

ىكـى بىـر   قتمهدىنىدىن ئون مىل يىراقلى ،يېشىدا 83 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
كىشـــىلهر ئۇنىـــڭ جهســـىدىنى مۈرىلىرىـــدە    . جايـــدا ۋاپـــات بولـــدى  

ئــــۇ ۋاقىــــتالردا، مهرۋان  .كۆتــــۈرگىنىچه مهدىــــنىگه ئېلىــــپ كهلــــدى
   .①يېشىدا مۇسۇلمان بولغانىدى 19سهئد . مهدىنىنىڭ ۋالىيسى ئىدى

  ) 300: »كهبىرئهل«(

يقِ يف قَْصرِِه على َعْشَرِة أَْمَيالٍ ِمَن َماَت َسْعٌد بِالَْعِق: الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ قالـ   8750
  . الَْمِديَنِة بنحوه
سـهئد  : دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ زۇبهير ئىبنى بهككار 8750

قـا جايالشـقان ئهقىـق    ئـون مىـل يىراقلىق   دىنمهدىنى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــى   ــگهن يهردىك ــدە دې ــۈزدى ئۆيى ــان ئ ــ   .ج ــۇنى مۈرىلىرى ــۇلمانالر ئ دە مۇس

   .②مهدىنىگه ئېلىپ كهلدى كۆتۈرۈپ
   )302: »كهبىرئهل«(

َسِعيُد بن َزْيِد بن َعْمرِو بن ُنفَْيلِ بن عبد الُْعـزَّى  : َشَباُب الُْعْصفُرِيُّ قالـ   8751
بن َرَباحِ بن عبد اللَِّه بن قُْرِط بن َرَزاحِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ ُيكَنَّى أََبا اَألْعَورِ َوأُمُُّه فَاِطَمـةُ  

  . َنْعَجةَ بن أَُميَّةَ بن ُخَوْيِلٍد من ُخَزاَعةَبنُت 

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 14870(ھهيسهمى  ①
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 14873(ى ھهيسهم ②
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زەيـد ئىبنـى ئهمـر     ــ  سهئىد: ى مۇنداق دېگهنۇرباب ئۇسفهـ ش 8751
ئىبنى نۇفهيل ئىبنى ئابدۇلئۇززا ئىبنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى قهرت ئىبنـى    

نهئــجه فــاتىمه ــــ ئانىســى  نىــڭ ئــوغلى؛ئىبنــى كهئب ىــيدهزاھ ئىبنــى ئەر
ــۇمهييه ئىبنــى   ــۇپ،خۇۋەيلىــدئىبنــى ئ ــۇ  نىڭ قىــزى بول خــۇزائه بهنــى ئ

   .①دىن ئىدىقهبىلىسى
  )355: »كهبىرئهل«(

قَْيس قَالَ َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن َزْيٍد َيقُولُ ِللْقَْومِ لَْو َرأَْيُتنِي ُموِثِقي ُعَمـُر   ـ عن  8752
ضَّ ِلَما َصَنْعُتْم بُِعثَْمانَ لَكَانَ َمْحقُوقًا أَنْ َعلَى الْإِْسلَامِ أََنا َوأُْخُتُه َوَما أَْسلََم َولَْو أَنَّ أُُحًدا اْنقَ

 . َيْنقَضَّ
مهن سـهئد ئىبنـى    :تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   قهيس – 8752

كــۇفه مهســجىدىدە مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  زەيــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ 
ھهزرىتى ئۆمهر مۇسـۇلمان بولۇشـتىن بـۇرۇن، سىڭلىسـى      :ئاڭلىغانىدىم
ــلهن ئىك ــى بىـ ــۈن (كىمىزنـ ــانلىقىمىز ئۈچـ ــۇلمان بولغـ ــاغالپ ) مۇسـ بـ
غا قىلغىنىڭالرغـا ئۇھـۇد تېغـى ئۆرۈلـۈپ     سىلهرنىڭ ئوسـمان . قويغانىدى

   .چۈشسىمۇ ھهقلىقتۇر
ƚƷ بن ُبكَْيرٍ قال ُتُوفَِّي َسِعيُد بن َزْيِد بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ َسَنةَ إِْحـَدى  ـ   8753

َوُدِفَن بِالَْمِديَنِة َوَماَت بِالَْعِقيقِ َوَنَزلَ يف قَْبرِِه َسْعُد بـن أيب   َوَخْمِسَني َوَسَنةَ بِْضعٍ وسبعني
 . َوقَّاصٍ

ئىبنـى زەيـد    سـهئىد : ر مۇنـداق دېـگهن  هيكۇـ يهھيا ئىبنـى بـ   8753
 يېشــىدا 73 ،يىلــى – 51ھىجىرىيىنىــڭ ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى نۇفهيــل 

سهئد ئىبنى ئۇنى . مهدىنىگه دەپنه قىلىندىئالهمدىن ئۆتتى ۋە  ئهقىقته
   .②گۆرگه قويدىۋاققاس ئهبۇ 

  ) 240: »كهبىرئهل«(

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 14874(ھهيسهمى  ①
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 14879(ھهيسهمى  ②

   )3867 :بۇخارى(
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عن أيب ُعَبْيَدةَ َمْعَمرِ بن الُْمثَنَّى قال عبد الرمحن بن َعْوِف بن عبد َعْوِف  ـ  8754
  . بن عبد الَْحارِِث بن ُزْهَرةَ بن ِكالبٍ

ــگهن    8754 ــداق دې ــدە مــۇئهممهر ئىبنــى مۇســهننا مۇن ــۇ ئۇبهي ــ ئهب : ـ
ھـرە  ۇۋف ئىبنى ئابدۇلهارىس ئىبنـى ز ئهئابدۇ ئىبنى ئهۋفــ ھمان ئابدۇرا

   .①دۇرنىڭ ئوغلىئىبنى كىالب
  ) 252: »كهبىرئهل«(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ إِنَّ أَْمـَركُنَّ  ـ   8755
َعلَْيكُنَّ إِلَّا الصَّابُِرونَ قَالَ ثُمَّ َتقُولُ َعاِئَشةُ فََسقَى اللَُّه أََباَك ِمْن  ِممَّا ُيهِمُّنِي َبْعِدي َولَْن َيْصبَِر

 َسلَْسبِيلِ الَْجنَِّة ُترِيُد َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوٍف َوكَانَ قَْد َوَصلَ أَْزَواَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ 
 . أَْرَبِعَني أَلْفًاَوَسلََّم بَِمالٍ ُيقَالُ بِيَعْت بِ

: ادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهـــــ ئائىشــه  8755
ســىلهرنىڭ «: ئاياللىرىغــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   

ئهڭ . مېنـى بهكمـۇ ئويالندۇرىـدۇ   ئهھۋالىڭالر تۇرمۇش مهندىن كېيىنكى 
» تۇرىــدۇ ســهۋرچان كىشــىلهرال ســىلهرنىڭ ھــالىڭالردىن خهۋەر ئېلىــپ 

كېيىن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئابـدۇراھمان ئىبنـى ئهۋفنىـڭ    . دەيتتى
  ):ئهبۇ سهلهمهگه(ئوغلى 
چـۈنكى  سـۇغارغاي، ـ دېـدى،    اهللا داداڭنى سهلسـهبىل جهننىتىـدىن   ــ 

ــاللىرى     ــاالمنىڭ ئاي ــبهر ئهلهيهىسس ــى پهيغهم ــر بېغىن ــدۇراھمان بى ئاب
دەرھهمــگه  مىــڭ 40يىن ئۈچــۈن ۋەقــپه قىلىــۋەتكهن بولــۇپ، بــۇ بــاغ كېــ

   .②سېتىلغانىدى
   )3749: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسلََمةَ أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوٍف أَْوَصـى بَِحِديقَـٍة ِلأُمََّهـاِت    ـ   8756
 الُْمْؤِمنَِني بِيَعْت بِأَْرَبعِ ِمائَِة أَلٍْف 

                                                 
  .ىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئ): 14882(ھهيسهمى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2948(ئهلبانى  ②



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 400

ه، دىن رىـۋايهت قىلىنىشـىچ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئهبـۇ سـهلهمه    8756
يهنــى پهيغهمــبهر (ئابــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف مۇئمىنلهرنىــڭ ئانىلىرىغــا 

ــا  ــاالمنىڭ ئاياللىرىغ ــاغ   ) ئهلهيهىسس ــۋەتكهن ب ــپه قىلى ــڭ  400ۋەق مى
  . ①دەرھهمگه سېتىلغان

  )3750: تىرمىزى(

ُوِلُد عبد الرمحن بن َعْوٍف رضي اللَُّه عنه َبْعَد الِْفيلِ : ƚƷ بن ُبكَْيرٍ قالـ   8757
رِ ِسنَِني َوَماَت َسَنةَ إِْحَدى أو َسَنةَ اثَْنَتْينِ َوثَالِثَني وسنة َخْمٌس َوَسْبعونَ َوَصلَّى عليـه  بَِعْش

  . ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ رضي اللَُّه عنهما
ــ    8757 ــى ب ــا ئىبن ــ يهھي ــدۇ  رهيكۇـ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى  :دىن مۇن

ئـون يىـل    پىـل ۋەقهسـىدىن   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف 
يېشـىدا   75ــ يىلـى    32ـ يـاكى   31 ھىجىرىيهنىڭ ئۇ. غانكېيىن تۇغۇل

   .②بولۇپ، نامىزىنى ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ چۈشۈرگهن تكهنئۆلۈپ كه

  ) 262: »كهبىرئهل«(

أبو ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ هو َعاِمُر بن عبد اللَِّه بـن  : َعنِ بن إِْسَحاَق قال ـ  8758
بن ِهاللِ بن وهيب بن َضبَّةَ بن الَْحارِِث بن ِفْهرٍ Ɓ ُيَعقِّْب َوأُمُّ أيب ُعَبْيَدةَ أُمُّ غَـْنمٍ  الَْجرَّاحِ 

  . بنُت َجابِرِ بن عبد بن الَْعالِء بن َعاِمرِ بن َعِمَريةَ بن َوِديَعةَ بن الَْحارِِث بن ِفْهرٍ
ھ جهررا ئىبنـى ئهبۇ ئۇبهيـدە  : ـ ئىبنى ئىسهاق مۇنداق دېگهن8758 

ئامىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى جهرراھ ئىبنـى ھىـالل ئىبنـى ۋەھـب         ــ
ئۇممــۇ  ئانىســى نىــڭ ئــوغلى؛ئىبنــى زۇبــبه ئىبنــى ھــارىس ئىبنــى فىهر

جابىر ئىبنـى ئابـدۇلئهال ئىبنـى ئـامىر ئىبنـى ئـۇمهيرە ئىبنـى        ــ غهنهم 
   .③ۋەدىئه ئىبنى ھارىس ئىبنى فىهرنىڭ قىزىدۇر

  ) 358: »كهبىرئهل«(

                                                 
  .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 2946(ئهلبانى  ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 14906(ھهيسهمى  ②
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 14907(ھهيسهمى  ③
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أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِلكُلِّ أُمٍَّة  :أََنس ْبن َماِلٍك نـ ع  8759
 . أَِميًنا َوإِنَّ أَِميَنَنا أَيَُّتَها الْأُمَّةُ أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ

ــ 8759 ــۋايهت قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر   ـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رى
  :گهنالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېسهلالل
ــڭ « ــر ئۈممهتنىـ ــى    ھهربىـ ــدار كىشىسـ ــر ئامانهتـ ــدۇبىـ ئهي . بولىـ
ــۈمم ــڭ ئ !ىتىمئـ ــىمىز بىزنىـ ــدار كىشـ ــى    امانهتـ ــدە ئىبنـ ــۇ ئۇبهيـ ئهبـ
   .»ۇرتجهرراھ

  )3744 :بۇخارى(

َمَعَنـا   فَقَالُوا اْبَعـثْ  عن أََنسٍ أَنَّ أَْهلَ الَْيَمنِ قَِدُموا على رسول اللَِّه ـ   8760
 .َوالْإِْسلَاَم قال فَأََخذَ بَِيِد أيب ُعَبْيَدةَ فقال هذا أَِمُني هذه الْأُمَِّةُيَعلِّْمَنا السُّنَّةَ َرُجلًا 

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئهنهس  8760
يهمهن ئهھلــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا  

  :كېلىپ
قوشـۇپ  گه سۇننهت ۋە ئىسـالمنى ئۆگىتىـدىغان بىـر ئـادەمنى     بىزــ 

ــن،     ــدېـ ئهۋەتكى ــبهر ،دىگهنى ــاالم  پهيغهم ــدەنىڭ  ئهلهيهىسس ــۇ ئۇبهي ئهب
  :تۇرۇپ قولىنى تۇتۇپ

  . دېدى ئامانهتدار ئادىمىدۇر، ـمۇشۇ ئۇممهتنىڭ  ،بۇــ 
  ) 2419: مۇسلىم(

ن باهللا واليوم اɇخـر  ال Ɵد قوما يؤمنو{ وفيه نزل وزاد رزين يف األوىلـ 8761
اɇية وكان قََتلَ أبـاه ـ   } ...ُيَوادُّون من حادَّ اهللا ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم

وهو من مجلة أُسارى بدر ـ بيده، ملا مسع منه يف رسولِ اهللا ـصلى اهللا عليه وسلمـ ما   
  .يكره، وŒاه فلم َيْنَتِه

ا ۋە ئـاخىرەت كـۈنىگه   قـ هللا﴿ :ئهبۇ ئۇبهيـدە ھهققىـدە  تائاال هللا ا ـ 8761
بىـلهن ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى بىـلهن     هللا ئىشىنىدىغان بىـر قهۋمنىـڭ ا  

ئۇالرنىڭ ئانىلىرى، ئوغۇللىرى، يا قېرىنداشلىرى، يـا  ( قارشىالشقانالرنى
ــ ــ رۇقۇئـ ــدىردىمۇ  ــ ــان تهقـ ــانلىرى بولغـ ــانلىقىنى   )تۇغقـ ــت تۇتقـ دوسـ
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ــهن  ــۈمكىن ئهمهس  (كۆرمهيسـ ــى مـ ــۇالرنى دوســـت تۇتۇشـ ــى ئـ ، ئهنه )يهنـ
ئىمــاننى مهھــكهم قىلــدى ۋە ئــۆز دەرگاھىــدىن هللا شــۇالرنىڭ دىللىرىــدا ا

ئـۇالرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر    هللا بولغان روھ بىلهن ئۇالرنى كۈچهيتتى، ا
ئېقىــپ تۇرىــدىغان جهنــنهتلهرگه كىرگۈزىــدۇ، ئــۇالر جهنــنهتلهردە مهڭگــۈ 

ۇ، ئهنه ىـن ئۇالرمـۇ مهمنـۇن بولىـد    تهللالىـدۇ، ا وئـۇالردىن رازى ب هللا قالىدۇ، ا
ــۇالر ا ــۇنىدۇر، ب هللاش ــى، اىنىــڭ قوش ــهدكه  هللالىڭالرك ــۇنى مهقس نىــڭ قوش

ــكۈچىلهردۇر ــدى   ①﴾ئېرىش ــل قىل ــايهتنى نازى ــگهن ئ ــڭ  . دې ــۈنكى ئۇنى چ
ئهسىر ئېلىنغان بولـۇپ،  ) مۇشرىكالر بىلهن بىلله(دادىسى بهدر غازىتىدا 

شۇنچه توسقۇنلۇققا قارىماي، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه   
) ئهبۇ ئۇبهيدە دادىسىنى(توختىماي تىل ـ ھاقارەت ياغدۇرغانلىقى ئۈچۈن،  

  . ئۆلتۈرۈۋەتكهنىدى ئۆز قولى بىلهن
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد َوَراِشِد ْبنِ َسْعٍد َوغَْيرِِهَما قَالُوا لَمَّا َبلَغَ ُعَمـُر ْبـُن   ـ   8762
َعْنُه َسَرغَ ُحدِّثَ أَنَّ بِالشَّامِ َوَباًء َشِديًدا قَالَ َبلََغنِي أَنَّ ِشدَّةَ الَْوَباِء ِفي  الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه

ِلـَم   الشَّامِ فَقُلُْت إِنْ أَْدَركَنِي أََجِلي َوأَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ َحيٌّ اْسَتْخلَفُْتُه فَإِنْ َسأَلَنِي اللَُّه
أُمَِّة ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلُْت إِنِّي َسِمْعُت َرُسولََك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اْسَتْخلَفَْتُه َعلَى 

 . َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ ِلكُلِّ َنبِيٍّ أَِميًنا َوأَِمينِي أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ
ــ  8762 ــلهن ــ ــد بىـ ــى ئۇبهيـ ــۇرەيه ئىبنـ ــهئد   شـ ــى سـ ــىد ئىبنـ راشـ

 مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئــۆمهر: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇىككىســىئ
ــهرەغ ــا ســ ــدا دېــــگهن جايغــ ــا كېســــىلى   ،يېتىــــپ بارغانــ ــامدا ۋابــ شــ

  :تارقالغانلىقىدىن خهۋەر تاپتى ـ دە، مۇنداق دېدى
ئهگهر . ــ ماڭـا شـامدا ۋابـا كېسـىلى تارقالغـانلىقى خهۋەر قىلىنـدى      

ئـۇ مېنىـڭ    ،نى جهرراھ ھايات بولسا، ئهبۇ ئۇبهيدە ئىبېتىپئهجهل ماڭا ي
ه كممهتى مـۇھهممهد ۈنېمىشـقا ئـۇنى ئـ   ” :اهللا مهندىن .ئىزباسارىم بولىدۇ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : دەپ سورىســا، مهن“ ؟خهلىــپه قىلــدىڭ

                                                 
 .ـ ئايهت 22سۈرە مۇجادىله،  ①
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. بولىـدۇ ئامانهتـدار ئـادىمى    ھهر بىر پهيغهمبهرنىڭ بىـر « :نىڭۋەسهللهم
دېگىنىنـى   »تـۇر بهيـدە ئىبنـى جهرراھ  ئهبـۇ ئۇ مېنىڭ ئامانهتدار ئـادىمىم  

   .①ئاڭلىغانىدىم، ـ دەيمهن
  )109: دئهھمه(

ƚƷ بن ُبكَْيرٍ قال َماَت أبو ُعَبْيَدةَ رضي اللَُّه عنه يف طَاُعوِن َعْمَواسٍ َسَنةَ ـ   8763
ِعَني َسَنةً َوُيقَالُ ثََمانَ َعْشَرةَ وهو بن ثََماٍن َوَخْمِسَني َسَنةً َوَشهَِد َبْدًرا وهو بن إِْحَدى َوأَْرَب

 . صلى عليه ُمَعاذُ بن َجَبلٍ
رەزىيهلالھۇ  ئهبۇ ئۇبهيدە: ـ يهھيا ئىبنى بۇكهير مۇنداق دېگهن 8763

 اۋابــاد تا تارقالغــانمۋاســهئ ،يېشــىدا 58ـــ يىلــى  18ھىجرىيهنىــڭ  ئهنهــۇ
ــۇ، . ئۆلــۈپ كهتتــى ئۇنىــڭ  .قانىدىيېشــىدا بهدرى غازىتىغــا قاتناشــ  41ئ
   .②از ئىبنى جهبهلنىڭ چۈشۈرگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇنامىزىنى مۇئ

  )363: »كهبىرئهل«(

َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ َجاَء الَْعاِقُب َوالسَّيُِّد َصاِحَبا َنْجَرانَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ـ   8764
ا ِلَصاِحبِِه لَا َتفَْعلْ فََواللَِّه لَِئْن كَانَ َنبِيـا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرِيَداِن أَنْ ُيلَاِعَناُه قَالَ فَقَالَ أََحُدُهَم

لًا أَِميًنا َولَا فَلَاَعنَّا لَا ُنفِْلُح َنْحُن َولَا َعِقُبَنا ِمْن َبْعِدَنا قَالَا إِنَّا ُنْعِطيَك َما َسأَلَْتَنا َواْبَعثْ َمَعَنا َرُج
نَّ َمَعكُْم َرُجلًا أَِميًنا َحقَّ أَِمنيٍ فَاْسَتْشَرَف لَُه أَْصَحاُب َرُسولِ َتْبَعثْ َمَعَنا إِلَّا أَِميًنا فَقَالَ لَأَْبَعثَ

ِه َصـلَّى  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ قُْم َيا أََبا ُعَبْيَدةَ ْبَن الَْجرَّاحِ فَلَمَّا قَاَم قَالَ َرُسولُ اللَّ
 .  َهِذِه الْأُمَِّةاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا أَِمُني

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ھۇزەيفه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 8764
 ئىككىسى ئاقىب بىلهن سهييىد قهبىلىسىنىڭ ۋەكىللىرىدىننهجران 

پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم بىــــلهن لهنهتلىشــــىش 
  :بىرى يهنه بىرىگه. كهلدىمهقسىتىدە 

                                                 
بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد مۇرسـهل رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى راشـىد          ): 14912(ھهيسهمى  ①

  .بىلهن شۇرەيه ئىككىسى ئۆمهر بىلهن ئۇچراشمىغان، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 14917(ھهيسهمى  ②



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 404

ـــ  ــداق قىلـ ــايلى،ئۇن ــامى  نهللا م ــڭ ن ــۇ   ى ــهمكى، ئهگهر ئ ــلهن قهس بى
لهنهت ئۇنىـــڭ بىـــلهن  بىـــز  ۋە پهيغهمـــبهر بولـــۇپ قالســـا  راســـتىنال 

بىــزدىن كېيىنكــى ئهۋالتلىرىمىــز نىجــات  ھهم بىــز ھهمئېيتىشســاق، 
ــدۇ،     ــدىـ تاپالماي ــلهن،  . دې ــۇالر شــۇنىڭ بى ــۆلهم  (ئ مۇســۇلمان بولمــاي ت

  ):قايتىش ئالدىدا ،بېرىشكه سۈلهى تۈزۈپ
 لـېكىن سـهن  . ا تهلهپ قىلغـان نهرسـىلىرىڭنى بېرىمىـز   ساڭبىز ــ 

ئــۇ چوقــۇم ئهڭ ئىشــهنچلىكى  كىــن،بىــر ئــادەم ئهۋەت ئهمىــنبىــز بىــلهن 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرگهنىدى، دې بولسۇن، ـ

 ـــ سـىلهرگه ئهڭ ئهمىـن ۋە ئهڭ ئىشـهنچلىك بىرىنـى ئهۋەتىـمهن، ـ       
ــ هىسســـاالمنىڭ پهيغهمـــبهر ئهلهي(بـــۇنى ئاڭلىغـــان ســـاھابىلهر  .دىدېـ

ــۆزلىرىنى تاللىشــى ئۈچــۈن  ــۇنلىرىنى ســوزۇپ قاراشــقا باشــلىدى ) ئ  .بوي
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئـۇ  . ــ دېـدى  ! ئورنىڭـدىن تـۇرغىن  ! ــ ئهي ئهبۇ ئۇبهيدە ئىبنى جهرراھ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ىن كېيىن،ئورنىدىن تۇرغاند

   .دېدى ار ئادەمدۇر، ـئۈممىتىمنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ئامانهتد ،بۇــ مانا 
   )4380 :بۇخارى(
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رنىڭ المرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سهينۈئابباس، جهئفهر، ھهسهن ۋە ھ
  پهزىلهتلىرى

َعْبُد الُْمطَِّلبِ ْبُن َربِيَعةَ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَنَّ الَْعبَّاَس ْبَن َعْبِد ـ   8765
لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْغَضًبا َوأََنا ِعْنَدُه فَقَالَ َما أَغَْضـَبَك  الُْمطَِّلبِ َدَخلَ َعلَى َرُسو

لَقُوَنا بَِغْيرِ  قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما لََنا َوِلقَُرْيشٍ إِذَا َتلَاقَْوا َبْيَنُهْم َتلَاقَْوا بُِوُجوٍه ُمْبَشَرٍة َوإِذَا لَقُوَنا
ِضَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى اْحَمرَّ َوْجُهُه ثُمَّ قَالَ َوالَِّذي َنفِْسي ذَِلَك قَالَ فََغ

ـ  ْن آذَى بَِيِدِه لَا َيْدُخلُ قَلَْب َرُجلٍ الْإَِميانُ َحتَّى ُيِحبَّكُْم ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه ثُمَّ قَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس َم
  . آذَانِي فَإِنََّما َعمُّ الرَُّجلِ ِصْنُو أَبِيِه َعمِّي فَقَْد

پهيغهمـبهر   :بتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئابدۇلمۇتتهلى – 8765
ئاببـاس ئىبنـى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىـدا ئولتـۇراتتىم،   

ــدۇلمۇتتهلىب غهزە ــدا  پئابـ ــگهن ھالـ ــدى لهنـ ــپ كهلـ ــبهر  .كىرىـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن

  :ــ نېمىگه بۇنچىۋاال غهزەپلهندىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ
قـۇرەيش ئهھلىـدىن بهزى ئـادەملهر ئـۆز ئارىلىرىـدا      ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

شۇنداق خۇشخۇي مۇئامىله قىلىدۇ ـ يۇ، بىزنى كۆرگهنـدە قاپاقلىرىـدىن    
بـۇنى ئاڭلىغـان پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم قـاتتىق      . مۇز ياغىدۇ، ـ دېدى 

  :ئاندىن. دى، ھهتتا غهزەپتىن يۈزى قىزىرىپ كهتتىغهزەپلهن
كىمكـى  بىـلهن قهسـهمكى،    نىڭ نـامى ئىلكىدە بولغان زات ــ جېنىم

ه، ئۇنىــڭ چىرەســۇلى ئۈچــۈن دوســت تــۇتمىغ    نىــڭهللاســىلهرنى اهللا ۋە ا
ئانـدىن باشـقىالرغا بۇرۇلـۇپ مۇنـداق     . ، ـ دېـدى  ئىمان كىرمهيدۇ قهلبىگه

  :دېدى
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تاغامغـا ئـازار بېرىـدىكهن، ماڭـا ئـازار       كىـم مېنىـڭ   !ئـى خـااليىق  ــ 
) ئۇنىـڭ (بىر ئادەمنىـڭ تاغىسـى    شۇنىسى مۇھهققهقكى،. ولىدۇببهرگهن 

   .①دادىسىنىڭ ئورنىدا بولىدۇ
  )3758: تىرمىزى(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعبَّاسِ إِذَا كَانَـ   8766
َوغََدْوَنا غََداةَ اِلاثَْنْينِ فَأِْتنِي أَْنَت َوَولَُدَك َحتَّى أَْدُعَو لََك بَِدْعَوٍة َيْنفَُعَك اللَُّه بَِها َوَولََدَك فََغَدا 

ا ُتَغاِدُر ذَْنًبـا  َمَعُه َوأَلَْبَسَنا ِكَساًء ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللَْعبَّاسِ َوَولَِدِه َمْغِفَرةً ظَاِهَرةً َوَباِطَنةً لَ
 . اللَُّهمَّ اْحفَظُْه ِفي َولَِدِه

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8766 ــۋايهت  مــادىنرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مۇن
  :ئابباسقا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ــا  ــى تاغ ـــ ئ ــاالڭنى ئېلىــپ قېشــىمغا   ســهھهردەدۈشــهنبه كــۈنى ! ـ ب
. دېـدى ـ دۇئـا قىلىـپ قويـاي،      پايـدىلىق مهن سـاڭا ۋە باالڭغـا   . كهلگىـن 

. ىم بهردىبىـزگه كىـي  سهھهردە ئۇنىڭ يېنىغـا بـاردۇق،   ) دۈشهنبه كۈنى(
  :ئاندىن

 بــارلىقئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن   نىڭس ۋە بالىســىبــائاب !ئــى اهللاــــ 
) مهغپىـرەت قىلىنمىغـان  (، ئۇالرنىـڭ  گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلغىن

ئـۇنى بالىلىرىنىـڭ بهختـى ئۈچـۈن      !ئى اهللا. ھېچبىر گۇناھى قالمىسۇن
   .②قوغدىغىن، ـ دەپ دۇئا قىلدى

  ) 3762: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْخـُرُج ِمـْن   ـ   8767
  . َءُخَراَسانَ َراَياٌت ُسوٌد لَا َيُردَُّها َشْيٌء َحتَّى ُتْنَصَب بِإِيِلَيا

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبـۇ ھـۇرەيرە   ـ  8767
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
  .ىپ، ـ دېگهنزەئ): 784(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2963(ئهلبانى  ②
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 غـا يايلىئىخۇراساندىن قـارا ئهلهمـلهر چىقىـدۇ، ئـۇ ئهلهمـلهر تـاكى       «
   .①»ھېچنېمه توسقۇنلۇق قىاللمايدۇ ،تىكلهنمىگۈچه

  )3769: تىرمىزى(

ِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ قَالَ قَالَ َرُسـولُ اللَّـِه   َعْن َسـ   8768
  . َهاَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعبَّاسِ َهذَا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَْجَوُد قَُرْيشٍ كَفًّا َوأَْوَصلُ

دىن رىــۋايهت ئهنهــۇ رەزىيهلالھــۇۋاققــاس ۇ ئهبـــــ ســهئد ئىبنــى  8768
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، 

ئهڭ سېخىيســى، ئاببــاس ئىبنــى ئابــدۇلمۇتتهلىب قۇرەيشــلهرنىڭ «
ئــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغــا ئهڭ كــۆپ ســىله ـ رەھىــم           ۋە  قــولى ئوچــۇقى 
   .②»قىلغۇچىسىدۇر

  ) 1610: ئهھمهد(

قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيُت َجْعفَـًرا  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ـ   8769
  . َيِطُري ِفي الَْجنَِّة َمَع الَْملَاِئكَِة

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبـۇ ھـۇرەيرە   ـ  8769
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ننهتـــــــته پهرىشـــــــتىلهر بىـــــــلهن پهرۋاز جه ڭمهن جهئفهرنىـــــــ«
  . ③»مقىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈ

  ) 3763: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّاَس كَاُنوا َيقُولُونَ أَكْثََر أَُبو ُهَرْيـَرةَ  ـ   8770
لََّم بِِشَبعِ َبطْنِي َحتَّى لَا آكُلُ الَْخِمـَري َولَـا   َوإِنِّي كُْنُت أَلَْزُم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

                                                 
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 395(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد، بهززار، ئهبـۇ يهئـال ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،          ): 15470(ھهيسهمى  ②

ئىمـام ئهھـمهد ۋە ئهبـۇ    . سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنى تهلهه يهتمى ئىسىملىك ھهدىسى ئىشهنچلىك بىـرى بـار  
  .يهئالنىڭ قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

  .سهھىه، ـ دېگهن): 2963(ئهلبانى  ③
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أَلَْبُس الَْحبَِري َولَا َيْخُدُمنِي فُلَانٌ َولَا فُلَاَنةُ َوكُْنُت أُلِْصُق َبطْنِي بِالَْحْصَباِء ِمـْن الُْجـوعِ َوإِنْ   
طِْعَمنِي َوكَانَ أَْخَيَر النَّاسِ ِللِْمْسِكنيِ كُْنُت لَأَْسَتقْرǛُِ الرَُّجلَ الْآَيةَ ِهَي َمِعي كَْي َيْنقَِلَب بِي فَُي

ـ  ا َجْعفَُر ْبُن أَبِي طَاِلبٍ كَانَ َيْنقَِلُب بَِنا فَُيطِْعُمَنا َما كَانَ ِفي َبْيِتِه َحتَّى إِنْ كَانَ لَُيْخرُِج إِلَْيَن
  . الُْعكَّةَ الَِّتي لَْيَس ِفيَها َشْيٌء فََنُشقَُّها فََنلَْعُق َما ِفيَها

 :كىشـىلهر : مۇنـداق دېـگهن   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 8770
. دېيىشـىدۇ “ !نېمانچه كۆپ ھهدىس رىۋايهت قىلىدىغاندۇ؟ئهبۇ ھۇرەيرە ”

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   نى تويغــۇزۇش ئۈچــۈنمهن قورســىقىم پهيغهم
ــهللهم ــا  ۋەســ ــايتتىم، ھهتتــ ــردىن ئايرىلمــ ــامىقى خېمىــ ــپ  تــ تېپىــ

نه قــۇل، نه دېــدەك   .كىيهلمهيتــتىم كىــيىمئېســىل مهيتــتىم، يهليې
ــدى  ــپ باقمىـ ــى قىلىـ ــاش   .خىزمىتىمنـ ــىقىمغا تـ ــاچلىقتىن قورسـ ئـ

بىرەرســىنىڭ مېنــى ئــۆيىگه ئاپىرىــپ  .تېڭىۋالغــان ۋاقىتالرمــۇ بــوالتتى
تامــاق بېرىشــىنى ئۈمىــد قىلغــان ھالــدا، ئۇنىڭــدىن بىــرەر ئــايهتنى        

ــته مهن   ــتىم، ئهمهلىيهت ــايهتنى   ئۆگىتىــپ قويۇشــىنى تهلهپ قىالت ــۇ ئ ئ
جهئفهر  كۆپ خهير ـ ئېهسان قىلىدىغىنى مىسكىنلهرگه ئهڭ  .بىلهتتىم

 نـېمه تاپسـا شـۇنى   ئۇ بىزنـى ئـۆيىگه ئاپىرىـپ،     .ئىبنى ئهبۇ تالىب ئىدى
بهزىدە ئىچى قـۇرۇق يـاغ تۇلـۇمىنى ئېلىـپ چىقـاتتى،      ھهتتا . يېگۈزەتتى

   .االتتۇقيالىۋ ئۇنى يىرتىپ، بۇلۇڭ ـ پۇچقاقلىرىدا قالغان ياغالرنى
   )3708 :بۇخارى(

َوكَانَ َجْعفٌَر ُيِحبُّ الَْمَساِكَني َوَيْجِلُس إِلَـْيهِْم َوُيَحـدِّثُُهْم    :ـ ويف رواية  8771
  . َوُيَحدِّثُوَنُه فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكْنِيِه بِأَبِي الَْمَساِكنيِ

ــهئىد   8771 ــۇ س ــ ئهب ــۇ  رەزىيهلالـ ــۇ ئهنه ــگهن ھ ــداق دې ــفهر : مۇن جهئ
ئـۇالر بىـلهن    ،دوسـت تۇتـاتتى  مىسـكىنلهرنى   –پېقىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  شۇڭا. پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى
   .①دەپ ئاتايتتى) مىسكىنلهرنىڭ ئاتىسى( “ئهبۇ مهساكىن”: ئۇنى

  )3766: تىرمىزى(

                                                 
  .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 786(ئهلبانى  ①
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َرْيَرةَ قَالَ َما اْحَتذَى النَِّعالَ َولَا اْنَتَعلَ َولَا َرِكَب الَْمطَاَيا َولَـا  َعْن أَبِي ُهـ   8772
  . َرِكَب الْكُوَر َبْعَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفَْضلُ ِمْن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ

ــۇرەيرە   8772 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايدىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ هت مۇنـ
چىرايلىق ئاياغالرنى كىـيىش، ئېسـىل تـۆگىگه مىـنىش ۋە     : قىلىنىدۇ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   سهرخىل ئىگهر ـ جابـدۇق ئىشـلىتىش جهھهتـته     
   .①گه يېتىدىغىنى يوق ئىدىجهئفهر قالسىالدىن ئهلهيهى ۋەسهللهم

  ) 3766: تىرمىزى(

اْبَن َجْعفَرٍ قَالَ السَّلَاُم َعلَْيَك َيا اْبَن  َعْن َعاِمرٍ قَالَ كَانَ اْبُن ُعَمَر إِذَا َحيَّاـ   8773
  . ِذي الَْجَناَحْينِ
ئىبنـــى ئـــۆمهر : دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇئـــامىر – 8773

  :جهئفهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئوغلىغا مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــ دەپ سـاالم   ! ئـى قـوش قاناتلىقنىـڭ ئـوغلى     ــ ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم،

   .قىالتتى
   )4264 :ۇخارىب(

جالس وأمساء بنـت عمـيس    قال بينما رسول اهللا ـ وعن ابن عباس   8774
قريبة منه مث رد السالم قال يا أمساء هذا جعفر بن أيب طالب مع جƎيل وميكائيل صلى اهللا 
عليهما مروا فسلموا علينا فرددت عليهم السالم وأخƎين أنه لقي املشركني يوم كذا وكذا 

من مقادميي ثالثا وسبعني بني طعنة وضربة مث أخذت اللـواء بيـدي    فاصبت يف جسدي
فقطعت مث أخذته باليسار فقطعت فعوضƗ اهللا من يدي جناحني أطري هبما مـع جƎيـل   

  .وميكائيل يف اجلنة أنزل هبما حيث شئت وآكل من ƣارها
ــ 8774 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادى  ـ ــداق رى ن مۇن
ســما بىنتــى ئــۇمهيس پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى      ئه :قىلىنىــدۇ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . ئولتــۇراتتى گه يــېقىن بىــر جايــداۋەســهللهم
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ئــۆزىگه بېــرىلگهن ســاالمنى ئىلىــك ئالغانــدىن كېــيىن، ئهســماغا قــاراپ 
  :مۇنداق دېدى

جىبرىئىـل ۋە مىكائىـل    جهئـفهر ئىبنـى ئهبـۇ تالىـپ     !ئهسـما ــ ئـى  
ئۇالرنىڭ سالىمىغا ساالم ساالم قىلغان ئىدى، ۋېتىپ كېتىبىلهن ئۆتۈپ 

پاالنى كۈنى مۇشـرىكالرغا قارشـى   ” :جهئفهر ماڭا مۇنداق دېدى .قايتۇردۇم
 .يهرگه زەربه يېـدىم  73ئۇرۇش قىلىـپ، بهدىنىمنىـڭ ئالـدى تهرىپىـدىن     

. بايراقنى ئوڭ قولۇمغا ئالغانىدىم، مۇشرىكالر ئوڭ قولۇمنى كېسـىۋەتتى 
هللا شـۇڭا ا  .ولۇمغا ئالغانىدىم، سول قولۇمنىمۇ كېسىۋەتتىئاندىن سول ق

ئىككى قولۇمنىڭ ئورنىغا ئىككى قانات بهردى، مهن ئاشـۇ ئىككـى قانـات    
يېرىـدە  الىغـان  ل بىلهن جهننهتنىـڭ خ مىكائى ۋە جىبرىئىل ئارقىلىق

  . ①“ئايلىنىپ يۈرىمهن
  )6936 :»سهتهۋئهلئ«(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبَصَر َحَسًنا َوُحَسْيًنا فَقَالَ اللَُّهمَّ َعْن الَْبَراِء أَنَّ النَّبِيَّ ـ   8775
 . إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَِحبَُّهَما

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : مۇنداق دېگهن ـ بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 8775
مهن بـۇ   !ئـى اهللا « :كـۆرۈپ سـهيننى  ۈئهلهيهى ۋەسهللهم ھهسهن بىـلهن ھ 

دەپ  »!ياخشـى كـۆرگىن   ئـۇالرنى سـهنمۇ   ،ياخشـى كـۆرىمهن  ئىككىسىنى 
  . ②دۇئا قىلدى

  )3782: تىرمىزى(

أََنس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ أَْهلِ  ـ عن  8776
ِلفَاِطَمةَ اْدِعي ِلَي اْبَنـيَّ فََيُشـمُُّهَما    َبْيِتَك أََحبُّ إِلَْيَك قَالَ الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َوكَانَ َيقُولُ

  . َوَيُضمُُّهَما إِلَْيِه

                                                 
بولــۇپ، ســهنهدىدە ســهئدان ئىبنــى ۋەلىــد بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان ): 15495(ھهيســهمى  ①

  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك مهن تونۇمايدىغان بىرى بار
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2976(هلبانى ئ ②
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8776
  :دىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ـــ  ــدىن  ـ ــى بهيتىڭ ــدىن (ئهھل ــى ئائىلهڭ ــى  ) يهن ــى ئهڭ ياخش كىمن
  :سورالغانداكۆرىسهن؟ ـ دەپ 

ـــ ھهســهن بىــلهن ھۈســهيننى، ـ دەپ جــاۋاب بېرەتتــى     پهيغهمــبهر . ـ
  :ئهلهيهىسساالم فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا

ئــۇالر (ـــ دەيتتــى ۋە ! چــاقىرغىن) نهۋرەمنــى(ــــ ئــۇ ئىككــى بــاالمنى 
   .①ئىككىسىنى باغرىغا بېسىپ، ھىدىنى پۇرايتتى) كهلگهندە

  ) 3772: ىتىرمىز(

يف طَاِئفٍَة من النََّهارِ لَـا   َرْيَرةَ قال َخَرْجُت مع رسول اللَِّه عن أيب ُهـ   8777
ُيكَلُِّمنِي وال أُكَلُِّمُه حىت جاء ُسوَق َبنِي قَْيُنقَاَع ثُمَّ اْنَصَرَف حىت أتى ِخَباَء فَاِطَمةَ فقال أَثَمَّ 

أُمُُّه ِلأَنْ ُتَغسِّلَُه َوُتلْبَِسُه ِسَخاًبا فلم َيلَْبثْ أَنْ ُسُه َتْحبِلُكَُع أَثَمَّ لُكَُع َيْعنِي َحَسًنا فَظََننَّا أَنَُّه إƴا 
اللـهم إين أُِحبُّـُه    جاء َيْسَعى حىت اْعَتَنَق كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َصاِحَبُه فقال رسول اللَِّه 

 . فَأَِحبَُّه َوأَْحبِْب من ُيِحبُُّه
ــۇرەيرە   8777 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــدادىن رەزىيهلالھـ ــۋايهت مۇنـ ق رىـ
بىر كۈنى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن       :قىلىنىدۇ

يولدا ماڭا گهپ قىلمىدى، مهنمۇ ئۇنىڭغا ئېغىـز  . بىلله سىرتقا چىقتىم
ــدىم ــاردۇق     .ئاچمى ــپ ب ــا يېتى ــا بازىرىغ ــانچه قهينۇق ــۇ ماڭغ ــدىن . ش ئان

  :بۇرۇلۇپ، فاتىمهنىڭ ئۆيىگه باردى ۋە
. ؟ ـ دەپ ســورىدى  )ھهســهننى دېمهكچــى(بــارمۇ  ــــ بــاالم بــارمۇ، بــاالم

قارىســـاق، ئانىســـى ئـــۇنى يۇيـــۇپ، بوينىغـــا خـــۇش پـــۇراق تۈگـــۈنى        
ۋە پهيغهمـبهر   ئـۇزاق ئـۆتمهي ھهسـهن چىقىـپ كهلـدى     . ئېسىۋاتقانىكهن

ــتى   ــىپ كۆرۈشـــ ــلهن قۇچاقلىشـــ ــاالم بىـــ ــبهر . ئهلهيهىسســـ پهيغهمـــ
  :ئهلهيهىسساالم
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هنمۇ ھهم ھهســهننى ســ. مهن ھهســهننى ياخشــى كــۆرىمهن! هللاــــ ئــى ا
   .ـ دەپ دۇئا قىلدى! ھهم ئۇنى ياخشى كۆرگهنلهرنى ياخشى كۆرگىن
  )2421 :مۇسلىم(

َعْن َخاِلٍد قَالَ َوفََد الِْمقَْداُم ْبُن َمْعِدي كَرَِب َوَعْمُرو ْبُن الْأَْسَوِد َوَرُجـلٌ   ـ  8778
نِ أَبِي ُسفَْيانَ فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ ِللِْمقَْدامِ أََعِلْمَت أَنَّ ِمْن َبنِي أََسٍد ِمْن أَْهلِ ِقنَّْسرِيَن إِلَى ُمَعاوَِيةَ ْب

ـ   ا الَْحَسَن ْبَن َعِليٍّ ُتُوفَِّي فََرجََّع الِْمقَْداُم فَقَالَ لَُه َرُجلٌ أََتَراَها ُمِصيَبةً قَالَ لَُه َوِلَم لَـا أََراَه
َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِحْجرِِه فَقَالَ َهذَا ِمنِّي َوُحَسْيٌن ِمْن ُمِصيَبةً َوقَْد َوَضَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

 الَْيـْوَم  َعِليٍّ فَقَالَ الْأََسِديُّ َجْمَرةٌ أَطْفَأََها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ فَقَالَ الِْمقَْداُم أَمَّا أََنا فَلَا أَْبَرُح
قَالَ َيا ُمَعاوَِيةُ إِنَّ أََنا َصَدقُْت فََصدِّقْنِي َوإِنْ أََنا كَذَْبُت  َحتَّى أُغَيِّظََك َوأُْسِمَعَك َما َتكَْرُه ثُمَّ

 َنَهى َعْن فَكَذِّْبنِي قَالَ أَفَْعلُ قَالَ فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْنُشُدَك بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى لُْبسِ الذََّهبِ قَالَ َنَعْم قَالَ فَأَ

َوَسلََّم َعْن لُْبسِ الَْحرِيرِ قَالَ َنَعْم قَالَ فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
السَِّباعِ َوالرُّكُوبِ َعلَْيَها قَالَ َنَعْم قَالَ فََواللَِّه لَقَْد َرأَْيُت َهذَا كُلَُّه ِفـي   َنَهى َعْن لُْبسِ ُجلُوِد

ـ   ُه َبْيِتَك َيا ُمَعاوَِيةُ فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ قَْد َعِلْمُت أَنِّي لَْن أَْنُجَو ِمْنَك َيا ِمقَْداُم قَالَ َخاِلٌد فَـأََمَر لَ
ُمْر ِلَصاِحَبْيِه َوفََرَض ِلاْبنِِه ِفي الِْمائََتْينِ فَفَرَّقََها الِْمقَْداُم ِفي أَْصَحابِِه قَالَ َولَْم ُمَعاوَِيةُ بَِما لَْم َيأْ

َسـطَ  ُيْعِط الْأََسِديُّ أََحًدا َشْيئًا ِممَّا أََخذَ فََبلَغَ ذَِلَك ُمَعاوَِيةُ فَقَالَ أَمَّا الِْمقَْداُم فََرُجلٌ كَرƇٌِ َب
  . ا الْأََسِديُّ فََرُجلٌ َحَسُن الْإِْمَساِك ِلَشْيِئِهَيَدُه َوأَمَّ

: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇخالىــد ـــ  8778
 نهسـرىننىڭ قىن ۋەئهمـر ئىبنـى ئهسـۋەد    كهرىـب،  مىقدام ئىبنى مهئدى 

مۇئـاۋىيه  . ئهسهد جهمهتىـدىن بىـر كىشـى مۇئاۋىيهنىـڭ يېنىغـا كهلـدى      
  :مىقدامغا

ـ دەپ ىبنى ئهلىنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنـى بىلـدىڭمۇ؟    ھهسهن ئــ 
  :سورىغانىدى، مىقدام

نىـڭ  هللاھهممىمىـز ا (ــ ئىننا لىلالھى ۋە ئىننـا ئىلهيهـى راجىئـۇن    
  :مۇئاۋىيه .، ـ دېدى)نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىزهللائىلكىدىمىز، يهنه ا
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  :ېگهنىدى، مىقدامدـ سهن بۇنى مۇسىبهت دەپ قارامسهن؟ ــ 
ـــ  چــۈن مۇســىبهت دەپ قــارىمىغۇدەكمهن؟ پهيغهمــبهر  مهن نــېمه ئۈـ

سـهين  ۈ، ھهنـدىن م) ھهسهن(بۇ « :ئۇنى قۇچىقىغا ئېلىپئهلهيهىسساالم 
  :ھېلىقى ئهسهد جهمهتىلىك ئادەم .؟ ـ دېدىدېگهن تۇرسا »دىنئهلى

  :گهنىدى، مىقدام ئۇنىڭغادېـ اهللا ئۆچۈرگهن ئوت، دېگهن، ئۇ ــ 
ســهن يامــان كۆرىــدىغان  مهن ســېنىڭ ئىچىڭنــى ســىقىپ، ســاڭاــــ 

ئانــدىن  .دېــدىـ    گهپلهرنــى ئــاڭالتمىغۇچه ئورنۇمــدىن مىــدىرلىمايمهن،
  :مۇئاۋىيهگه

. مېنــى تهســتىقلىغىن ،مهن راســت گهپ قىلســام !مۇئــاۋىيه ىئــــــ 
  :مۇئاۋىيه گهنىدى،دېرەت قىلغىن، بوالمدۇ؟ ـ  ،يالغان گهپ قىلسام
  :مىقدام. ــ بولىدۇ، ـ دېدى

 امى بىــــلهن ســــورايمهنكى، پهيغهمــــبهرنــــ نىــــڭهللاســــهندىن اــــــ 
ئـالتۇن بۇيـۇمالرنى ئىشلىتىشـتىن توسـقانلىقىنى     نىڭ ئهلهيهىسساالم
  :مۇئاۋىيه. ـ دەپ سورىدى؟ بىلمهمسهن

  . ــ ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى
نىڭ نامى بىـلهن سـورايمهنكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     هللاسهندىن اــ 

ــپهك   ــهللهمنىڭ يې ــى ۋەس ــيىم ئهلهيه ــ كى ــتو تىنكىيىش انلىقىنى قس
  بىلمهمسهن؟

  .ــ بىلىمهن
ـــ  ــهندىن اــ ــلهن هللاسـ ــامى بىـ ــڭ نـ ــۇچ   يهنه نىـ ــورايمهنكى، يىرتقـ سـ

نى ئاسـتىغا قويـۇپ   كىـيىش ۋە ئـۇالر   دىن كىـيىم رىلىرىېھايۋانالرنىڭ ت
  ئولتۇرۇشتىن چهكلىگهنلىكىنى بىلمهمسهن؟

  .ــ ئۇنىمۇ بىلىمهن
ـــ  ــاۋىيه ــ ــى مۇئـ ــڭهللا !ئـ ــامى  نىـ ــڭ  نـ ــهمكى، بۇالرنىـ ــلهن قهسـ بىـ

  :مۇئاۋىيه. ھهممىسىنى سېنىڭ ئۆيۈڭدە كۆردۈم
ۋە  دېـدى ـ مهن سهندىن قۇتۇاللمايـدىغانلىقىمنى بىلـگهن ئىـدىم،     ــ 

مىقــدامغا باشــقا ئىككىســىگه قىلغانــدىن جىقــراق ئىنئــام قىلغانــدىن 
مىقدام ئۆزىگه ھېچنېمه . ئايرىم بهردى) دەرھهم( 200سىرت، ئوغلىغىمۇ 
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ــى ھهمراھل  ــاي، ھهممىن ــۋەتتى ئېلىــپ قالم ــۈپ بېرى ــا بۆل ــهد . ىرىغ ئهس
مۇئــاۋىيه  .بولســا، ھــېچكىمگه بىــر نهرســه بهرمىــدى  جهمهتىلىــك ئــادەم

  :بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ
لـېكىن  . غاچقـا، قـولىنى ئوچـۇق تـۇتتى    مىقدام سـېخىي ئـادەم بول  ــ 

ــۆزى       ــكه ك ــه بېرىش ــر نهرس ــركىمگه بى ــىق، بى ــادەم پىخس ــهدلىك ئ ئهس
   .①قىيمايدىغان بىرىدۇر، ـ دېدى

  ) 4131: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحَسْيٌن ِمنِّي ـ   8779
 . َوأََنا ِمْن ُحَسْينٍ أََحبَّ اللَُّه َمْن أََحبَّ ُحَسْيًنا ُحَسْيٌن ِسْبطٌ ِمْن الْأَْسَباِط

  
دىن رىــــۋايهت يهلالھــــۇ ئهنهــــۇرەزىيهئــــال ئىبنــــى مــــۇررە ـــــ 8779

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، 
ســهيننى ياخشــى ۈكىــم ھ. ســهيندىنۈمهنمــۇ ھ ،ســهين مهنــدىنۈھ«

ــدۇ   ــۇنى ياخشــى كۆرى ــه، اهللا ئ ــر   ھ. كۆرس ــۈن بى ــىلىقتا پۈت ــهين ياخش ۈس
   .②»ئۈممهتكه باراۋەر

  ) 3775: ىتىرمىز(

َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َعْن أَبِي ـ   8780
  . َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َسيَِّدا َشَبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة

ــۇدرى     8780 ــهئىد خـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــۇ ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهن يهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهقىلىنىدۇكى، 

ــهين  « ــلهن ھۇســ ــهن بىــ ــنهت ھهســ ــى جهنــ ــل ئهھلــ نىڭ ىرىياشــ
   .③»سهردارلىرىدۇر

  ) 3768: تىرمىزى(
                                                 

  .سهھىه، ـ دېگهن): 3479(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2970(ئهلبانى  ②
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2965(ئهلبانى  ③
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َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُنْعمٍ أَنَّ َرُجلًا ِمْن أَْهلِ الِْعَراقِ َسأَلَ اْبَن ُعَمَر َعْن ـ   8781
لَ اْبُن ُعَمَر اْنظُُروا إِلَى َهذَا َيْسأَلُ َعْن َدمِ الَْبُعوضِ َوقَْد قََتلُوا َدمِ الَْبُعوضِ ُيِصيُب الثَّْوَب فَقَا

إِنَّ اْبَن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ  
  . اَي ِمْن الدُّْنَياالَْحَسَن َوالُْحَسْيَن ُهَما َرْيَحاَنَت

ــ  8781 ــۇ ن ــ ــى ئهبـ ــدۇراھمان ئىبنـ ــۇئابـ ــۋايهت  ئمـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
دىن مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهرئىراق ئهھلىدىن بىرى : قىلىنىدۇ

 پاشـا ئۆلتـۈرگهن كىشـىنىڭ ھـۆكمىنى سـورىغانىدى،     ) ئېهرامدا تۇرۇپ(
  :ئىبنى ئۆمهر

ـــ  ــاراڭالر  ـ ــادەمگه ق ــاۋۇ ئ ــبهر ســ   !م ــۇالر پهيغهم ــى ب هلاللالھۇ ئهلهيه
ــهللهمنىڭ ــا    « :ۋەس ــهين دۇنيالىقت ــلهن ھۈس ــهن بى ــهىدىنى (ھهس خۇش
دەپ ئاتىغــــان نهۋرىلىرىنــــى  » رەيهــــان گۈللىرىمــــدۇر ) پۇرايــــدىغان

 ، ـ ئۆلتۈرۈۋېتىپ، ئهمدى پاشىنىڭ قېنى توغرىسـىدا ھۆكـۈم سـوراۋاتىدۇ   
   .①دېدى

  ) 3770: تىرمىزى(

ْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َوَسأَلَُه َعْن الُْمْحرِمِ قَالَ ُشْعَبةُ اْبَن أَبِي ُنْعمٍ َسِمْعُت َع ـ عن  8782
لَّـِه  أَْحِسُبُه َيقُْتلُ الذَُّباَب فَقَالَ أَْهلُ الِْعَراقِ َيْسأَلُونَ َعْن الذَُّبابِ َوقَْد قََتلُوا اْبَن اْبَنِة َرُسولِ ال

  . ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَما َرْيَحاَنَتاَي ِمْن الدُّْنَياَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّ
ئىراقلىقالر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇنۇئم ۇئىبنى ئهب ـ 8782

  :مادىنئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
دەپ ـ ئېهرام باغلىغان كىشى چىـۋىن ئۆلتۈرسـه قانـداق بولىـدۇ؟      ــ 

  :دۇلالھسورىغان ئىدى، ئاب
ـــ  ــى     ــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدا پهيغهمـ ــۆز ۋاقتىـ ــراقلىقالر ئـ ئىـ

 )ھهسـهن بىـلهن ھۈسـهيننى دېمهكچـى    (ۇ ئىككىسـى  بـ «: ۋەسهللهمنىڭ
ــانلىرىم ــادىكى رەيهـ ئۆلتۈرىۋېتىـــپ،  دەپ ئاتىغـــان نهۋرىلىرىنـــى »دۇنيـ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2967(ئهلبانى  ①
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 ــ ! ؟ئهمدىلىكته چىۋىن ئۆلتۈرۈشنىڭ ھۆكمىنى سوراۋاتقىنى نېمىسـى 
   .دېدى

  )3753 :بۇخارى(

  . َوأَْركََبكُْم ِللْكَبَِريِةعن الصَِّغَريِة ما أَْسأَلَكُْم : ـ ويف رواية 8783
سىلهر چوڭ گۇناھالرنى كۆپ : ـ يهنه بىر رىۋايهتته كېلىشىچه  8783

ــۇرۇپ  ــپ تـ ــۆكمى توغر  ،قىلىـ ــڭ ھـ ــك گۇناھالرنىـ ــۇقكىچىـ ــۆپ  ۇلـ كـ
   .دېگهنـ سورايسىلهر، 

   )2905 :مۇسلىم(

اللَِّه ْبنِ َشدَّاٍد َعْن أَبِيِه قَالَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َعْن َعْبِد ـ   8784
َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي إِْحَدى َصلَاَتْي الِْعَشاِء َوُهَو َحاِملٌ َحَسًنا أَْو ُحَسْيًنا فََتقَدََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

كَبََّر ِللصَّلَاِة فََصلَّى فََسَجَد َبْيَن ظَْهَراَنْي َصلَاِتِه َسْجَدةً أَطَالََها قَالَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَضَعُه ثُمَّ
أَبِي فََرفَْعُت َرأِْسي َوإِذَا الصَّبِيُّ َعلَى ظَْهرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهـَو َسـاجٌِد   

ى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّلَاةَ قَالَ النَّاُس َيـا  فََرَجْعُت إِلَى ُسُجوِدي فَلَمَّا قََض
 َرُسولَ اللَِّه إِنََّك َسَجْدَت َبْيَن ظَْهَراَنْي َصلَاِتَك َسْجَدةً أَطَلَْتَها َحتَّى ظََننَّا أَنَُّه قَْد َحَدثَ أَْمٌر

لَْم َيكُْن َولَِكنَّ اْبنِي اْرَتَحلَنِي فَكَرِْهُت أَنْ أَُعجِّلَُه َحتَّـى  أَْو أَنَُّه ُيوَحى إِلَْيَك قَالَ كُلُّ ذَِلَك 
  . َيقِْضَي َحاَجَتُه
: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇـ ئابدۇلالھ ئىبنى شهدداد دادىسىدىن  8784

ىنىـڭ بىرىـدە   لىرزاخـۇپتهن نام  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
قۇالق  ۋە ئۇنى مېهرابقا قويۇپ، قتىسهيننى كۆتۈرۈپ چىۈھهسهن ياكى ھ
ــپ ناماز ــۇردى قېقى ــا ت ــۇردىكى،    .غ ــۇزۇن ت ــۇنداق ئ ــهجدىدە ش ــر ( س تهخى

دۈمبىسـىدە بىـر كىچىـك بـاال      ،نى كۆتـۈرۈپ قارىسـام  مبېشـى ) قىاللماي
ــۇ ــلهن،  . ئولتۇرۇپت ــۇنىڭ بى ــايتتىم ش ــهجدىگه ق ــيىن،  . س ــازدىن كې نام

  :جامائهت
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بىــز بىــر ئىــش دىڭغۇ؟ بهك ئــۇزۇن ســهجدە قىلــ !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
بولغانمىـــدۇ يـــاكى ۋەھىـــي نازىـــل قىلىنغانمىـــدۇ دەپ ئويلىـــدۇق، ـ      

  :دېيىشكهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
بهلكى سـهجدە   .ــ ياق، ئېيتقانلىرىڭالرنىڭ ھېچبىرى يۈز بهرمىدى

ــاالم   ــۇ ب ــدى) نهۋرەم(قىلىۋاتســام، ب ــۆزى  . ئۈســتۈمگه مىنىۋال ــۇ ئ شــۇڭا ئ
منى سـهجدىدىن كۆتۈرۈشـنى خالىمىـدىم، ـ دەپ     چۈشۈپ كهتكىچه، بېشى

   .①جاۋاب بهردى
  ) 1141: ئىانهس(

ُبَرْيَدةَ َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُبَنا إِذْ َجـاَء   ـ عن  8785
ثَُراِن فََنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َعلَْيهَِما قَِميَصاِن أَْحَمَراِن َيْمِشَياِن َوَيْع

كُْم َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الِْمْنَبرِ فََحَملَُهَما َوَوَضَعُهَما َبْيَن َيَدْيِه ثُمَّ قَالَ َصَدَق اللَّـُه إِنََّمـا أَْمـَوالُ   
َوَيْعثَُراِن فَلَْم أَْصبِْر َحتَّى قَطَْعُت َحِديِثي َوأَْولَاُدكُْم ِفْتَنةٌ فََنظَْرُت إِلَى َهذَْينِ الصَّبِيَّْينِ َيْمِشَياِن 

  . َوَرفَْعُتُهَما
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  بۇرەيـدە  ـ  8785

ـ ھهسـهن    خـۇتبه سـۆزلهۋاتاتتى،   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 قوپـۇپ  –ھۈسهين ئىككىسى قىزىل كۆينهك كىيگهن ھالدا يېقىلىـپ  

بــۇنى كــۆرگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مــۇنبهردىن   .كىرىــپ كهلــدى
چۈشۈپ، ئـۇ ئىككىسـىنى كۆتـۈرۈپ مـۇنبهرگه ئېلىـپ چىقىـپ، ئالدىـدا        

  :قويۇپ مۇنداق دېدى
ئىمتىهـان  (مال ۋە باال ـ چاقىلىرىڭالر سىلهر ئۈچۈن پىتـنه   ﴿: هللاــ ا

 –تــوغرا ئېيتىــدۇ، بــۇ ئىككىســىنىڭ يېقىلىــپ  دەپ ②﴾دۇر)ۋە ســىناق
ــۆزۈمنى      ــدىم ۋە س ــۆزۈمنى تۇتالمى ــۆرۈپ، ئ ــانلىقىنى ك ــۇپ كىرىۋاتق قوپ

   .③توختىتىپ، ئۇالرنى بۇ يهرگه ئېلىپ چىقتىم
  ) 3774: تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1093(ئهلبانى  ①
 .ئايهت -15سۈرە تهغابۇن،  ②
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2968(ئهلبانى  ③
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َعْن َعِليٍّ قَالَ الَْحَسُن أَْشَبُه بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـا َبـْيَن   ـ   8786
  . َوالُْحَسْيُن أَْشَبُه بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما كَانَ أَْسفَلَ ِمْن ذَِلَكالصَّْدرِ إِلَى الرَّأْسِ 

ــ ئهلــى 8786 نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ـ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   )بهدەن قۇرۇلۇشى جهھهتتىن( ھهسهن: قىلىنىدۇ

ــهللهم ــىدىن تارت نىڭئهلهيهـــى ۋەسـ ــمىغىچه  بېشـ ــۆكرەك قىسـ ىـــپ كـ
   .①ئوخشايدۇ قالغان قىسمىغاسهين ئۇنىڭ ۈھ ،ئوخشايدۇ

  ) 3779: تىرمىزى(

َسلَْمى قَالَْت َدَخلُْت َعلَى أُمِّ َسلََمةَ َوِهَي َتْبِكي فَقُلُْت َمـا ُيْبِكيـِك    ـ عن  8787
ِفي الَْمَنامِ َوَعلَى َرأِْسِه َوِلْحَيِتِه التُّـَراُب  قَالَْت َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْعنِي 

  . فَقُلُْت َما لََك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َشهِْدُت قَْتلَ الُْحَسْينِ آنِفًا
مۇنــــداق رەزىيهلالھــــۇ ئهنهانىــــڭ ســــهلما ئهنســــارالردىن  – 8787

نىــڭ ارەزىيهلالھــۇ ئهنه ئۇممــۇ ســهلهمه: لىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇدېگهن
  :ئۇنىڭدىن .غانىكهنئۇ يىغالپ ئولتۇر سهم،ىغا كىرقېش

  :مۇنداق دېدى ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىم،؟ هننېمه ئۈچۈن يىغاليســ 
. كــۆردۈمپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى  ــــ چۈشــۈمدە

ئـى  ”: چـاچ ـ سـاقاللىرىنى توپـا ـ چـاڭ بېسـىپ كهتكهنىـدى، ئۇنىڭـدىن         
انىدىم، پهيغهمــــبهر دەپ ســــورىغ “ســــاڭا نــــېمه بولــــدى؟ !رەســــۇلۇلالھ

» ھۈسـهيننىڭ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىنى كـۆردۈم   شـۇ ئانـدا   «: ئهلهيهىسساالم
   .②دەپ جاۋاب بهردى

 )3771 :تىرمىزى(

َعْن َحفَْصةَ بِْنِت ِسريِيَن قَالَْت َحدَّثَنِي أََنُس ْبُن َماِلٍك قَالَ كُْنُت ِعْنَد اْبنِ ـ   8788
ْينِ فََجَعلَ َيقُولُ بِقَِضيبٍ لَُه ِفي أَْنِفِه َوَيقُولُ َما َرأَْيُت ِمثْـلَ َهـذَا   زَِياٍد فَجِيَء بَِرأْسِ الُْحَس

  . ُحْسًنا قَالَ قُلُْت أََما إِنَُّه كَانَ ِمْن أَْشَبهِهِْم بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 789(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 787(ئهلبانى  ②
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ايهت مۇنـداق رىـۋ  دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  8788
سـهيننىڭ بېشـى   ۈھ تـۇراتتىم، مهن ئىبنى زىيادنىڭ يېنىدا  :قىلىنىدۇ

ــدى ــدىكى  . كهلتۈرۈل ــۇ قولى ــلهن ھھاسىســى ئ ــۇرنىنى  ۈبى ــهيننىڭ ب س
  :يهڭگىل نوقۇپ تۇرۇپ

. دېـدى  بۇنـداق چىرايلىـق بـۇرۇن كـۆرۈپ باقمىـدىم، ـ      ـــ ھاياتىمـدا   
  :مۇمهن

خشـايدىغىنى  ــ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئهڭ ئو   
   .①دېدىمھۈسهين ئىدى، ـ 

 ) 3778: تىرمىزى(

َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ قَالَ لَمَّا جِيَء بَِرأْسِ ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ زَِياٍد َوأَْصـَحابِِه  ـ   8789
قَْد َجاَءْت فَإِذَا َحيَّةٌ  ُنضَِّدْت ِفي الَْمْسجِِد ِفي الرََّحَبِة فَاْنَتَهْيُت إِلَْيهِْم َوُهْم َيقُولُونَ قَْد َجاَءْت

قَْد َجاَءْت َتَخلَّلُ الرُُّءوَس َحتَّى َدَخلَْت ِفي َمْنَخَرْي ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ زَِياٍد فََمكَثَْت ُهَنْيَهةً ثُـمَّ  
  . َتْينِ أَْو ثَلَاثًاَخَرَجْت فَذََهَبْت َحتَّى َتَغيََّبْت ثُمَّ قَالُوا قَْد َجاَءْت قَْد َجاَءْت فَفََعلَْت ذَِلَك َمرَّ

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  ـــ ئۇمــارە ئىبنــى ئــۇمهير    8789
 ،بېشـــى كهلتۈرۈلـــۈپ ۋە ھهمراھلىرىنىـــڭ دۇلالھ ئىبنـــى زىيـــادهيـــبۇئ

ئۇالرنىڭ يېنىغـا بېرىـپ تۇرۇشـۇمغا،    . مهسجىدنىڭ سهيناسىدا قويۇلدى
  :كىشىلهر

باشــالرنى  قارىســام، بىــر يىــالن ئــۇ. ــــ كهلــدى، كهلــدى، ـ دېيىشــتى  
ــردەم      ــى ۋە بى ــپ كهتت ــا كىرى ــدۇلالھنىڭ بۇرنىغ ــپ، ئۇبهي ــارىالپ بېرى ئ

كىشـىلهر  . تۇرغاندىن كېيىن قايتىپ چىقىـپ، كـۆزدىن غايىـب بولـدى    
  :يهنه ئىككى ـ ئۈچ قېتىم

دەرۋەقه، يىالن ئۇنىڭ بۇرنىغا ئىككى ـ  . ــ كهلدى، كهلدى، ـ دېيىشتى 
   .②ئۈچ قېتىم كىرىپ چىقتى

  ) 3780: تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2973(ئهلبانى  ①
  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2974(هلبانى ئ ②
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ُتِحبُُّه قلت أَمَّا ِمَن : قال جƎيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ـ عن أم سلمة  8790
ن الدُّْنَيا فََنَعْم قال إِنَّ أُمََّتَك َسَتقُْتلُ هذا بِأَْرضٍ ُيقَالُ هلا كَْرَبالُء فََتَناَولَ جِْبرِيلُ عليه السَّالُم م

وسلم فلما أُِحيطَ Ɯسني حني قُِتلَ قال ما اْسـُم هـذه    ُتْرَبِتَها فَأََراَها النيب صلى اللَُّه عليه
  . اَألْرضِ قالوا كَْرَبالُء قال َصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه أَْرُض كَْربٍ َوَبالٍء

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    دىنارەزىيهلالھۇ ئهنهـ  همهلهس ۇممۇئـ  8790
ھۈســهين ھهققىــدە مۇنــداق  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  

  :كېلىپ، مهندىنجىبرىئىل «: دېگهن
  :ـ دەپ سورىغانىدى، مهنئۇنى ياخشى كۆرەمسهن؟ ــ 

  :ماڭا .ــ شۇنداق، دۇنيالىقتىن شۇنى ياخشى كۆرىمهن، ـ دېدىم
ــ ئهپسۇسكى، ئۈممىتىڭ ئۇنى كهرباال دېـگهن يهردە ئۆلتۈرۈۋېتىـدۇ، ـ    

  .»ىئاندىن ئۇ يهرنىڭ توپىسىدىن كهلتۈرۈپ، ماڭا كۆرسهتت. دېدى
  :ھۈسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قورشاۋدا قالغاندا

  :ئۇنىڭغا .ـ دەپ سورىدىبۇ يهرنىڭ ئىسمى نېمه؟ ــ 
  :سهينۈھ كهرباال، ـ دېيىشكهنىدى،) بۇ يهرنىڭ ئىسمى(ــ 

ـــ  بــۇ يهر ھهقىــقهتهن كهرب  .ئېيتتــىاهللا ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلى راســت ـ
   .①ۋە باال يېرى ئىكهن، ـ دېدى) مۇسىبهت(

  ) 2819: »ىركهبئهل«(

إِنَّ جِْبرِيلَ عليه السَّالُم أخƎين أَنَّ الُْحَسْيَن اْبنِي َمقُْتولٌ : َعاِئَشة رفعتهـ عن   8791
  . الطَّفِّ وإن أُمَِّتي َسُتفَْتَتُن َبْعِدي أَْرضِيف 

ــه  8791 ــ ئائىشـ ــــ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، ارەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :هم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

كېلىـــپ، ئوغلـــۇم ھۈســـهيننىڭ تهف دېـــگهن جايـــدا جىبرىئىـــل «
ــنىگه     ــيىن پىت ــدىن كې ــڭ مهن ــدىغانلىقىنى ۋە ئۈممىتىمنى ئۆلتۈرۈلى

   .①»قالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى بىــر قــانچه ســهنهدى بىــلهن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، بىــر   ): 15116(ھهيســهمى  ①

  .سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  ) 2814 :»كهبىرئهل«(

ُهْم قَـاِتلُوُه  Ʈمد بن الَْحَسنِ قال لَمَّا َنَزلَ ُعَمُر بن َسْعٍد بُِحسنيٍ َوأَْيقََن أَنَّـ   8792
َوقَاَم يف أَْصَحابِِه َخِطيًبا فََحِمَد اللََّه ورغبهم يف لقاء اهللا ونفرهم من احلياة مع الظاملني وقتل 

  . بِكَْرَبالَء بِالطَّفِّالُْحَسْيُن رضي اللَُّه عنه 
ئۆمهر ئىبنى سهئد : ـ مۇھهممهد ئىبنى ھهسهن مۇنداق دېگهن 8792

رشـــــىۋالغاندا، ھۈســـــهين ئۆزىنىـــــڭ   ئهتراپىنـــــى قوھۇســـــهيننىڭ 
نۇتقىـدا  . ئـادەملىرىگه نۇتـۇق سـۆزلىدى   ، ىـپ نلىقىنى بىللىدىغائۆلتۈرى

نىـڭ دەرگاھىغـا يـول    هللاقانـدىن كېـيىن، ئـۇالرنى ا   ـ سانا ئېي ھهمدۇ قاهللا
ــتىن     ــله ياشاشــ ــلهن بىلــ ــالر بىــ ــدۈرۈپ، زالىمــ ــقا رىغبهتلهنــ ئېلىشــ

   .②ئۆلتۈرۈلدى دادېگهن جاي ھۇسهين كهرباالدىكى تۇف نهپرەتلهندۈردى،
   )2842 :»كهبىرئهل«(

وعن الشعيب قال ملا أراد احلسني بن علي أن Ƹرج لقي ابن عمر فقال له ـ   8793
قال خريت بني أن أكون ملكا نبيـا أو   فقال ال تفعل فإن رسول اهللا أريد العراق إين 

فـال   اهللا نبيا عبدا فقيل يل تواضع فاخترت أن أكون نبيا عبدا وإنك بضعة من رسول 
  ). بزار واألوسط(ơرج قال فأىب فودعه وقال أستودعك اهللا من مقتول 

سهين ئىبنى ئهلـى  ۈھ: شهئبى رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ـ 8793
ئىبنـى ئـۆمهر    بولـۇپ، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما خهلىپىگه قارشـى چىقمـاقچى   

  :نىڭ قېشىغا كهلدى ۋەرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
دى، ئىبنـى  گهنىـ دېيـۈرۈش قىلمـاقچىمهن، ـ    ه مهن ئىـراق تهرەپـك  ــ 

  :ئۆمهر ئۇنىڭغا
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    چـۈنكى  ىغىـن،  ئۇنداق قىلمــ 

بهنـدە پهيغهمـبهر بولـۇش    يـاكى   پادىشاھ پهيغهمبهر ماڭا«: ۋەسهللهمنىڭ

                                                                                                                            
دىدە بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنه      ): 15114(ھهيسهمى  ①

  .يهنه بىر سهنهدىدە مهن تونۇمايدىغان بىرى بار، ـ دېگهن. ئىبنى لۇھهيئه ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ھهسـهن      ): 15135(ھهيسهمى  ②

  .ئىبنى زەبهله ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهن
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» ئىختىيارلىقى بېرىلگهنىدى، مهن بهندە پهيغهمبهر بولۇشـنى تاللىـدىم  
سهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر پارچىسـى   .ىمدېگىنىنى ئاڭلىد

بولىسهن، شۇڭا خهلىپىگه قارشى چىقمىغىـن، ـ دەپ نهسـىههت قىلغـان     
بولســـىمۇ، ھۈســـهين رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئۇنىـــڭ نهســـىهىتىگه قـــۇالق 

شۇنىڭ بىلهن، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۇنىڭ بىلهن . سالمىدى
  :خوشلىشىپ

ـ ،  تاپشـۇردۇم قـا  هللا سـېنى )! نى قهتلى قىلىنغـۇچى يه(ــ ئى مهقتۇل 
   .①ېدىد

   )»تهئهۋسئهل« ر؛بهززا(

قال بن َعبَّاسٍ اْسَتأْذََننِي ُحَسْيٌن يف الُْخُروجِ فقلت لَْوال أَنْ ُيْزرَِي ذلك بِي ـ   8794
قَْتلَ بَِمكَاِن كَـذَا  بَِيِدي يف َرأِْسَك قال فَكَانَ الذي َردَّ َعلَيَّ أَنْ قال َألنْ أُ لََشَبكُْتأو بَِك 

  . َوكَذَا أََحبُّ إيل من أَنْ ُيْسَتَحلَّ بِي َحَرُم اللَِّه َوَرُسوِلِه قال فَذَِلَك الذي َسلَى بنفِْسي عنه
ــ ئىبنــى ئاببــاس   8794 ــۋايهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مــادىن مۇن
ئىراققا بېرىش ئۈچۈن مهندىن ئىجـازەت سـورىغىلى   سهين ۈھ: قىلىنىدۇ

  :مهن .ىكهلد
دىن بىرىمىــــزگه زەرەر يهتمهيــــدىغانلىقىنى ئىككىمىــــزــــــ ئهگهر 

ــۇپ       ــېنى قوي ــېلىۋېلىپ، س ــرە س ــا گى ــلهن بوينۇڭغ ــۇم بى ــهم، قول بىلس
  :ئۇ. دېدىم بهرمىگهن بوالتتىم، ـ

ـــ مېنىـــڭ ســـهۋەبىمدىن  دەپســـهندە  ھهرىمـــىرەســـۇلىنىڭ اهللا ۋە ــ
ئـۇ  . ى، ـ دېـدى  ، پـاالنچى ـ پۇسـتانچى يهردە ئـۆلگىنىم ياخشـ     قىلىنغاندىن

   .②ئهنه شۇ سۆزى ئارقىلىق ئۆزىگه تهسهللىي تاپقانىدى
  ) 2859: »كهبىرئهل«(

                                                 
ــرى     ): 15130(ســهمى ھهي ① ــۇپ، بهززارنىــڭ راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهران ب

  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15131(ھهيســهمى  ②

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ُعثَْمانَ الِْحَزاِميُّ قال َخَرَج الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ رضي اللَُّه عنـهما إىل  ـ عن   8795
َيةَ إىل ُعَبْيِد اللَِّه بن زَِياٍد وهـو  الْكُوفَِة َساِخطًا ِلوِالَيِة َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ فَكََتَب َيزِيُد بن ُمَعاوِ

َواِليِه على الِْعَراقِ إنه قد َبلََغنِي أَنَّ ُحَسْيًنا قد َساَر إىل الْكُوفَِة َوقَِد ابتلى بِِه َزَماُنَك من َبْينِ 
ُيْعَتُق أو َيُعوُد َعْبًدا كما اَألْزماِن َوَبلَُدَك من َبْينِ الُْبلَْداِن واْبُتِليَت بِِه من َبْينِ الُْعمَّالِ َوِعْنَدَها 

ـ   ْولِ ُيْعَتَبُد الَْعبِيُد فَقََتلَُه ُعَبْيُد اللَِّه بن زَِياٍد َوَبَعثَ بَِرأِْسِه إليه فلما ُوِضَع بني َيَدْيِه َتَمثَّـلَ بِقَ
  الُْحَسْينِ بن الُْحَمامِ

  َوأَظْلََما ُنفَلُِّق َهاًما من رَِجالٍ أَِحبٍَّة إِلَْيَنا َوُهْم كَاُنوا أََعقَّ
ــ زەھهــاك ئىبنــى ئوســما  8795 ــۋايهت قىلىنىــدۇ ـ : ندىن مۇنــداق رى

يهزىــد ئىبنــى مۇئاۋىيهنىــڭ مــا رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇســهين ئىبنــى ئهلــى ۈھ
 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . چىقىپ كهتتى ، كۇفهگهخهلىپىلىكىدىن نارازى بولۇپ

نداق مۇئۇبهيدۇلالھ ئىبنى زىيادقا ئىراق ۋالىيسى يهزىد ئىبنى مۇئاۋىيه 
خهۋەر تېپىشـىمچه، ھۈسـهين كـۇفهگه قـاراپ يولغـا      ”: مهكتۇب يوللىدى

، ۋالىلىرىم ئارىسىدىن بۇ مۇسىبهت سېنىڭ بېشـىڭغا كهپتـۇ،   چىقىپتۇ
شۇڭا سهن بۇ ئىشنىڭ چارىسىنى قىلمىساڭ، ئـۆزەڭ ئهسـىرگه چۈشـۈپ    

 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى سهينۈدۇلالھ ھيئۇبه ،شۇنىڭ بىلهن .“قۇل بولىسهن
يهزىــــد ئالــــدىغا . ئهۋەتىــــپ بهردى كهكاللىســــىنى يهزىــــد ،ۈپئۆلتــــۈر

ــۇ      ــڭ مۇن ــى ھاممامنى ــهين ئىبن ــۆرۈپ، ھۈس ــاللىنى ك ــۈرۈلگهن ك كهلت
 :شېئىرىنى ئوقۇدى

  دوست بۇرادەرلىرىمىزمۇ گهر قىلسا ئاسىيلىق، 
   .①رەھىم قىلماستىن جۇدا قىلىمىز تېنىدىن كاللىسىنى

  )2846: »كهبىرئهل«(

َبكَّارٍ قال ُوِلَد الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ رضي اللَُّه عنه ِلَخْمسِ لََيـالٍ   الزَُّبْيُر بنـ   8796
َخلَْونَ من َشْعَبانَ َسَنةَ أَْرَبعٍ ِمَن الْهِْجَرِة َوقُِتلَ يوم الُْجُمَعِة يوم َعاُشوَراَء يف الُْمَحرَّمِ َسـَنةَ  

                                                 
  .رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى): 15137(ھهيسهمى  ①
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وأَْجَهَز عليه َخْوِليُّ بن َيزِيَد اَألْصَبِحيُّ من إِْحَدى َوِستَِّني وقتله ِسَنانُ بن أيب أََنسٍ النََّخِعيُّ 
  :ِحْمَيَر َوَحزَّ َرأَْسُه َوأََتى بِِه ُعَبْيَد اللَِّه بن زَِياٍد فقال ِسَنانُ بن أََنسٍ

  أَْوِقْر رِكَابِي ِفضَّةً َوذََهَبا أنا قََتلُْت الَْمِلَك الُْمَحجََّبا
  .قََتلُْت َخْيَر الناس اما َوأََبا 

ــار   8796 ــى بهكك ــر ئىبن ــ زۇبهي ــدۇ  ـ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن
ــ 4ھىجرىيىنىــڭ مــا رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇســهين ئىبنــى ئهلــى  ۈھ يىلــى  ـ

ــ كـۈنى    10ــ يىلـى مۇھهررەمنىـڭ     61 بولـۇپ،  شهئبان ئېيىدا تۇغۇلغان
دى، ئۇنى سىنان ئىبنى ئهنهس نهخهئى ئۆلتۈر. جۈمه كۈنىدە ئۆلتۈرۈلگهن

ئۇبهيـدۇلالھ  هسبهھى ئۇنىـڭ كاللىسـىنى ئېلىـپ،    خهۋلى ئىبنى يهزىد ئ
سـىنان ئىبنـى    شـۇنىڭ بىـلهن،  . دنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بـاردى ئىبنى زىيا

  : دىئهنهس مۇنۇ شېئىرنى ئوقۇ
  بېزىگىن ئۈزەڭگهمنى ئالتۇن ۋە كۈمۈش بىلهن،

  چۈنكى مهن ئۆلتۈردۈم تهختىراۋانلىق شاھزادىنى،
   .①ئانىسىئۈممهتنىڭ ئهڭ ئهۋزىلىدۇر ئۇنىڭ ئاتا ـ 

   )2852 :»كهبىرئهل«(

ƚƷ بن ُبكَْيرٍ حدثƗ اللَّْيثُ قال أََبى الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ رضي اللَُّه عنـهما  ـ   8797
ـ  فُّ أَنْ ُيْسَتأَْسَر فَقاَتلُوُه فَقََتلُوُه َوقََتلُوا اْبَنْيِه َوأَْصَحاَبُه الَِّذيَن قَاَتلُوا معه بَِمكَاٍن ُيقَالُ له الطَّ

طُِلَق بَِعِليِّ بن ُحَسْينٍ َوفَاِطَمةَ بنِت ُحَسْينٍ َوُسكَْيَنةَ بنِت ُحَسْينٍ إىل ُعَبْيِد اللَِّه بن زَِيـاٍد  َواْن
َوَعِليٌّ َيْوَمِئٍذ غُالٌم قد َبلَغَ فََبَعثَ بِهِْم إىل َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ فَأََمَر بُِسكَْيَنةَ فََجَعلََهـا َخلْـَف   

َرى َرأَْس أَبِيَها وذوي قَراَبِتَها َوَعِليُّ بن الُْحَسْينِ رضي اللَُّه عنـهما يف غُـلٍّ   َسرِيرِِه ِلئَال َت
  :فََوَضَع َرأَْسُه فضرب فََضَرَب على ثَنِيََّتيِ الُْحَسْينِ رضي اللَُّه عنه فقال

  .ُنفَلُِّق َهاًما من رَِجالٍ أَِحبٍَّة إِلَْيَنا َوُهْم كَاُنوا أََعقَّ َوأَظْلََما
ما أََصاَب مـن ُمِصـيَبٍة يف اَألْرضِ َوال يف   ( :قال َعِليُّ بن الُْحَسْينِ رضي اللَُّه عنهف

فَثَقُلَ على َيزِيَد أَنْ َيَتَمثَّلَ  )أَْنفُِسكُْم إِال يف ِكَتابٍ من قبل أن َنْبَرأََها إِنَّ ذلك على اللَِّه َيِسٌري
                                                 

  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 15144(ھهيسهمى  ①
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اللَِّه عز وجل فقال َيزِيُد َبلْ بَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم وَيْعفُو  بَِبْيِت ِشْعرٍ َوَتال َعِليٌّ آَيةً من ِكَتابِ
عن كَِثريٍ فقال َعِليٌّ رضي اللَُّه عنه أََما َواللَِّه لو َرآَنا رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه وسـلم   

الُْغلِّ قال َولَْو َوقَفَْنا بني َيَدْي َمْغلُوِلَني َألَحبَّ أَنْ ُيَخلَِّيَنا ِمَن الُْغلِّ قال َصَدقَْت فََخلُّوُهْم ِمَن 
رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم على ُبْعٍد َألَحبَّ أَنْ ُيقَرَِّبَنا قال َصَدقَْت فَقَرُِّبوُهْم فََجَعلَْت 

ِلَيْسُتَر عنـهما   َرأَْس أَبِيهَِما َوَجَعلَ َيزِيُد َيَتطَاَولُ يف َمْجِلِسِه فَاِطَمةُ َوُسكَْيَنةُ َيَتطَاَوالِن لتريا
  . َرأَْس أَبِيهَِما ثُمَّ أََمَر بِهِْم فَُجهُِّزوا وأصلح إِلَْيهِْم َوأُْخرُِجوا إىل الَْمِديَنِة

: ئىبنـــى ســـهئدتىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  لهيـــس – 8797
 مىغاچقـا، ئهسـىر بولۇشـقا ئۇنى  مـا  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇسهين ئىبنى ئهلى ۈھ

ھۈسـهين، ئوغـۇللىرى ۋە ھهمراھلىـرى تهف     ئۇرۇش باشلىنىپ، ھهزرىتى
تېخـى ئهمـدى بـاالغهتكه يهتـكهن ئـوغلى ئهلـى       . دېگهن جايدا ئۆلتۈرۈلـدى 

بىلهن قىزلىرى فاتىمه ۋە سهكىنه ئهسىرگه ئېلىنىـپ، ئىبنـى زىيادقـا    
يهزىد سهكىنهنى . ئىبنى زىياد ئۇالرنى يهزىدكه ئهۋەتتى. ئېلىپ بېرىلدى

ئۈچـۈن  قالماسـلىقى   ۈپرىنى كـۆر لىللىدادىسىنىڭ ۋە باشـقىالرنىڭ كـا  
نىڭ پۇت ـ قوللىرىغـا زەنجىـر    ئهلى .تۇرۇشقا بۇيرىدىتهختنىڭ كهينىدە 

ــېلىنغانىدى ــى . سـ ــد  ۈھھهزرىتـ ــى يهزىـ ــهيننىڭ بېشـ ــدى نىڭسـ ا غئالـ
  :دا، يهزىد ھۈسهيننىڭ ئۇدۇل چىشىغا ئۇرۇپ تۇرۇپقويۇلغان

  دوست بۇرادەرلىرىمىزمۇ گهر قىلسا ئاسىيلىق، 
ماســتىن جــۇدا قىلىمىــز تېنىــدىن كاللىســىنى، ـ   رەھىــم قىل

  :ئىبنى ھۈسهينئهلى بۇنى ئاڭلىغان دېگهن شېئىرنى ئوقۇدى، 
ـــ  ــان     ﴿ــ ــۆزەڭالر ئۇچرىغـ ــىلهر ۋە ئـ ــارلىق ھادىسـ ــدىكى بـ يهر يۈزىـ

مۇسىبهتلهر بىز ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن لهۋھۇلمهھفۇزغـا يېزىلغـان،   
هن ئـايهتنى ئوقۇغانىـدى،   دېـگ  ①﴾ا ئاسـاندۇر قهللاشۈبهىسىزكى، ا) ئىش(بۇ 

  :يهزىد ئۇنىڭغا
ھهرقانـداق بىـر   ) يهنـى جېـنىڭالر يـاكى مېلىڭالرغـا    (سـىلهرگه  ﴿ــ 

مۇسىبهت يهتسه، ئۇ سىلهرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپهيلىدىن كهلگهن 
ئهپۇ قىلمايـدىغان بولسـا،   (نۇرغۇن گۇناھىڭالرنى ئهپۇ قىلىدۇ هللا بولىدۇ، ا

                                                 
 .ـ ئايهت 22سۈرە ھهدىد،  ①
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دېـگهن ئـايهت بىـلهن     ①﴾)لماس ئىدىڭالرباال ۋە مۇسىبهتتىن ھېچ قۇتۇال
  :ئهلى ئىبنى ھۈسهين. جاۋاب بهردى

ــالهتته كــۆرگهن بولســا،      ــۇ ھ ــى ب ــبهر ئهلهيهىسســاالم بىزن ـــ پهيغهم ـ
  :دەرھال يهشكۈزىۋەتكهن بوالتتى، ـ دېگهنىدى، يهزىد) زەنجىر ـ كىشهننى(

  :ئهلى يهنه. ــ توغرا ئېيتتىڭ، ـ دېدى ۋە ئۇالرنى يېشىۋەتتى
يغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن يىراق تۇرۇپ قالساق، بىزنى ئۆزىگه ــ په

  :يېقىنالشتۇراتتى، ـ دېگهنىدى، يهزىد
فـاتىمه   .ــ توغرا ئېيتتىڭ، ـ دېدى ۋە ئۇالرنى ئۆزىگه يېقىنالشـتۇردى  

ئۈچــۈن  ســهكىنه ئىككىســى دادىســىنىڭ كاللىســىنى كــۆرۈش   بىــلهن
ــۇالرنى ت   ــدمۇ ئ ــۇنلىرىنى ســوزۇپ قاراشــتى، يهزى  .وسۇشــقا تىرىشــاتتىبوي

   .②ئاندىن ئۇالرنى ئوبدان جابدۇپ، مهدىنىگه يولغا سېلىپ قويدى
  ) 2806: »كهبىرئهل«(

َعنِ الشَّْعبِيِّ قال رأيت يف النَّْومِ كَأَنَّ رَِجاال َنَزلُوا ِمَن السَّـَماِء َمَعُهـْم    ـ  8798
 . ا لَبِثَْت أَنْ َنَزلَ الُْمْخَتاُر فَقََتلَُهْمقََتلَةَ الُْحَسْينِ رضي اللَُّه عنه فم َيَتَتبَُّعونَِحراٌب 

قوللىرىـدا نهيـزە تۇتقـان    چۈشـۈمدە  : ى مۇنداق دېـگهن شهئب – 8798
ســهيننىڭ قــاتىللىرىنى ۈھ ،چۈشــۈپئاســماندىن نىڭ ىكىشــبىــر تــوپ 

ئــۇزۇن ئــۆتمهي مۇختــار كېلىــپ، ئــۇالرنى     . ئىزدىگهنلىكىنــى كــۆردۈم 
   .③ئۆلتۈردى) قاتىلالرنى(

  ) 2833: »ركهبىئهل«(

َعنِ ابن ِشَهاب قال ما ُرِفَع بِالشَّامِ َحَجٌر يوم قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِلـيٍّ إِال  ـ   8799
 . عن َدمٍ رضي اللَُّه عنه

                                                 
 .ـ ئايهت 30سۈرە شۇرا،  ①
  .ولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ب): 15148(ھهيسهمى  ②
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 15151(ھهيسهمى  ③
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 رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   سـهين ۈھ: ـ ئىبنى شىهاب مۇنداق دېـگهن  8799
ــداق بىــر تــاش كۆتۈرۈلســىال  ،ئۆلتــۈرۈلگهن كــۈنى تېگىــدىن  ،شــامدا قان

   .①ىدىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېنى چىققانسهين ۈھ
  )2835: »كهبىرئهل«(

  .َعبِيطٌ َدٌمƁ ُيْرفَْع َحَجٌر بَِبْيِت الَْمقِْدسِ إِال ُوجَِد َتْحَتُه :َعنِ الزُّْهرِيِّ قالـ  8800
ھۈسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ شـېهىد   (: ـ زۇھرى مۇنداق دېگهن 8800

 ۈلســه،ھهر قانــداق تــاش كۆتۈر ىكىســتەدهدقۇيتۇلمهب) قىلىنغــان كــۈنى
   .②ئاستىدىن ئېقىپ تۇرغان قان كۆرۈلهتتى

  ) 2856: »كهبىرئهل«(

عن أيب قَبِيلٍ قال لَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ رضي اللَُّه عنـه اْنكََسـفَِت   ـ   8801
  . َيالْكََواِكُب نِْصَف النََّهارِ حىت ظََننَّا أŒا ِه َبَدِتالشَّْمُس كَْسفَةً حىت 

قهتـل   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇسهين ۈھ: ـ ئهبۇ قهبىل مۇنداق دېگهن 8801
. يۇلتـۇزالر كۆرۈلـدى  چـۈش ۋاقتىـدا   كۈندۈزى كۈن تۇتۇلـۇپ،   ،قىلىنغاندا

   .③ھهتتا بىز ئۇالرنى راست يۇلتۇزمىكىن دەپ قالغانىدۇق
  )2838: »كهبىرئهل«(

َعبَّاس بن َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ َوأُمُُّه أُمُّ قُِتلَ مع الُْحَسْين الْ: ـ اللَّْيثُ بن َسْعٍد  8802
الَْبنَِني َعاِمرِيَّةٌ َوَجْعفَُر بن َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ َوَعْبُد اللَِّه بن َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ َوُعثَْمانُ بـن  

ُعوٍد َنْهَشِليَّةٌ َوَعِليُّ َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ وأبو َبكْرِ بن َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ َوأُمُُّه لَْيلَى بنُت َمْس
بن الُْحَسْينِ بن َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ اَألكَْبُر َوأُمُُّه لَْيلَى ثَقَِفيَّةٌ َوَعْبُد اللَِّه بن الُْحَسـْينِ َوأُمُّـُه   

ن الَْحَسـنِ ُألمِّ  الرََّباُب بنُت اْمرǛِِ الْقَْيسِ كَلْبِيَّةٌ وأبو َبكْرِ بن الُْحَسْينِ ُألمِّ َولٍَد َوالْقَاِسُم ب

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15160(ھهيســهمى  ①

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
  .ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن بۇ): 15159(ھهيسهمى  ②
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 15163(ھهيسهمى  ③
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َولٍَد َوَعْونُ بن عبد اللَِّه بن َجْعفَرِ بن أيب طَاِلبٍ َوَجْعفَُر بن َعِقيلِ بن أيب طَاِلبٍ َوُمْسِلُم بن 
 . َعِقيلِ بن أيب طَاِلبٍ َوُسلَْيَمانُ موىل الُْحَسْينِ َوَعْبُد اللَِّه َرِضيُع الُْحَسْينِ رضي اللَُّه َعْنُهْم

ســهين ۈھتىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، بنــى ســهئدلهيــس ئىـ    8802
ئاببـاس  : مۇنـۇالر ئىـدى  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بىـلهن بىلـله ئۆلتـۈرۈلگهنلهر     

 )ئـامىر قهبىلىسـىدىن  (ئۇنىڭ ئانىسى  ۋە تالىب ۇئىبنى ئهلى ئىبنى ئهب
ئابـدۇلالھ ئىبنـى    ؛تالىـب  ۇجهئفهر ئىبنى ئهلى ئىبنى ئهب ؛ئۇممۇ بهنىين
ئهبـۇ   ؛تالىـب  ۇئوسمان ئىبنـى ئهلـى ئىبنـى ئهبـ     ؛تالىب ۇئهلى ئىبنى ئهب

نهھشــهل (ئۇنىــڭ ئانىســى  ۋە تالىــب ۇبهكــرى ئىبنــى ئهلــى ئىبنــى ئهبــ 
سهين ئىبنـى ئهلـى   ۈئهلى ئىبنى ھ لهيال بىنتى مهسئۇد؛ )قهبىلىسىدىن

 ؛لهيـال  )سـهقىيفه قهبىلىسـىدىن  (ئۇنىـڭ ئانىسـى    ۋە تالىـب  ۇئىبنى ئهبـ 
) كهلــب قهبىلىســىدىن(ئانىســى  ئۇنىــڭۋە  ســهينۈئابــدۇلالھ ئىبنــى ھ

ئۇنىــڭ ۋە  ســهينۈئهبــۇ بهكــرى ئىبنــى ھ ؛لقهيسئــۇئىمرى رەبــاب بىنتــى
دېـدەك  (ئۇنىڭ ئانىسى  ۋە سهينۈقاسىم ئىبنى ھ ؛)دېدەك ئىدى(ئانىسى 
جهئـفهر   ؛تالىـب  ۇ، ئهۋن ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر ئىبنى ئهبـ )ئىدى

 ۇى ئهقىـل ئىبنـى ئهبـ   تالىـب، مۇسـلىم ئىبنـ    ۇئىبنى ئهقىل ئىبنى ئهب
ۋە ھۈســهيننىڭ ســۈت   ســهيننىڭ ئازادگهردىســى ســۇاليمان  ۈھ ؛تالىــب
   .①ئابدۇلالھ) ئېنىكئانىسىنىڭ ئېرى(دادىسى 

  )2803 :»كهبىرئهل«(

قُِتلَ معه َسْبَعةَ َعَشَر َشابا كُلُُّهُم ارتكـض يف َرِحـمِ   : Ʈمد بن الَْحَنِفيَِّة ـ  8803
  . فَاِطَمةَ رضي اللَُّه عنها

ــ مــۇھهممهد ئىبنــى  8803 شــۇ كــۈنى : مۇنــداق دېــگهنھهنهفىيــيه ـ
ــلهن    ــۇ بى ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلالھ ــۇپ،   17ھۈس ــۈرۈلگهن بول يىگىــت ئۆلت

   .②ھهممىسى فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئهۋالدى ئىدى
  ) 2855: »كهبىرئهل«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15169(ھهيســهمى  ①

  .ۇر، ـ دېگهنراۋىيلىرىد
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بىـر سـهنهدىنىڭ   ): 15170(ھهيسهمى  ②

  .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ُه عنهما إحتزوا َرأَْسُه عن أيب قَبِيلٍ قال لَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ رضي اللَّ ـ  8804
َوقََعُدوا يف أَوَّلِ َمْرَحلٍَة َيْشَرُبونَ النَّبِيذَ َيَتَحيَّْونَ بِالرَّأْسِ فََخَرَج عليهم قَلٌَم من َحِديـٍد مـن   

  َحاِئٍط فَكََتَب بَِسطْرِ َدمٍ
  أََتْرُجو أُمَّةٌ قََتلَْت ُحَسْيًنا َشفَاَعةَ َجدِِّه يوم الِْحَسابِ

 .َوَتَركُوا الرَّأَْس ثُمَّ َرَجُعوا فََهَرُبوا
ــ ئهبــۇ قهبىــل مۇنــداق دېــگهن  8804  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇســهين ۈھ: ـ

غانـدىن كېـيىن، قـاتىلالر ئۇنىـڭ كاللىسـىنى كهسـتى ۋە       قهتلى قىلىن
ــدى، ئۇالرنىــڭ     ــرىكلهش ئۈچــۈن شــاراپ ئىچىشــىپ ئولتۇرغانى ــۇنى تهب ب

  :ىلهنيېنىدىكى تامدىن بىر تۆمۈر قهلهم چىقىپ، قان ب
  ھېساب كۈنىدە، لهرسهيننى ئۆلتۈرگهنۇھ

  ئارزۇ قىالالمدۇ؟ شاپائىتىنى ئهجدادىنىڭ
 تاشـالپ كاللىنى قورقۇپ كېتىپ، دى، ئۇالر ىيېزىلىۋدېگهن بېيىت 

   .①قايتىپ كهلدىيهنه كېيىن  قاچتى ۋە
 ) 2873: »كهبىرئهل«(

ال ُألمِّ َسلََمةَ ال َتَدِعي أََحًدا أن رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه ق: عن أُمِّ َسلََمةَ ـ  8805
َيْدُخلُ فََجاَء الُْحَسْيُن رضي اللَُّه عنه فأََراَد أَنْ َيْدُخلَ فَأََخذَْتُه فلما إشتد يف الُْبكَاِء َخلَّْت عنه 
فََدَخلَ حىت َجلََس يف ِحْجرِ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فقال جِْبرِيلُ صلى اللَُّه عليه وسلم 

ُمْؤِمُنونَ بِي قـال   َوُهْمأُمََّتَك َسَتقُْتلُ اْبَنَك هذا فقال النيب صلى اللَُّه عليه وسلم َيقُْتلُوَنُه إِنَّ 
إِنَّ أُمَِّتي َيقُْتلُونَ هذا ويف الْقَْومِ أبو َبكْرٍ : نعم فََخَرَج رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فقال

ُمْؤِمُنونَ قال  َوُهْمَرأَ الْقَْومِ عليه فَقَاال يا َنبِيَّ اللَِّه َيقُْتلُوَنُه َوُعَمُر رضي اللَُّه عنهما َوكَاَنا أَْج
 ). مطوال 8096:للكبري(نعم 

مۇنـــداق رىـــۋايهت ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن  ــــ 8805
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن تونۇمايدىغان بىرى بار، ـ  ): 15177(ھهيسهمى  ①
  .هندېگ
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كــۆپ . اپىلىــدىدەپ تـــ ! مىگىنھېچكىمنــى كىرگــۈزــــ يېنىمغــا 
ئـۇنى  سهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كېلىپ كىرمهكچى بولىۋىـدى،  ۈھ ئۆتمهي،

تۇتۇۋالــدىم، ئــۇ يىغالشــقا باشــلىدى، شــۇنداقتىمۇ قويــۇپ بهرمهي، چىــڭ   
ئۇ تېخىمۇ كۈچهپ يىغلىغىلى تۇرغانىـدى، ئامالسـىز قويـۇپ    . تۇتۇۋالدىم
ــم ــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ قۇچ  . بهردى ــۇدۇل كىرى ــۇ ئ ىقىــدا ئ

  :جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم. ئولتۇردى
پهيغهمـــبهر . ـــــ ئۈممىتىـــڭ بـــۇ بـــالىنى ئۆلتۈرۈۋېتىـــدۇ، ـ دېـــدى   

  :ئهلهيهىسساالم
ـــــ ئـــۇالر ماڭـــا ئىشـــهنگهن تـــۇرۇپ، بـــۇنى ئۆلتۈرۈۋېتهمـــدۇ؟ ـ دەپ     

  :سورىغانىدى، جىبرىئىل
شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم سـىرتقا      . ــ ھهئه، ـ دېدى 

  :چىقىپ
جامائهت ئىچىدە ئهبـۇ  . ــ ئۈممىتىم بۇ باالمنى ئۆلتۈرىدىكهن، ـ دېدى 

ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن . بهكــرى بىــلهن ئۆمهرمــۇ بــار ئىــدى
  :ئىككىيلهن. سوئال سوراشتا باشقىالردىن كۆپ جۈرئهتلىك ئىدى

ئۇالر مۇسۇلمان تۇرۇپ بۇنى ئۆلتۈرۈۋېتهمدۇ؟ ـ دەپ  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :غانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسورى

   .①ــ ھهئه، شۇنداق قىلىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )8096 :»كهبىرئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئاساسـهن ئىشـهنچلىكتۇر، ـ    ): 15119(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن
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ممار ئىبنى هزەيد ئىبنى ھارىسه ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئۇسامه، ئ
ىفارى رەزىيهلالھۇ غ ياسىر، ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد ۋە ئهبۇ زەر

  رنىڭ پهزىلهتلىرىئهنهۇال

َشةَ قَالَْت قَِدَم َزْيُد ْبُن َحارِثَةَ الَْمِديَنةَ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعاِئـ   8806
ا َيُجـرُّ  َوَسلََّم ِفي َبْيِتي فَأََتاُه فَقََرَع الَْباَب فَقَاَم إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعْرَياًن

 . َرأَْيُتُه ُعْرَياًنا قَْبلَُه َولَا َبْعَدُه فَاْعَتَنقَُه َوقَبَّلَُهثَْوَبُه َواللَِّه َما 
: ادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهـــــ ئائىشــه  8806

. نى قـاقتى ىئىشـىك  ھۇجرامنىڭ كېلىپ، زەيد ئىبنى ھارىسه مهدىنىگه
غا ئۇنىڭ قېشىقېشىمدا ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ۇنـدىن  بمهن . چىقتـى يېـرىم ـ يالىڭـاچ ھالـدا     چه ىنىكىيىمىنى سـۆرىگ 
ــيىن  ــاكى كې ــرى ي ــۇنىئىلگى ــرىم ـ     ، ئ ــدىم يې ــۆرۈپ باقمى ــاچ ك . يالىڭ

   .①يدىۆس باغرىغا بېسىپئۇنى  ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 
  )2732: تىرمىزى(

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َجَبلَة ْبن َحارِثَةَ أَُخو َزْيٍد قَالَ قَِدْمُت َعلَى َر ـ عن  8807
ُه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه اْبَعثْ َمِعي أَِخي َزْيًدا قَالَ ُهَو ذَا قَالَ فَإِنْ اْنطَلََق َمَعَك لَْم أَْمَنْع

  . َرأَْي أَِخي أَفَْضلَ ِمْن َرأْيِي قَالَ َزْيٌد َيا َرُسولَ اللَِّه َواللَِّه لَا أَْخَتاُر َعلَْيَك أََحًدا قَالَ فََرأَْيُت
رەزىيهلالھـۇ  ئىبنى ھارىسه  جهبهله )دنىڭ بىر تۇغقىنىەيز( – 8807

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  : مۇنــداق دېــگهن ئهنهــۇ
  :يېنىغا كېلىپ

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 516(ئهلبانى  ①
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ـ ،  كهتكىلـى قـوي  زەيدنى مهن بىلهن قېرىندىشىم  !رەسۇلۇلالھئى ــ 
  : ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر گهنىدىم،دې

. دېـدى  ئۆزى خالىسا، ئېلىـپ كهتكىـن، مهن توسـمايمهن، ـ    ئۇ ئهنه، ــ 
بېرىپ زەيدكه ئېيتقانىدىم، ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا     

  :كېلىپ
. مهن سېنى ھـېچكىمگه تهڭ قىلمـايمهن، ـ دېـدى     !ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ىنى بىلىپ كېيىنچه، ئۇنىڭ پىكرىنىڭ مېنىڭكىدىن توغرا ئىكهنلىك
   .①يهتتىم

  ) 3825: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   8808
لَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه  َوَسلََّم َبْعثًا َوأَمََّر َعلَْيهِْم أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد فَطََعَن َبْعُض النَّاسِ ِفي إَِماَرِتِه فَقَا

ِه إِنْ كَانَ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتطُْعُنوا ِفي إَِماَرِتِه فَقَْد كُْنُتْم َتطُْعُنونَ ِفي إَِماَرِة أَبِيِه ِمْن قَْبلُ َواْيُم اللَّ
  . ْن أََحبِّ النَّاسِ إِلَيَّ َبْعَدُهلََخِليقًا ِللْإَِماَرِة َوإِنْ كَانَ لَِمْن أََحبِّ النَّاسِ إِلَيَّ َوإِنَّ َهذَا لَِم

ــ 8808 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــداق ئاب دىن مۇن
ئۇســامه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

لـېكىن بهزىـلهر   . ئىبنى زەيد قوماندانلىقىـدا بىـر روتـا ئهسـكهر ئهۋەتتـى     
بولـــۇپ، ســـۆز ـ چـــۆچهك قىلىشـــقا      زەيـــدنىڭ قومانـــدانلىقىغا نـــارازى

باشــلىغانىدى، بۇنىڭــدىن خهۋەر تاپقــان پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  
ــدى   ــداق دېـ ــهللهم مۇنـ ــامىن «: ۋەسـ ــىمچه، ئۇسـ ــدان ئاڭلىشـ ىڭ قومانـ

ئاتىسـىنىڭ قومانــدان   سـىلهر ئۇنىــڭ . ۇپســىلهربولغانلىقىغـا نـارازى بول  
ىــلهن قهســهمكى، بنــامى  نىــڭهللا. نــارازى بولغــان ئىــدىڭالربولۇشــىغىمۇ 

ــدى     ــقا الياقهتلىــك ئى ــدان بولۇش ــۇ قومان ۋە  ئۇنىــڭ ئاتىســى ھهقىقهتهنم
ئۇسـامهمۇ خـۇددى   . ئىدى مېنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈك كىشىلىرىمدىن بىرى

   .»ئاتىسىدەك مېنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈك كىشىلىرىمدىندۇر
   )3730 :بۇخارى(

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2998(ئهلبانى  ①
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ِه قَالَ لَمَّا ثَقُلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َعْن أَبِيـ   8809
 َعلَْيِه َوَسلََّم َهَبطُْت َوَهَبطَ النَّاُس الَْمِديَنةَ فََدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ 

لَْيِه َوَسلََّم َيَضُع َيَدْيِه َعلَيَّ َوَيْرفَُعُهَما َوقَْد أَْصَمَت فَلَْم َيَتكَلَّْم فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  . فَأَْعرُِف أَنَُّه َيْدُعو ِلي

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئۇنىـڭ   ـ مۇھهممهد ئىبنى ئۇسامه 8809
 پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم: دادىســـى مۇنـــداق دېـــگهن

ــنىگه  قــول ئاســتىمدىكى قوشــۇننى باشــالپ  ســهكراتقا چۈشــكهندە، مهدى
گهپ  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كىـردىم  قايتىپ كهلدىم ۋە

. قـولىنى ئۈسـتۈمگه قويـۇپ، ئانـدىن كۆتـۈردى      قىلىشتىنمۇ قالغانىـدى، 
   .①ئۇنىڭ ماڭا دۇئا قىلىۋاتقانلىقىنى چۈشهندىم

  ) 3817: تىرمىزى(

َبابِ فَُشجَّ ِفي َوْجهِِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َعثََر أَُساَمةُ بَِعَتَبِة الْـ   8810
ْجهِِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِميِطي َعْنُه الْأَذَى فََتقَذَّْرُتُه فََجَعلَ َيُمصُّ َعْنُه الدََّم َوَيُمجُُّه َعْن َو

  . تَّى أَُنفِّقَُهثُمَّ قَالَ لَْو كَانَ أَُساَمةُ َجارَِيةً لََحلَّْيُتُه َوكََسْوُتُه َح
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇارەزىيهلالھــۇ ئهنهـــــ ئائىشــه  8810

يىلىــپ كېتىــپ، يــۈزى يېرىلىــپ تې ائۇســامه ئىشــىكنىڭ بوسۇغۇســىد
ئـۇنى كـۆرگهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     . كهتتى ۋە قان ئېقىشقا باشـلىدى 

  ):ماڭا(ئهلهيهى ۋەسهللهم 
قانـدىن سهسـكىنىپ،    مهن. دىدېـ  ـ! تىۋەتكىنئۇنىڭ يۈزىنى سۈرــ 

ــدىم   ــېقىن بارالمى ــا ي ــلهن . ئۇنىڭغ ــۇنىڭ بى ــهلاللالھۇ   ،ش ــبهر س پهيغهم
ئۆزى يېقىنالپ كهلدى ۋە يۈزىـدىكى قـاننى سـۈمۈرۈپ،    ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  :ئاندىن. سىرتقا تۈكۈردى

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 3000(ئهلبانى  ①
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ـــ ئهگهر  مهن ئــۇنى چىرايلىــق  ،ئۇســامه قىــز بولــۇپ قالغــان بولســا ـ
ا يـاتلىق بولغانـدىمۇ بـارلىق خىراجىتىنـى     ياساندۇرۇپ قوياتتىم، ھهتتـ 
   .①كۆتۈرگهن بوالتتىم، ـ دېدى

  ) 1976: ئىبنى ماجه(

َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني قَالَْت أََراَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَنحِّـَي  ـ   8811
أَكُونَ أََنا الَِّذي أَفَْعلُ قَالَ َيا َعاِئَشةُ أَِحبِّيـِه فَـإِنِّي    ُمَخاطَ أَُساَمةَ قَالَْت َعاِئَشةُ َدْعنِي َحتَّى

  . أُِحبُُّه
ئهنهادىن مۇنداق رەزىيهلالھۇ ـ مۇئمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه  8811

ئۇسـامهنىڭ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :ىدىبۇرنىنى تازىلماقچى بولغان

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر . دېدىمـ مهن قىالي، ــ 
ـ چـۈنكى مهن ئۇنىڭغـا ئـامراق،      !ئۇنىڭغـا كۆيـۈنگىن   ،ئـى ئائىشـه  ـــ  
   .②دېدى

 ) 3818: تىرمىزى(

َعْن ُعَمَر أَنَُّه فََرَض ِلأَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ِفي ثَلَاثَِة آلَاٍف َوَخْمسِ ِمائٍَة َوفَـَرَض  ـ   8812
ثَلَاثَِة آلَاٍف قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ِلأَبِيِه ِلَم فَضَّلَْت أَُساَمةَ َعلَيَّ فََواللَِّه َما  ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ِفي

يَك َسَبقَنِي إِلَى َمْشَهٍد قَالَ ِلأَنَّ َزْيًدا كَانَ أََحبَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَبِ
أََحبَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَك فَآثَْرُت ُحبَّ َرُسولِ اللَّـِه   َوكَانَ أَُساَمةُ

  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُحبِّي
ــۋايهت      – 8812 ــداق رى ــادىن مۇن ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ئىبن
يهنى (ماڭا  ،)دەرھهم( 3500ئۇسامهگه  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر :قىلىنىدۇ

مهن . بهلگىلىــدى مائــاش) دەرھهم( 3000 )ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهرگه  
  :بۇنىڭغا ئېتىراز بىلدۈرۈپ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1607(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 3001(ئهلبانى  ②
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 نىـڭ نـامى  هللا مهنى مهنـدىن ئـارتۇق كۆرىسـهن؟   انېمه ئۈچـۈن ئۇسـ  ــ 
ھېچبىــر غازاتقــا مهنــدىن بــۇرۇن قاتناشــمىغان، ـ   بىــلهن قهســهمكى، ئــۇ 

  :ئۆمهر دېگهنىدىم،
زەيـدنى  ) ئۇسـامهنىڭ دادىسـى  (پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    چـۈنكى، ــ 

ئۇســـامهگىمۇ ) ئۇنىـــڭ ئـــوغلى(ئۆمهردىنمـــۇ ياخشـــى كـــۆرەتتى، ) داداڭ(
شۇڭا ئۇنى سهندىن ئارتۇق كـۆردۈم، ـ دەپ    .سهندىن بهكرەك ئامراق ئىدى

   .①جاۋاب بهردى
  )3813: ىتىرمىز(

اْبُن ُعَمَر َيْوًما َوُهَو ِفي الَْمْسجِِد إِلَى َرُجلٍ َعْبد اللَِّه ْبُن ِديَنارٍ قَالَ َنظََر  ـ عن 8813
َيْسَحُب ِثَياَبُه ِفي َناِحَيٍة ِمْن الَْمْسجِِد فَقَالَ اْنظُْر َمْن َهذَا لَْيَت َهذَا ِعْنِدي قَالَ لَُه إِْنَسانٌ أََما 

قَالَ فَطَأْطَأَ اْبُن ُعَمَر َرأَْسُه َوَنقََر بَِيَدْيِه  َتْعرُِف َهذَا َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َهذَا ُمَحمَُّد ْبُن أَُساَمةَ
  . ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ قَالَ لَْو َرآُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَأََحبَُّه

بىـر   :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئابدۇلالھ ئىبنى دىينار ـ 8813
هلالھۇ ئهنهۇما مهسـجىدنىڭ چېتىـدە   ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيكۈنى، 

  :ىگهن پېتى ئايلىنىپ يۈرگهن بىرىنى كۆرۈپ قېلىپكىيىمىنى سۆر
ولسـا،  غا كهلـگهن ب ئـۇ؟ مېنىـڭ ئالـدىم    كهنكىمـ  ېقىڭالر،قاراپ بـ ــ 

  :بىر ئادەم ئۇنىڭغا. دېدىـ ئۇنىڭغا گهپ قىلىپ قوياتتىم، 
سـامهنىڭ  ۇئـۇ ئ ! ئۇ كىشـىنى تونۇمامسـهن؟  ! ئابدۇرراھمان ۇئى ئهبــ 

ــمۇ؟       ــۇھهممهد ئهمهسـ ــوغلى مـ ــىنى   ـ ئـ ــۆمهر بېشـ ــى ئـ ــدى، ئىبنـ دېۋىـ
  :ساڭگىلىتىپ، قولى بىلهن يهرنى جىجىدى، ئاندىن

 بولغـان ) ھايـات (ئهگهر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ــ 
   .دېدىـ چوقۇم ياخشى كۆرگهن بوالتتى، ئۇنى بولسا، 

  )3734 :بۇخارى(

   .ل من أسلم زيد بن حارثةأو: ابن شهاب قال ـ 8814

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 799(ئهلبانى  ①
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زەيــد ئىبنــى ھارىســه   : ئىبنــى شــىهاب مۇنــداق دېــگهن   ـ     8814
  . ①ئىدى ىشىكبولغان لمان ۇستۇنجى مۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 ) 4653: »بىرهئهلك«(

قَـالَ  َعْن َعِليٍّ قَالَ َجاَء َعمَّاٌر َيْسَتأِْذنُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَـ   8815
  . ائْذَُنوا لَُه َمْرَحًبا بِالطَّيِّبِ الُْمطَيَّبِ

پهيغهمــبهر ممــار هئ: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهلىــ – 8815
نىڭ يېنىغــــا كېلىــــپ، ئىجــــازەت ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم

  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىغانىسورى
   ②.دېدىـ  !ياخشىالرنىڭ ياخشىسىغا ئىجازەت بېرىڭالر ــ

 )3798: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   8816
  . يةأَْبِشْر َعمَّاُر َتقُْتلَُك الِْفئَةُ الَْباغ

 ۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ  ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە    8816
  :ئهممارغا لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سه

 »ساڭا خۇش بېشـارەت، سـېنى زالىـم پىـرقه ئۆلتۈرىـدۇ      !ممارهئى ئ«
   .③گهندې

  )3800 :تىرمىزى(

واستسقى يوم صفني، فأź بقعب فيه لƏ، فلما نظر إليـه  : ـ وزاد رزين  8817
دنيا صياح لƏ يف من الآخر رزقي أخƎين رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أن : كƎ مث قال

  . مثل هذا القعب، مث محل فلم ينثن حىت قتل

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى مۇرسهل رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 15509(ھهيسهمى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2986(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2898(ئهلبانى  ③
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 سـىففىن جېڭىـدە   :نىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق كهلـگهن رەزىن – 8817
بىـر جامـدا سـۈت     ،تهلهپ قىلىۋىـدى ئۇسسۇلۇق ممار رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ هئ

  :قاندىن كېيىنئۇ سۈتكه قاراپ تهكبىر ئېيت .كهلتۈرۈلدى
لهيهى ۋەسهللهم ماڭا دۇنيادىكى ئـاخىرقى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهــ 

ــد  ــۈرۈلگهنرىزقىمنىــڭ مۇشــۇنداق جام ــدىغانلىقىنى   ا كهلت ســۈت بولى
ئـۇزۇن   ھۇجـۇم قىلىـپ،  دە، دۈشـمهن سـېپىگه    ــ  دېـدى  ئېيتقان ئىـدى، ـ  

 . شېهىد بولدىئۆتمهيال 

اللَِّه ائِْتَيـا أََبـا َسـِعيٍد     َعْن ِعكْرَِمةَ أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ قَالَ لَُه َوِلَعِليِّ ْبنِ َعْبِدـ   8818
فَاْسَمَعا ِمْن َحِديِثِه فَأََتْيَناُه َوُهَو َوأَُخوُه ِفي َحاِئٍط لَُهَما َيْسِقَيانِِه فَلَمَّا َرآَنا َجـاَء فَـاْحَتَبى   

َنَتْينِ لَبَِنَتْينِ فََمرَّ بِِه النَّبِـيُّ  َوَجلََس فَقَالَ كُنَّا َنْنقُلُ لَبَِن الَْمْسجِِد لَبَِنةً لَبَِنةً َوكَانَ َعمَّاٌر َيْنقُلُ لَبِ
َعمَّـاٌر   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَسَح َعْن َرأِْسِه الُْغَباَر َوقَالَ َوْيَح َعمَّارٍ َتقُْتلُُه الِْفئَةُ الَْباِغَيـةُ 

  . َيْدُعوُهْم إِلَى اللَِّه َوَيْدُعوَنُه إِلَى النَّارِ
ئىبنــى ئاببــاس : مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن ئىكــرىمه – 8818

  :ماڭائوغلى ئهلى بىلهن ما رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ھهدىــس ئۇنىڭــدىن  ،ئىككىڭــالر ئهبــۇ ســهئىدنىڭ يېنىغــا بېرىــپــــ 

ا قئۇ قېرىندىشى بىلهن بىلله بىر باغ ،بارساق .دېدى ـ! ئاڭالپ كېلىڭالر
ولى بىــلهن ئىككــى قــ يهكــتىكىگه ئورۇنــۇپ،ئــۇ  .ســۇ باشــالۋاتقان ئىــكهن

بىــزگه ھهدىــس ســۆزلهپ بېرىشــكه  ،ئىككــى تىزىنــى قامــالالپ ئولتــۇرۇپ
ــلىدى ۋە ــا     باش ــىنى تىلغ ــجىدىنىڭ قۇرۇلۇش ــڭ مهس پهيغهمبىرىمىزنى

  :ېلىپ مۇنداق دېدىئ
 ـ  ئهممـار ئىككـى   سـهك، كۆتۈر دىنبىـر  دىن ـ بىـز كېسـهكنى بىـر   ـــ  

ئهلهيهـى   ئهممارنى كۆرگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ .ئىككىدىن كۆتۈرەتتى
بىچــار «: تــوزاڭنى قېقىــپ تــۇرۇپ شــىدىكى چــاڭ ـ  ۋەســهللهم ئۇنىــڭ بې

ــوپ! ئهممــار ــۇنى ت ــنهتكه   .الڭچىالر ئۆلتۈرىۋېتىــدۇىئ ــۇالرنى جهن ئهممــار ئ
   .دېگهنىدى »چاقىرىدۇ قاچاقىرىپ تۇرسا، ئۇالر ئۇنى دوزاخ

   )2812 :بۇخارى(
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لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ُخيَِّر َعمَّاٌر َبْيَن َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص ـ  8819
  . أَْمَرْينِ إِلَّا اْخَتاَر أَْرَشَدُهَما

ــه  8819 ــ ئائىشـ ــــ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، ارەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 دۇچ كهلسـه،  تىن بىرىنـى تالالشـقا  ئىككـى ئىشـ  قاچـانىكى  ممار هئ«
   .①»چوقۇم ئهڭ توغرىسىنى تالالپ كهلدى

  ) 3799: تىرمىزى(

َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ   8820
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمِلئَ َعمَّاٌر إَِمياًنا إِلَى ُمَشاِشِه

، پهيغهمــــبهر بىــــر ســــاھابىدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى – 8820
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .②»ممارنىڭ پۈتكۈل ۋۇجۇدى ئىمان بىلهن تولغانهئ«
  )5007: ئىانهس(

  .دم عمار وحلمه حرام أن تطعمه على النار: على رفعهـ  8821
كى، پهيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلىنىدۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهلى  8821

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
   .③»قېنىمۇ، گۆشىمۇ دوزاخقا ھارامدۇرممارنىڭ هئ«

 ) 2684: ربهززا(

لَمَّا قُِتلَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، أََتى ُحذَْيفَـةُ،  : َعْن بِاللِ ْبنِ َيْحَيى، قَالَ ـ  8822
أَْسـنُِدونِي  : قُِتلَ َهذَا الرَُّجلُ فَقَِد اْخَتلََف النَّاُس فََما َتقُـولُ؟ فَقَـالَ   َيا أََبا َعْبِد اِهللا،: فَِقيلَ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2987(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4634(ى ئهلبان ②
  .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 15603(ھهيسهمى  ③
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أَُبـو  : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُـولُ : فَأَْسَنُدوُه إِلَى َصْدرِ َرُجلٍ، فَقَالَ
   .الَ َيَدُعَها َحتَّى َيُموَت أَْو َيَمسَُّه الَْهَرُمالَْيقْظَاِن َعلَى الِْفطَْرِة أَُبو الَْيقْظَاِن َعلَى الِْفطَْرِة 

ئوسـمان   :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇبىالل ئىبنى يهھيادىن  ـ 8822
ــدە  ــۇ ئۆلتۈرۈلگهنـ ــۇ ئهنهـ ــىلهر  ،رەزىيهلالھـ ــۇ  كىشـ ــۇزەيفه رەزىيهلالھـ ھـ

  :دىنئهنهۇ
كىمنىـڭ  (ئىنسـانالر   .دىبۇ خهلىپه ئۆلتۈرۈلـ  !ئهبۇ ئابدۇلالھ هيئــ 
ئىختىالپ قىلىشىۋاتىدۇ، سهن بۇ ھهقته نېمه ) يولدا ئىكهنلىكىدەتوغرا 

  : ئۇ ـ دەپ سوراشقانىدى،؟ دەيسهن
بىرەيلهننىـڭ مهيدىسـىگه    دېدى، كىشىلهر ئۇنىـ  !مېنى يۆلهڭالرــ 

  :اندىن ئۇ مۇنداق دېدىئ .يۆلهپ ئولتۇرغۇزۇپ قويدى
يهقـزان  ئهبـۇ  «: مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ــ 

تـوغرا يولـدا   ئهبـۇ يهقـزان    توغرا يولدا بولىدۇ،) ممار ئىبنى ياسىرهئيهنى (
تــوغرا يولــدىن  ئــۇ تــاكى ئــۆلگىچه يــاكى قېرىــپ كهتكىــچه       .بولىــدۇ

  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» ئايرىلمايدۇ
  ) »تهئهۋسئهل« ؛2687 :بهززار(

َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَقَْبلُْت: ُعثَْمان َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ـ عن  8823
 َيا آِخذًا بَِيِدي َنَتَمشَّى ِفي الَْبطَْحاِء َحتَّى أََتى َعلَى أَبِيِه َوأُمِِّه َوَعلَْيِه ُيَعذَُّبونَ فَقَالَ أَُبو َعمَّارٍ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم اْصبِْر ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلـآلِ  َرُسولَ اللَِّه الدَّْهَر َهكَذَا فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
  . َياِسرٍ

پهيغهمــبهر : مۇنــداق دېــگهن  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ ئوســمان   8823
بهتهــا  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككىمىــز قــول تۇتۇشــقان ھالــدا

ــۈپ،   ــدىن ئۆت ــگهن جاي ــدۇق  هئدې ، ممارنىــڭ ئائىلىســىنىڭ قېشــىغا كهل
  :نىڭ دادىسىممارهئ رىكالر ئۇالرنى قىيناۋاتقانىكهن،مۇش

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىككىلىسـىنىڭ راۋىيلىـرى   ): 15605(ھهيسهمى  ①

  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ـــ  ــى رەســۇلالھ ـ ــدۇ؟      !ئ ــان مۇشــۇنداق بوالم  ەپ ســورىغانىدى،دـ زام
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

  :گهندىن كېيىندېـ  !سهۋر قىلغىنــ 
ـــ  ــى اهللاـ ــ  !مهغپىــرەت قىلغىــن نىياســىر ئائىلىســى! ئ ــا دـ ەپ دۇئ
   .①قىلدى

  ) 441: ئهھمهد(

 . الَْجنَّةُ َمْوِعُدكُُماْصبُِروا آلَ َياِسرٍ : ـ للكبري 8824
ئـــى ياســـىرنىڭ  «: مۇنـــداق دېـــيىلگهن  ەد»كهبىـــرئهل«ــــ  8824
  . ②»تۇرجهننهت بارار جايىڭالرسهۋر قىلىڭالر،  !ىئائىلىس

 )24/303 :»كهبىرئهل«(

اجلن واإلنس  عن احلسن قال كان عمار يقول قاتلت مع رسول اهللا ـ   8825
أدقه بفهر أرسلƗ إىل بئر بدر فلقيت الشيطان يف صورة اإلنس فصارعƗ فصرعته فجعلت 

عمار لقي الشيطان عند البئر فقاتله فما عـدا أن   معي أو حجر معي فقال رسول اهللا 
  .رجعت فأخƎته فقال ذاك الشيطان

مـار  مهئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ھهسهن  ـ 8825
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    مهن : ېـگهن رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق د  

پهيغهمـبهر   .دىمئـۇرۇش قىلـ   الرغا قارشىجىن – ۋەسهللهم بىلهن ئىنسى
تــى، قــۇدۇق بېشــىدا ئىنســان ئهۋەت مېنــى بهدر قۇدۇقىغــائهلهيهىسســاالم 

ئېلىشىشـقا   سىياقىغا كىرىۋالغان شهيتان بىـلهن دوقۇرۇشـۇپ قېلىـپ،   
شـۇ  دەل  .بېشىنى تاش بىلهن ئهزدىم ئاخىرى، ئۇنى يىقىتىپ،. لىدىمباش

  :ئهلهيهىسساالم چاغدا پهيغهمبهر

                                                 
ــۇ): 15589(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ     ب ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رى

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 15591(ھهيسهمى  ②
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ئۇنىـڭ بىـلهن    ،ممار قـۇدۇق بېشـىدا شـهيتانغا ئـۇچراپ قېلىـپ     هئــ 
قــۇدۇق بېشــىدا بولغــان  ،قايتىــپ بېرىــپ .دېــگهن ئىــكهن ، ـ  ئېلىشــتى

  :ماڭا ىم،ۋەقهنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئېيتىپ بهرگهنىد
  . ①ــ سهن شهيتان بىلهن ئېلىشتىڭ، ـ دېدى

  )»كهبىرئهل«(

َعمَّاًرا َيْحِقُرُه اللَُّه َوَمْن َيُسبُّ َعمَّـاًرا   َيْحِقُرمن : ـ خالد بن الوليد رفعه  8826
  . َيُسبَُّه اللَُّه َوَمْن َيْنَتِقُص َعمَّاًرا َيْنَتِقُصُه اللَُّه

ــد  8826 ــى ۋەلىـ ــد ئىبنـ ــ خالىـ ــۇرەزىي ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت هلالھـ دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنىدۇكى،

ھاقـــارەت  ڭغـــااهللا ئۇنى ھاقـــارەت قىلىـــدىكهن، غـــاممارهئ كـــىكىم«
 كــىكىم. اهللا ئــۇنى تىلاليــدۇ ،ممــارنى تىلاليــدىكهنهئ كــىكىم. قىلىــدۇ

   .②»اهللا ئۇنى كهمسىتىدۇ ،ممارنى كهمسىتىدىكهنهئ
  ) 3832: »كهبىرهلئ«(

  . إنه من ُيَعاِدي َعمَّاًرا ُيَعاِديِه اللَُّه: ـ ويف رواية 8827
ممارغـــا هكىـــم ئ«: يهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق كهلـــگهن – 8827

   .③»اهللا ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك قىلىدۇ ،دۈشمهنلىك قىلىدىكهن
  )3831: »كهبىرئهل«(

فقـال  . ىف دم عمار وسلبهعمرو ابن العاص وقد أتاه رجالن Ƹتصمان  ـ  8828
  .قاتل عمار وسلبه ىف النار: فإىن مسعت النىب صلى اهللا عليه وسلم يقول. خليا عنه: عمرو

                                                 
ن رىــۋايهت بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى ئۇســتازى يهئقــۇب ئىبنــى ئىســهاق مهخزۇمىــدى ): 15594(ھهيســهمى  ①

ــايمهن    ــىنى تونۇم ــۇ كىش ــۇپ، ئ ــان بول ــا    . قىلغ ــل باھ ــيهگه ھهرخى ــى ئهتىي ــدىن يهنه ھهكهم ئىبن راۋىيلىرى
  .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. بېرىلگهن

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى بىر قانچه سهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىنىڭ      ): 15596(ھهيسهمى  ②
ــايدۇ  ــهنهدىگه ئوخشـ ــام ئهھمهدنىـــڭ سـ ــقا  . بهزىلىـــرى ئىمـ ــهنچلىك، باشـ ــهنهدىنىڭ راۋىيلىـــرى ئىشـ ــۇ سـ بـ

  .سهنهدلىرىنىڭ بهزىسى مۇرسهل، ـ دېگهن
ــرى ســهھىه      ): 15595(ھهيســهمى  ③ ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــى ۋە ئهھ ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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دىن رىــــۋايهت رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇئهمــــر ئىبنــــى ئــــاس ـــــ  8828
 “ممارنىـڭ قـاتىلىمهن  هئ” :ئۇنىـڭ قېشـىغا  ئىككى ئـادەم  قىلىنىدۇكى، 

  :ئهمر ئۇالرغاكهلگهنىدى، تهلهپ قىلىپ  ، ئولجىسىنىەپد
ـــ  ــى   ـــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــالر، مهن پهيغهمــ ــدى قىلىڭــ بولــ

ۋە نهرســه ـ كېرەكلىرىنــى ئولجــا     ممارنىــڭ قــاتىلىهئ« :ۋەســهللهمنىڭ
   .①دېدى »ىنى ئاڭلىغان ئىدىمىندېگ »دوزاختا بولىدۇ ئالغۇچى

   )»كهبىرئهل«(

صِ قال ِلُمَعاوَِيـةَ يـا أَِمـَري    عن عبد اللَِّه بن الَْحارِِث أَنَّ َعْمَرو بن الَْعاـ   8829
 الَْمْسـجِدَ الُْمْؤِمنَِني أََما َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يقول حني كان َيْبنِـي  

لَى قال ِلَعمَّارٍ إِنََّك لََحرِيٌص على الْجَِهاِد َوإِنََّك ِلَمْن أَْهلِ الَْجنَِّة َولََتقُْتلَُك الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ قال َب
  .فَِلَم قََتلُْتُموُه قال َواللَِّه ما َتَزالُ َتْدَحُض يف َبْوِلَك أََنْحُن قََتلَْناُه إƴا قََتلَُه الذي جاء بِِه

: تىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ھارىســ 8829
  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهمر ئىبنى ئاس 

ـــ  ــى ئهمىـ ــۇئمىنىنئ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    !رۇلم ســهن پهيغهم
ــېلىۋاتقاندا ئ   ــجىد سـ ــهللهمنىڭ مهسـ ــاهۋەسـ ــهن جىهاد« :ممارغـ ــاسـ  قـ

سـېنى زالىـم پىـرقه     ،سهن جهننهت ئهھلىدۇرسهن ،رىسمهن ئادەمسهنېھ
  :ـ دەپ سورىغانىدى، مۇئاۋىيهدېگهنلىكىنى ئاڭلىمىغانمۇ؟  »ئۆلتۈرىدۇ

  :رئهم. دېدىـ ئاڭلىغان ئىدىم، ــ 
  :مۇئاۋىيه ،دىۋىدېـ ئهمىسه ئۇنى نېمه ئۈچۈن ئۆلتۈردۈڭالر؟ ــ 
 سـۈيدۈكىڭگه تېيىلىـپ يـۈرگهن ئـادەم ئىكهنسـهن،     سهن تېخىچه ــ 

ئۇرۇشـقا ئېلىـپ چىققـان كىشــى    ئــۇنى  مىـدۇق، بهلكـى  ئـۇنى بىـز ئۆلتۈر  
   .②دېدى ئۆلتۈردى، ـ

  )19/330: »كهبىرئهل«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15619(ھهيســهمى  ①

  راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 15621(ھهيسهمى  ②
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كيف كان أمر عمار؟ قال كنا  :ارقيل لقاتل عم: وعن كلثوم بن جƎـ   8830
نعد عمارا من خيارنا حىت مسعته يوما يف مسجد قباء يقع يف عثمان فلو خلصـت إليـه   
لوطئته برجلي فما صليت بعد ذلك صالة إال قلت اللهم لقƗ عمارا فلما كان يوم صفني 

مث  فبدرته فضربته فكبا لوجهـه وهو ضربتني استقبلƗ رجل يسوق الكتيبة فاختلفت أنا 
  . قتلته

ممـار  هئ: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇكۇلسۇم ئىبنى جهبر ـ 8830
  :ڭ قاتىلىدىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى

  :مۇنداق دېدى ئۇ ـ دەپ سورالغانىدى،دى؟ تۈرۈلممار قانداق ئۆلهئـ 
بىـر   .بىلهتتۇقممارنى ئهڭ ياخشى كىشىلىرىمىزدىن دەپ هئــ بىز 

نىــڭ يامــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ مانقۇبــا مهســجىدىدە ئوســئۇنىــڭ  ،كــۈنى
ڭ ئهگهر ئۇنى” :ـ دە، ئۆز ـ ئۆزۈمگه   گېپىنى قىلغانلىقىنى ئاڭالپ قالدىم

 “نچىۋەتكهن بــوالتتىمائــۇنى پۇتــۇم بىــلهن يــ بىــلهن يــۈز كۆرۈشهلىســهم،
 ېنــىم! هللائــى ا”: نامــازدىن كېــيىن ئېېتىبــارەن ھهر شــۇندىن دېــدىم ۋە

سـىففىن جېڭـى    .ىدىغان بولـدۇم دەپ دۇئا قىل“ غا ئۇچراشتۇرغىنممارهئ
ئــاتلىق قوشــۇننى باشــالپ كېتىۋاتقــان بىرىنــى كــۆرۈپ   ،بولغــان كــۈنى

. ئىككىمىــز بىــر ـ بىرىمىــزگه قــاراپ بىــردىن قىلىــچ ئــۇردۇق  . قالــدىم
ئىككىنچى قېتىمدا مهن ئۇنىڭدىن چاققان چىقىـپ، قىلىچىـم بىـلهن    

  . ①رۈۋەتتىمشۇنىڭ بىلهن، ئۇنى ئۆلتۈ. بىر چېپىۋىدىم، ئۇ دۈم چۈشتى
   )22/363: »كهبىرئهل«(

غَْيرِ َمُشـوَرٍة  لو كنت ُمَؤمًِّرا أََحًدا من  عن َعِليٍّ قال قال رسول اللَِّه ـ   8831
  . منهم لَأَمَّْرُت عليهم بن أُمِّ َعْبٍد

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهلى ـ  8831
  :داق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇن

                                                 
ىنىڭ راۋىيلىـرى سـهھىه   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهد    ): 15627(ھهيسهمى  ①

  .ئىمام ئهھمهدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھمۇ قىسقارتىپ رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
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ــام،  ىـــدىغانمهسلىههتســـىز بىـــر كىمنـــى بـــاش قىل ئهگهر « بولسـ
غـــان ئهمىـــر قىلىـــپ قويكىشـــىلهرگه ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇدنى 

   .①»بوالتتىم
  )3808: تىرمىزى(

السَّـْمِت   قَرِيـبِ عن عبد الرمحن بن َيزِيَد قال َسأَلَْنا ُحذَْيفَةَ عن َرُجلٍ ـ   8832
َنأُْخذَ عنه فقال ما أَْعرُِف أََحًدا أَقَْرَب َسْمًتا َوَهْدًيا َوَدلًّا بِالنَّبِيِّ  حىت َوالَْهْديِ من النيب 

 من بن أُمِّ َعْبٍد . 
: تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئابدۇرراھمان ئىبنى يهزىد ـ 8832

  :ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
ئهلهيهـى   تۇرۇشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ –ــ تهققى ـ تۇرقى ۋە يۈرۈش  

) ئىلىمنـى (ۋەسهللهمگه ئهڭ ئوخشايدىغان بىرىنى كۆرسىتىپ قويساڭ، 
  :ئۇنىڭدىن ئۆگهنگهن بولساق، ـ دېگهنىدىم، ئۇ

تۇرۇشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   –ــ تهققى ـ تۇرقى ۋە يۈرۈش  
يهنـــى ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى (ۋەســـهللهمگه ئۇممـــۇ ئهبـــدنىڭ ئوغلىـــدىنمۇ 

وخشـايدىغان بىرىنـى بىلمهيـمهن، ـ دەپ جـاۋاب      بهكرەك ئ) مهسئۇدتىنمۇ
   .بهردى

   )3762 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ قَِدْمُت أََنا َوأَِخـي ِمـْن   ـ   8833
أَْهلِ َبْيِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه   الَْيَمنِ فََمكُثَْنا ِحيًنا َما ُنَرى إِلَّا أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد َرُجلٌ ِمْن

  . َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَما َنَرى ِمْن ُدُخوِلِه َوُدُخولِ أُمِِّه َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ مۇسا ئهشـئهرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 8833
كۆچـــۈپ ن مهدىـــنىگه قېرىندىشـــىم ئىككىمىـــز يهمهنـــدى: قىلىنىـــدۇ
ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد بىـلهن      زامانالرغىچهخېلى بىر  .كهلگهنىدۇق

ــهللهمنىڭ     ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىنى پهيغهمـ ــڭ ئانىسـ ئۇنىـ

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 796(ئهلبانى  ①
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ــۇق   ــايدۇ دەپ يۈرۈپتـ ــىدىن ئوخشـ ــۈنى   . ئائىلىسـ ــۇالر ھهر كـ ــۈنكى ئـ چـ
ــپ          ــپ ـ چىقى ــاالل كىرى ــۆيىگه بىم ــاالمنىڭ ئ ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

   .يۈرەتتى
   )3763 :بۇخارى(

الْأَْحَوصِ قَالَ َشهِْدُت أََبا ُموَسى َوأََبا َمْسُعوٍد ِحَني َماَت اْبـُن   يأََب ـ عن  8834
لَُه إِذَا َمْسُعوٍد فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه أَُتَراُه َتَرَك َبْعَدُه ِمثْلَُه فَقَالَ إِنْ قُلَْت ذَاَك إِنْ كَانَ لَُيْؤذَنُ 

  . َوَيْشَهُد إِذَا ِغْبَناُحجِْبَنا 
مهن ئهبۇ مۇسـا  : تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهھۋەس ـ ئهبۇ 8834
ئــۇ ئىبنــى مهســئۇد ئۆلــۈپ كهتكهنــدە،  . مهســئۇدنى كــۆردۈم هبــۇبىــلهن ئ

  :رى يهنه بىرىگهبىئىككىسىدىن 
ـ دەپ ؟  ۇپ كهتكهنمىـدۇ ئۆزىگه ئوخشاش بىرىنى قالـدۇر ــ ئهجىبا، ئۇ 

  :بىرىيهنه  سورىغانىدى،
بىـزگه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا     . ــ تـوغرا ئېيتتىـڭ  

بىـز  . كىرىش ئۈچۈن ئىجازەت بېـرىلمىگهن بىـلهن، ئۇنىڭغـا بېرىلهتتـى    
يــوق چــاغالردىمۇ، ئــۇ ھهمىشــه پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھۇزۇرىــدا 

   .بوالتتى، ـ دېدى
  )2461: مۇسلىم(

ُعوٍد أَنَّ أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َبشََّراُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسـ   8835
  .  َعْبٍدَعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أََحبَّ أَنْ َيقَْرأَ الْقُْرآنَ غَضا كََما أُْنزِلَ فَلَْيقَْرأُْه َعلَى ِقَراَءِة اْبنِ أُمِّ

ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد  8835 ــۋايهت الھــۇ ئهنهــۇرەزىيهل ـ دىن رى
 پهيغهمـبهر ئىككىسـى ئۇنىڭغـا   ئهبۇ بهكـرى بىـلهن ئـۆمهر     قىلىنىدۇكى،

ئوقۇشـنى   پېتـى  كىم قۇرئـاننى نازىـل قىلىنغـان   « :ئهلهيهىسساالمنىڭ
دېــگهن » ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇدنىڭ قىرائىتىــدە ئوقۇســۇن  ،خالىســا

   .①مۇبارەك سۆزىنى يهتكۈزگهن
  )138: ئىبنى ماجه(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 114(ئهلبانى  ①
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ُمْسِلٌم َعنِ بن َمْسُعوٍد قال لقد َرأَْيُتنِي َساِدَس ِستٍَّة ما على ظَْهرِ اَألْرضِ ـ   8836
 . غَْيُرَنا

ــ ئىبنــى مهســئۇد   8836 ــۇ ـ ــۇ ئهنه ــگهن  رەزىيهلالھ ــداق دې مهن : مۇن
ــتىم،  ــۇلمان ئېيتـ ــۇپ مۇسـ ــالتىنچى بولـ ــقا   ئـ ــزدىن باشـ ــدە بىـ يهر يۈزىـ

   .①مۇسۇلمان يوق ئىدى
  )8406 :»كهبىرئهل«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ قَالَ أَُبو ذَرٍّ َخَرْجَنا ِمْن قَْوِمَنا ِغفَارٍ َوكَاُنوا ـ   8837
َنـا  ُيِحلُّونَ الشَّْهَر الَْحَراَم فََخَرْجُت أََنا َوأَِخي أَُنْيٌس َوأُمَُّنا فََنَزلَْنا َعلَى َخالٍ لََنا فَأَكَْرَمَنا َخالُ

فََحَسَدَنا قَْوُمُه فَقَالُوا إِنََّك إِذَا َخَرْجَت َعْن أَْهِلَك َخالََف إِلَْيهِْم أَُنْيٌس فََجـاَء   َوأَْحَسَن إِلَْيَنا
 َخالَُنا فََنثَا َعلَْيَنا الَِّذي ِقيلَ لَُه فَقُلُْت أَمَّا َما َمَضى ِمْن َمْعُروِفَك فَقَْد كَدَّْرَتُه َولَا جَِماَع لَـكَ 

ا ِصْرَمَتَنا فَاْحَتَملَْنا َعلَْيَها َوَتَغطَّى َخالَُنا ثَْوَبُه فََجَعلَ َيْبِكي فَاْنطَلَقَْنا َحتَّى َنَزلَْنا ِفيَما َبْعُد فَقَرَّْبَن
َنـْيٌس  بَِحْضَرِة َمكَّةَ فََنافََر أَُنْيٌس َعْن ِصْرَمِتَنا َوَعْن ِمثِْلَها فَأََتَيا الْكَاِهَن فََخيََّر أَُنْيًسا فَأََتاَنـا أُ 

 َمِتَنا َوِمثِْلَها َمَعَها قَالَ َوقَْد َصلَّْيُت َيا اْبَن أَِخي قَْبلَ أَنْ أَلْقَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهبِِصْر
ـ   ي َوَسلََّم بِثَلَاِث ِسنَِني قُلُْت ِلَمْن قَالَ ِللَِّه قُلُْت فَأَْيَن َتَوجَُّه قَالَ أََتَوجَُّه َحْيثُ ُيـَوجُِّهنِي َربِّ

َصلِّي ِعَشاًء َحتَّى إِذَا كَانَ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ أُلِْقيُت كَأَنِّي ِخفَاٌء َحتَّى َتْعلَُونِي الشَّْمُس فَقَـالَ  أُ
 َما أَُنْيٌس إِنَّ ِلي َحاَجةً بَِمكَّةَ فَاكِْفنِي فَاْنطَلََق أَُنْيٌس َحتَّى أََتى َمكَّةَ فََراثَ َعلَيَّ ثُمَّ َجاَء فَقُلُْت

َت قَالَ لَِقيُت َرُجلًا بَِمكَّةَ َعلَى ِدينَِك َيْزُعُم أَنَّ اللََّه أَْرَسلَُه قُلُْت فََما َيقُولُ النَّاُس قَـالَ  َصَنْع
َيقُولُونَ َشاِعٌر كَاِهٌن َساِحٌر َوكَانَ أَُنْيٌس أََحَد الشَُّعَراِء قَالَ أَُنْيٌس لَقَْد َسِمْعُت قَْولَ الْكََهَنـِة  

ْوِلهِْم َولَقَْد َوَضْعُت قَْولَُه َعلَى أَقَْراِء الشِّْعرِ فََما َيلَْتِئُم َعلَى ِلَساِن أََحٍد َبْعِدي أَنَّـُه  فََما ُهَو بِقَ
ـ   ُت ِشْعٌر َواللَِّه إِنَُّه لََصاِدٌق َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ قَالَ قُلُْت فَاكِْفنِي َحتَّى أَذَْهَب فَأَْنظَُر قَـالَ فَأََتْي

َضعَّفُْت َرُجلًا ِمْنُهْم فَقُلُْت أَْيَن َهذَا الَِّذي َتْدُعوَنُه الصَّابِئَ فَأََشاَر إِلَيَّ فَقَالَ الصَّـابِئَ  َمكَّةَ فََت
فََمالَ َعلَيَّ أَْهلُ الَْواِدي بِكُلٍّ َمَدَرٍة َوَعظْمٍ َحتَّى َخَرْرُت َمْغِشيا َعلَيَّ قَالَ فَاْرَتفَْعُت ِحـَني  

                                                 
ىسـىنىڭ راۋىيلىـرى   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىككىل): 15550(ھهيسهمى  ①

  .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ي ُنُصٌب أَْحَمُر قَالَ فَأََتْيُت َزْمَزَم فََغَسلُْت َعنِّي الدَِّماَء َوَشرِْبُت ِمْن َماِئَها َولَقَْد اْرَتفَْعُت كَأَنِّ
لَبِثُْت َيا اْبَن أَِخي ثَلَاِثَني َبْيَن لَْيلٍَة َوَيْومٍ َما كَانَ ِلي طََعاٌم إِلَّا َماُء َزْمـَزَم فََسـِمْنُت َحتَّـى    

ي َوَما َوَجْدُت َعلَى كَبِِدي ُسْخفَةَ ُجوعٍ قَالَ فََبْيَنا أَْهلِ َمكَّةَ ِفي لَْيلَـٍة  َتكَسََّرْت ُعكَُن َبطْنِ
قَْمَراَء إِْضِحَيانَ إِذْ ُضرَِب َعلَى أَْسِمَخِتهِْم فََما َيطُوُف بِالَْبْيِت أََحٌد َواْمَرأََتْينِ ِمْنُهْم َتـْدُعَواِن  

يَّ ِفي طََواِفهَِما فَقُلُْت أَْنِكَحا أََحَدُهَما الْأُْخَرى قَالَ فََما َتَناَهَتا َعْن إَِسافًا َوَناِئلَةَ قَالَ فَأََتَتا َعلَ
َتقُولَاِن لَْو قَْوِلهَِما قَالَ فَأََتَتا َعلَيَّ فَقُلُْت َهٌن ِمثْلُ الَْخَشَبِة غَْيَر أَنِّي لَا أَكْنِي فَاْنطَلَقََتا ُتَولْوِلَاِن َو

ْن أَْنفَارَِنا قَالَ فَاْسَتقَْبلَُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبـو َبكْـرٍ   كَانَ َهاُهَنا أََحٌد ِم
نَّـُه  َوُهَما َهابِطَاِن قَالَ َما لَكَُما قَالََتا الصَّابِئُ َبْيَن الْكَْعَبِة َوأَْسَتارَِها قَالَ َما قَالَ لَكَُما قَالََتا إِ

ةً َتْملَأُ الْفََم َوَجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى اْسَتلََم الَْحَجَر َوطَاَف قَالَ لََنا كَِلَم
ِحيَِّة بِالَْبْيِت ُهَو َوَصاِحُبُه ثُمَّ َصلَّى فَلَمَّا قََضى َصلَاَتُه قَالَ أَُبو ذَرٍّ فَكُْنُت أََنا أَوَّلَ َمْن َحيَّاُه بَِت

امِ قَالَ فَقُلُْت السَّلَاُم َعلَْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َوَعلَْيَك َوَرْحَمةُ اللَِّه ثُمَّ قَالَ َمْن أَْنـَت  الْإِْسلَ
قَالَ قُلُْت ِمْن ِغفَارٍ قَالَ فَأَْهَوى بَِيِدِه فََوَضَع أََصابَِعُه َعلَى َجْبَهِتِه فَقُلُْت ِفي َنفِْسي كَـرَِه أَنْ  

إِلَى ِغفَارٍ فَذََهْبُت آُخذُ بَِيِدِه فَقََدَعنِي َصاِحُبُه َوكَانَ أَْعلََم بِِه ِمنِّي ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ثُمَّ اْنَتَمْيُت 
قَالَ َمَتى كُْنَت َهاُهَنا قَالَ قُلُْت قَْد كُْنُت َهاُهَنا ُمْنذُ ثَلَاِثَني َبْيَن لَْيلٍَة َوَيْومٍ قَالَ فََمْن كَـانَ  

الَ قُلُْت َما كَانَ ِلي طََعاٌم إِلَّا َماُء َزْمَزَم فََسِمْنُت َحتَّى َتكَسََّرْت ُعكَُن َبطْنِي َوَما ُيطِْعُمَك قَ
ِه أَجُِد َعلَى كَبِِدي ُسْخفَةَ ُجوعٍ قَالَ إِنََّها ُمَباَركَةٌ إِنََّها طََعاُم طُْعمٍ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َيا َرُسولَ اللَّ

ِه اللَّْيلَةَ فَاْنطَلََق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْـرٍ َواْنطَلَقْـُت   ائْذَنْ ِلي ِفي طََعاِم
ُه َمَعُهَما فَفََتَح أَُبو َبكْرٍ َباًبا فََجَعلَ َيقْبُِض لََنا ِمْن َزبِيبِ الطَّاِئِف َوكَانَ ذَِلَك أَوَّلَ طََعامٍ أَكَلُْت

َما غََبْرُت ثُمَّ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَُّه قَْد ُوجَِّهْت ِلي  بَِها ثُمَّ غََبْرُت
 أَْرٌض ذَاُت َنْخلٍ لَا أَُراَها إِلَّا َيثْرَِب فََهلْ أَْنَت ُمَبلِّغٌ َعنِّي قَْوَمَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْنفََعُهْم بِـكَ 

هِْم فَأََتْيُت أَُنْيًسا فَقَالَ َما َصَنْعَت قُلُْت َصَنْعُت أَنِّي قَْد أَْسلَْمُت َوَصدَّقُْت قَالَ َما َوَيأُْجَرَك ِفي
ـ  ا بِي َرغَْبةٌ َعْن ِدينَِك فَإِنِّي قَْد أَْسلَْمُت َوَصدَّقُْت فَأََتْيَنا أُمََّنا فَقَالَْت َما بِي َرغَْبةٌ َعْن ِدينِكَُم

ُت َوَصدَّقُْت فَاْحَتَملَْنا َحتَّى أََتْيَنا قَْوَمَنا ِغفَاًرا فَأَْسلََم نِْصفُُهْم َوكَانَ َيـُؤمُُّهْم  فَإِنِّي قَْد أَْسلَْم
ْيـِه  أَْيَماُء ْبُن َرَحَضةَ الِْغفَارِيُّ َوكَانَ َسيَِّدُهْم َوقَالَ نِْصفُُهْم إِذَا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
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يَنةَ أَْسلَْمَنا فَقَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ فَأَْسلََم نِْصفُُهْم الَْباِقي َوَسلََّم الَْمِد
َوَجاَءْت أَْسلَُم فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِْخَوُتَنا ُنْسِلُم َعلَى الَِّذي أَْسلَُموا َعلَْيِه فَأَْسـلَُموا فَقَـالَ   

  . للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِغفَاُر غَفََر اللَُّه لََها َوأْسلَُم َسالََمَها اللَُّهَرُسولُ ا
 ئهبـۇ زەر  تىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ـ ئابدۇلالھ ئىبنى سامىت 8837

 ئانـام ۋە قېرىندىشـىم ئـۇنهيس بىـلهن    : مۇنداق دېـگهن  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
نى ســـاقلىمىغان قهۋمىمىـــز  ھـــارام قىلىنغـــان ئاينىـــڭ ھـــۆرمىتى   

تـاغىمىز  . دىن يېنىپ چىقىپ، بىر تاغىمىزنىڭ يېنىغا بـاردۇق )غىفار(
لـېكىن قهۋمـى   . بىزنى ناھايىتى ئوبدان كۈتۈپ، ئىززەت ـ ئىكرام قىلدى 

  :بىزدىن ھهسهت قىلىپ، تاغامغا
ـــ ســهن ســىرتقا چىقىــپ كهتكهنــدە، ئــۇنهيس ئايالىڭنىــڭ يېنىغــا    ـ

تاغام ئۆيگه كېلىـپ، ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرىنى    . تۇكىرىپ چىقىۋاتىدۇ، ـ دەپ 
  :مهن. ئېغىزىدىن چىقىرىپ قويدى

بىزگه قىلغان بارلىق ياخشىلىقىڭنى يوققا چىقاردىـڭ،  ! ــ ئهي تاغا
شۇنىڭ بىلهن ئۇالغلىرىمىزنى تهييـارالپ، يـۈك ـ تـاقلىرىمىزنى     . ـ دېدىم

تــــاغىمىز يــــۈزىنى كىــــيىمىگه يــــۆگهپ، . ئارتىــــپ يولغــــا چىقتــــۇق
شـۇ ماڭغـانچه،   . ىمىزدىن ھۆركىرەپ يىغلىغىـنىچه قېلىـپ قالـدى   ئارق

ئـۇنهيس باشـقىالر بىـلهن    . مهككىگه يېقىن بىر يهرگه بېرىـپ چۈشـتۇق  
قوشــاق ئېيتىشــىش ئۈچــۈن بــارلىق تــۆگىمىزنى دوغــا تىكتــى ۋە ئــۇالر  

ئــۇنهيس قوشــاقتا ئــۇالرنى   . بىــلهن بىــر كاھىننىــڭ يېنىغــا كهتتــى    
رىمىزنىــڭ بىــر باراۋىرىــدە تــۆگه بىــلهن  يېڭىۋالغاچقــا، بىزنىــڭ تۆگىلى

ــدى  ــپ كهلــ ــبهر . قايتىــ ــۈز   مهن پهيغهمــ ــلهن يــ ــاالم بىــ ئهلهيهىسســ
  .كۆرۈشۈشتىن ئۈچ يىل بۇرۇنال ناماز ئوقۇشقا باشلىغانىدىم

  :مهن ئۇنىڭدىن) راۋىي مۇنداق دەيدۇ(
  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىم،كىم ئۈچۈن ئوقۇيتتىڭ؟ ــ 
  .دېدى ئۈچۈن، ـ اهللاــ 
  :ـ دەپ سورىسامۈزلىنهتتىڭ؟ نهگه يــ 
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خـۇپتهن   .قاياققـا يۈزلهندۈرسـه، شـۇ تهرەپـكه قـاراپ ئوقـۇيتتىم      اهللا ــ 
نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ، ئهتىسى كۈن تىكلهنگـۈچه خـۇددى ئىچـى قـۇرۇق     

  .دېدى تاغاردەك ئۇخالپ كېتهتتىم، ـ
  :ئۇنهيسقېرىندىشىم ) ئهبۇ زەرنىڭ سۆزى مۇنداق داۋاملىشىدۇ(
نهرسه ـ كېرەكلىرىمگه كـۆز ـ قـۇالق     . دە ئىشىم بارمېنىڭ مهككىـ 

 .خېلـى ئۇزۇنـدا قايتىـپ كهلـدى     بولۇپ قويغىن، ـ دەپ قويـۇپ كهتتـى ۋە   
  :ئۇنىڭدىن

  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىمنېمه ئىش قىلدىڭ؟ ــ بۇ چاغقىچه 
بىــر ئــادەمنى  غــا ئېتىقــاد قىلىــدىغانمهككىــدە ســېنىڭ دىنىڭــــ 

. ەتـكهن پهيغهمـبهر دەپ ئاتايـدىكهن، ـ دېـدى     ئهۋئۇ ئـۆزىنى اهللا  . ئۇچراتتىم
  :مهن

ــ خهلقچۇ؟ خهلق ئۇنىڭغا قانـداق قارايـدىكهن؟ ـ دەپ سـورىغانىدىم،     
  :ئۇ

مهن . ــــ خهلــق ئــۇنى شــائىر، كــاھىن ۋە ســېهرىگهر دەپ قارايــدىكهن
ــۆزلىرى      ــڭ سـ ــانمهن، ئۇنىـ ــۆپ ئاڭلىغـ ــۆزلىرىنى كـ ــڭ سـ كاھىنالرنىـ

ئــۇنهيس خــېلىال يېــتىلگهن . (كــاھىنالرنىڭكىگه پهقهتــال ئوخشــىمايدۇ
ــدى  ــائىر ئى ــۇ    ) ش ــېكىن ئ ــاقتىم، ل ــېلىپ ب ــۇ س ــېئىر ۋەزىنلىرىگىم ش

بىلهن  نىڭ نامىهللا. سۆزلهرنى شېئىر دېيىشكه قهتئىي تىلىم بارمىدى
  :بۇنى ئاڭالپ. دېدى خهلق يالغانچى ئىكهن، ـ ،ىلتچقهسهمكى، ئۇ راس

ــ مهنمـــۇ بېرىـــپ  كـــېلهي، ســـهن مېنىـــڭ ) ئهھـــۋال ئىگهلـــلهپ(ــ
ـ دېدىم ۋە مهككىگه كىرىـپ،  ! هرسىلىرىمگه كۆز ـ قۇالق بولۇپ تۇرغىن ن

  :ئاجىزراق بىر كىشىنى تېپىپ
. دەپ قارايدىغان ئۇ ئادەم قهيهردە؟ ـ دەپ سـورىدىم   “ئازغۇن”ــ سىلهر 

  :ئۇ ئادەم
ــ دېمهك، سهنمۇ ئازغۇن ئىكهنسهن، سهنمۇ ئـازغۇن ئىكهنسـهن، ـ دەپ    

ــلهن، ئهتراپتىكــى خهلــق يىغىلىــپ  شــۇنىڭ ب. ۋارقىراشــقا باشــلىدى ى
كېلىپ، قولىغا چىققان چالما ـ كېسهك بىلهن باش ـ كـۆزۈمنى يېرىـپ     

ــدۇرۇۋەتتى ــيىم ـ          .ئايالن ــۆزۈم ۋە كى ــاش ـ ك ــدە، ب ــۇمغا كهلگىنىم ھوش
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ــۆردۈم  ــانلىقىنى كـ ــا بويالغـ ــۇرۇپ، . كېچىكىمنىـــڭ قانغـ ــدىن تـ ئورنۇمـ
نى يۇغانــدىن زەمزەمنىــڭ يېنىغــا بــاردىم ۋە ئۈســتى ـ بېشــىمدىكى قــان   

 30! ئــى قېرىندىشــىمنىڭ ئــوغلى. كېــيىن، ســۇدىن قــانغىچه ئىچــتىم
 .كېچه ـ كۈندۈزگىچه زەمزەم سۈيىدىن باشـقا تائـام يـوق ھالـدا ياشـىدىم      

شــۇنداق ســېمىرىپ كهتتىمكــى، قورســىقىم كۆپــۈپ  ســۇنى ئىچىۋېرىــپ
. ئېتىلىپ كېتهي دەپ قالغانىدى، پهقهتال ئـاچلىق ھـېس قىلمـايتتىم   

ڭ كېچىسى، كهئبىدە ئىككى ئايالدىن باشقا تـاۋاب قىلىـدىغان   بىر ئايدى
ئىككـى ئايـال ئىسـاف بىـلهن     قارىغۇدەك بولسام، ئۇ . ھېچكىم يوق ئىدى

  :مهن ،دىگهنىئۇالر مېنىڭ يېنىمغا كهل. نائىلهگه دۇئا قىلىۋېتىپتۇ
لــېكىن ئــۇالر . دېــدىمــــ ئــۇالرنى نىكــاھالپ قويســاڭالر بولمامــدۇ؟ ـ   

بىـر كهمـدىن كېـيىن،    . ىلماي دۇئاسىنى داۋامالشتۇردىسۆزۈمگه پهرۋا ق
  : مهن يېنىمغا يهنه كهلگهنىدى،

  :ئىككىسى غهزەپلىنىپ. دېدىم ــ ئۇالر ئوتۇنغىال ئوخشايدىكهن، ـ
ــ ئهرلىرىمىز بـۇ يهردە بولغـان بولسـا، كۆرگۈلۈكـۈڭنى كۆرەتتىـڭ، ـ       

هئــبىگه يولــدا ئۇالرغــا يۇقىرىــدىن ك .دېيىشــكىنىچه ئــۆيلىرىگه قــايتتى
قـــاراپ كېلىۋاتقـــان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن ئهبـــۇ بهكـــرى   

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئۇچرىشىپ قالدى
  :ئۇالر. ــ نېمه بولدۇڭالر؟ ـ دەپ سورىدى

  .ــ كهئبه يوپۇقىنىڭ ئىچىگه بىر دىنسىز كىرىۋاپتۇ، ـ دېيىشتى
  :سورىغانىدى ــ ئۇ سىلهرگه نېمه دېدى؟ ـ دەپ

. غـــا ئالغۇســـىز گهپلهرنـــى قىلـــدى، ـ دەپ جـــاۋاب بهردى    ـــــ ئېغىز
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ئهبۇ بهكرى كېلىپ، ھهجهرى ئهسـۋەدنى  
. ســىلىغاندىن كېــيىن، كهئبىنــى تــاۋاپ قىلــدى، ئانــدىن نامــاز ئوقــۇدى 

  :نامىزىنى ئوقۇپ بولۇشىغا مۇسۇلمانالرنىڭ سالىمى بىلهن
پهيغهمـــبهر  .ــــ دېـــدىم! لالھـــــ ئهسســـاالمۇ ئهلهيكـــۇم، ئـــى رەســـۇلۇ

  :ئهلهيهىسساالم
  .ــ ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم ۋە رەھمهتۇلالھى، كىم بولىسهن؟ ـ دېدى
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  . دېدىم بولىمهن، ـ  دىنقهبىلىسى غىفارــ 
مېنىڭ غىفار قهبىلىسـىدىن  . بۇنى ئاڭالپ، قولىنى پېشانىسىگه قويدى

ئۇنىــڭ قولىــدىن تۇتمــاقچى . راتتىئىكهنلىكىمنــى ياقتۇرمىغانــدەك تــۇ
ــۇۋالدى    ــى توس ــرى مېن ــۇ بهك ــدىم، ئهب ــبهر   .بولغانى ــرى پهيغهم ــۇ بهك  ئهب

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . ى مهنـدىن ياخشـى بىلهتتـى   ئهلهيهىسساالمن
  :بېشىنى كۆتۈرۈپ

  .ـ دەپ سورىدىيهردە؟  سهن قاچاندىن بېرى بۇــ 
  .دېدىم كۈن بولدى، ـ 30ــ 

  بهردى؟ ــ كىم ساڭا تائام
سـۇنى ئىچىۋېرىـپ، تۇلۇمـدەك    . ــ زەمزەمدىن باشقا نهرسه ئىچمىدىم

  .قورسىقىم كۆپۈپ ئېتىلىپ كېتهي دەپ قالدى. سېمىرىپ كهتتىم
ئهبـۇ بهكـرى سـۆز    . ــ زەمزەم بهرىكهتلىك سۇ، قورساقنى توق تۇتىـدۇ 

  :قىلدى
ئهگهر ئىجـازەت بهرسـهڭ، بـۇ كـېچه بۇنىڭغـا تائـام       ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 

  .رسهم، ـ دېدىبه
) سـىرتقا (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن ئهبـۇ بهكـرى ئىككىسـى     

ئهبۇ بهكرى بىر ئىشـىكنى  . ماڭدى، مهنمۇ ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ماڭدىم
بـۇ مېنىـڭ   . ئهكهلـدى  دىنتائىفنىڭ قۇرۇق ئۈزۈمىـ  ئېچىپ، ئالدىمىزغا

ن ئارىـدىن ئـازراق ۋاقىـت ئۆتكهنـدى    . مهككىدىكى تۇنجى تـامىقىم ئىـدى  
. كېيىن، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا بـاردىم     

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
ـــ  ــر يهر كۆرســىتىلدى  ـ ــا خورمىزارلىــق بى ــنه دەپ  . ماڭ ــۇنى مهدى ئ
سهن ئۆز قهۋمىڭگه قايتىـپ، ئۇالرغـا مېنىـڭ نامىمـدا تهبلىـغ      . قارايمهن
هتكه ئېرىشـتۈرۈپ  سېنىڭ ۋەسىلهڭ بىلهن ئـۇالرنى ھىـداي   اهللا. قىلغىن

  .قالسا، ساڭا كاتتا ئهجىر بولىدۇ، ـ دېدى
  :ئۇ ئۇنهيسنىڭ يېنىغا قايتتىم،) قېرىندىشىم(دەرھال 

  .ــ قانداق بولدى؟ ـ دەپ سورىدى
  :ئۇ. دېدىمـ مهن مۇسۇلمان بولدۇم ۋە ئىمان كهلتۈردۈم، ــ 
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مهنمــۇ مۇســۇلمان شــۇڭا . ســېنىڭ دىنىڭــدىن يــۈز ئۆرۈگــۈم يــوقــــ 
  :ئۇمۇ .باردۇقئاندىن ئانىمىزنىڭ يېنىغا . دېدى ئېيتاي، ـىمان بولۇپ، ئ
ـــ  مهنمــۇ  ،مېنىــڭ ســىلهرنىڭ دىــنىڭالردىن يــۈز ئۆرۈگــۈم يــوق     ـ

شـــۇنىڭ بىـــلهن، . دېـــدىـ مۇســـۇلمان بولـــۇپ، ئىمـــان كهلتـــۈرىمهن،     
ــا مىنىــپ  ــايتتۇق ئۇالغلىرىمىزغ ــزگه ق قهۋمنىــڭ يېرىمــى   .، قهۋمىمى

زە غىفـارى  هھەمـا ئىبنـى ر  هيۇالرغـا ئ ئ. ئىمان ئېيتىپ، مۇسۇلمان بولـدى 
قالغـان  . ئاقسـاقىلى ئىـدى   قهۋمنىـڭ ئۇ  دى، چۈنكىئىمامهتچىلىك قىل

  :يېرىمى
مهدىنىگه كهلگهندە مۇسۇلمان بولىمىز، ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ــ 

ــ  ــاالم  . يىشــتىدېـ ــبهر ئهلهيهىسس ــنىگه كهلدەرۋەقه، پهيغهم ــدە،مهدى  گهن
ئهسـلهم قهبىلىسـى   كـۆپ ئـۆتمهي،   . ىقالغان يېرىمىمۇ مۇسـۇلمان بولـد  

  :يېتىپ كېلىپ
ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــۇ    !رەس ــا بىزم ــاد قىلغانغ ــلىرىمىز ئېتىق قېرىنداش

 پهيغهمبهرشۇنىڭ بىلهن، . مۇسۇلمان بولدى ۋە دېدىـ ئېتىقاد قىلىمىز،  
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــار قهبىلىســىنى  اهللا ـ ــاال غىف ــرەت قىلســۇن تائ ــلهم  ۋە مهغپى ئهس
  . دېدى ـ! هت قىلسۇنساالم قهبىلىسىنى

  ) 2461: مۇسلىم(

أََبا ذَرٍَّ َتَزوََّد َوَحَملَ َشنَّةً لَُه ِفيَها َماٌء َحتَّى قَِدَم َمكَّةَ فَأََتى  أن :يف روايةوـ   8838
ْنُه َحتَّى أَْدَركَـُه  الَْمْسجَِد فَالَْتَمَس النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا َيْعرِفُُه َوكَرَِه أَنْ َيْسأَلَ َع

َمـا  َيْعنِي اللَّْيلَ فَاْضطََجَع فََرآُه َعِليٌّ فََعَرَف أَنَُّه غَرِيٌب فَلَمَّا َرآُه َتبَِعُه فَلَْم َيْسأَلْ َواِحـٌد ِمْنهُ 
َك الَْيـْوَم َولَـا   َصاِحَبُه َعْن َشْيٍء َحتَّى أَْصَبَح ثُمَّ اْحَتَملَ ِقْرَبَتُه َوَزاَدُه إِلَى الَْمْسجِِد فَظَلَّ ذَِل

َنـى  َيَرى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أَْمَسى فََعاَد إِلَى َمْضَجِعِه فََمرَّ بِِه َعِليٌّ فَقَالَ َما أَ
َبُه َعْن َشْيٍء َحتَّى ِللرَُّجلِ أَنْ َيْعلََم َمْنزِلَُه فَأَقَاَمُه فَذََهَب بِِه َمَعُه َولَا َيْسأَلُ َواِحٌد ِمْنُهَما َصاِح

أَقَْدَمَك  إِذَا كَانَ َيْوُم الثَّاِلِث فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك فَأَقَاَمُه َعِليٌّ َمَعُه ثُمَّ قَالَ لَُه أَلَا ُتَحدِّثُنِي َما الَِّذي
فَأَْخَبَرُه فَقَالَ فَإِنَُّه َحقٌّ َوُهَو َهذَا الَْبلََد قَالَ إِنْ أَْعطَْيَتنِي َعْهًدا َوِميثَاقًا لَُتْرِشَدنِّي فََعلُْت فَفََعلَ 
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ْيـَك  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا أَْصَبْحَت فَاتَّبِْعنِي فَإِنِّي إِنْ َرأَْيُت َشْيئًا أََخاُف َعلَ
ْدَخِلي فَفََعلَ فَاْنطَلََق َيقْفُوُه َحتَّى قُْمُت كَأَنِّي أُرِيُق الَْماَء فَإِنْ َمَضْيُت فَاتَّبِْعنِي َحتَّى َتْدُخلَ َم

لَـُه   َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَدَخلَ َمَعُه فََسِمَع ِمْن قَْوِلِه َوأَْسلََم َمكَاَنُه فَقَالَ
ْم َحتَّى َيأِْتَيَك أَْمرِي فَقَـالَ َوالَّـِذي   النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْرجِْع إِلَى قَْوِمَك فَأَْخبِْرُه

َنفِْسي بَِيِدِه لَأَْصُرَخنَّ بَِها َبْيَن ظَْهَراَنْيهِْم فََخَرَج َحتَّى أََتى الَْمْسجَِد فََناَدى بِـأَْعلَى َصـْوِتِه   
قَْوُم فََضَرُبوُه َحتَّى أَْضـَجُعوُه فَـأََتى   أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َوثَاَر الْ

لَى الشَّامِ الَْعبَّاُس فَأَكَبَّ َعلَْيِه فَقَالَ َوْيلَكُْم أَلَْسُتْم َتْعلَُمونَ أَنَُّه ِمْن ِغفَارٍ َوأَنَّ طَرِيَق ُتجَّارِكُْم إِ
  . ثَاُروا إِلَْيِه فََضَرُبوُه فَأَكَبَّ َعلَْيِه الَْعبَّاُس فَأَْنقَذَُهَعلَْيهِْم فَأَْنقَذَُه ِمْنُهْم ثُمَّ َعاَد ِمْن الَْغِد بِِمثِْلَها َو

رەزىيهلالھـۇ  ئهبـۇ زەر  : ـ يهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    8838
بىــر تۇلــۇم ســۇنى ئېلىــپ، مهككىــگه  ،تۈلــۈك تهييــارالپ –ئــوزۇق  ئهنهــۇ
لهمنى كىرىپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل     كهئبىگه. كهلدى

ئهممـا بىـر كىمـدىن     .نى تونۇمايتتىئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،ئىزدىدى
شۇنداق قىلىپ، كهچ كىرىـپ كهتتـى، بىـر يهرنـى     . سوراشنى خالىمىدى

ــاتتى  ــپ يـ ــاپىر    . تېپىـ ــۆرۈپ، مۇسـ ــۇنى كـ ــۇ ئـ ــۇ ئهنهـ ــى رەزىيهلالھـ ئهلـ
ئهبۇ زەرمۇ ئهلىنـى كـۆرۈپ، ئارقىسـىدىن ماڭـدى،      .ئىكهنلىكىنى بىلدى

ئهتىسـى سـهھهردە، ئهبـۇ    . بىر ـ بىرىگه گهپ ـ سۆز قىلىشمىدى  يول بويى 
. گه كهلـدى )كهئـبه (زەر يهنه ئوزۇقلۇقى بىلهن سۈيىنى ئېلىپ، مهسجىد 

ــۇپ     ــۇ كۈنىمــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســاالمنى تاپالمــاي، كهچ بول ــېكىن ئ ل
ئهلــى ئۇنىــڭ . تۈنۈگــۈن كهچــته ياتقــان يېــرىگه قايتىــپ بــاردى . كهتتــى

  :ىۋېتىپيېنىدىن ئۆتۈپ كېت
ــ بۇ ئادەم ئۆيىنى تاپالمـاي، يهنه مۇشـۇ يهردە ياتقـان ئوخشـىمامدۇ؟ ـ      

ئىككىسـى يهنه  . دېدى ۋە ئۇنى ئورنىدىن تۇرغۇزۇپ، بىلله ئېلىپ ماڭـدى 
ئهلى  .ئۈچىنچى كۈنىمۇ شۇنداق بولدى .بىر ئېغىزمۇ گهپ قىلىشمىدى

  :ئورنىدىن تۇرغۇزۇپ، بىلله ئېلىپ ماڭدى ۋەئۇنى 
 ا نـېمه ئۈچـۈن كهلگهنلىكىڭنـى ئېيتىـپ بهرمهمسـهن؟ ـ      ــ بۇ يۇرتقـ 
  : ئهبۇ زەر .دەپ سورىدى
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ــ ماڭـا تـوغرا يـولنى كۆرسىتىشـكه ۋەدە بهرسـهڭ، ئانـدىن ئېيتىـپ        
ئـۇ مهقسـىدىنى ئېيتقانـدىن     ،بهردى دەئهلى شـۇنداق ۋە . دېدىبېرىمهن، ـ  

  :كېيىن ئهلى ئۇنىڭغا
ــۇ ـــ ئ ىــڭ كهينىمــدىن هر، ئهته ســهھهردە مېنپهيغهمــب ىــقهتهنھهق ـ

ئهنسىرىگۈدەك بىرەر ئىش كۆرسهم، سىيگهن بولـۇپ   .ئهگىشىپ ماڭغىن
ماڭســام، يهنه كهينىمــدىن مــاڭ ۋە مهن كىــرگهن يهرگه     .تــۇرۇۋالىمهن

ئهبۇ زەر ئهلىنىڭ دېگىنى بـويىچه قىلـدى ۋە ئـاخىرى    . ـ دېدى! كىرگىن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا كىرىـــپ،      

. رىنى ئاڭلىدى ـ دە، شۇ يهردىال ئىمان ئېيتىپ، مۇسـۇلمان بولـدى   سۆزلى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

قهۋمىڭنىڭ يېنىغا قايتىـپ، ئۇالرغـا    ،مهندىن بىر خهۋەر كهلگۈچهــ 
ئهبۇ . دېدى ـ! مېنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىمنى تهبلىغ قىلىپ تۇرغىن

  :زەر
مهن بىــلهن قهســهمكى،  مىنىــڭ نــاجېــنىم ئىلكىــدە بولغــان زاتــــ 

ــپ،   ــر يهرگه چىقىـ ــۇق بىـ ــانلىقىمنى (ئوچـ ــۇلمان بولغـ ــكارا  )مۇسـ ئاشـ
  :ئاندىن ئۇدۇل مهسجىدكه بېرىپ، بار ئاۋازى بىلهن. دېدىجاكاراليمهن، ـ 

 نىــڭمۇھهممهدۋە  قىغــاۇيوقل نىــڭىــن باشــقا ئىالھتهللامهن بىــر اــــ 
ىمهن، ـ  بهندىسى ۋە پهيغهمبىرى ئىكهنلىكلىـگه گۇۋاھلىـق بېـر   نىڭ هللا

ئۇنى  تۇشمۇ تۇشتىن كېلىپ،مۇشرىكالر  بۇنى ئاڭلىغان. دەپ ۋارقىرىدى
دە، –ئۆزىنى ئۇنىڭ ئۈسـتىگه تاشـلىدى  ئابباس كېلىپ، . ئۇرۇپ يىقىتتى
  :مۇشرىكالرغا

ـــــ ئۇنىـــڭ غىفـــار قهبىلىســـىدىن ئىكهنلىكىنـــى بىلمهمســـىلهر؟ 
ر؟ ئهگهر تىجارەت ئۈچۈن شامغا ماڭغاندا، بۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتمهمسـىله 

غىفــار قهبىلىســى بــۇ ئىشــتىن خهۋەر تاپســا، ســىلهرنى بــوش قويــۇپ        
ئهبۇ  .بېرەمدۇ؟ ـ دېدى ۋە ئهبۇ زەرنى ئۇالرنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالدى 

 .زەر ئهتىســى يهنه شــۇنداق قىلغانىــدى، مۇشــرىكالر يهنه ئــۇرغىلى تــۇردى
  . ۋالدىۇلدۇرىقۇتيهنه ئابباس كېلىپ ئۇنى 

  ) 2474: مۇسلىم(
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َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ أَُبو ذَرٍّ إِنِّي لَأَقَْرُبكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َرُسولِ ـ   8839
ـ  َرَبكُْم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ أَقْ

ٍد إِلَّا َم الِْقَياَمِة َمْن َخَرَج ِمْن الدُّْنَيا كََهْيئَِتِه َيْوَم َتَركُْتُه َعلَْيِه َوإِنَُّه َواللَِّه َما ِمْنكُْم ِمْن أََحِمنِّي َيْو
  . َوقَْد َتَشبَّثَ ِمْنَها بَِشْيٍء غَْيرِي

ــ 8839 ــۇ زەر     ــ ــدۇكى، ئهبـ ــۋايهت قىلىـ ــك رىـ ــى مالىـ ــراك ئىبنـ ئىـ
مهن قىيــامهت كــۈنى پهيغهمــبهر   : ق دېــگهنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــدا  

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ھهممىڭالردىــن يــېقىن تۇرىــدىغان      
: كىشىمهن، چۈنكى مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    

مهنـدىن   قىيامهت كۈنى ماڭا ھهممىڭالردىن يېقىن تۇرىـدىغان كىشـى  «
ــدىن ئ   ــا قهدەر مهنـ ــات بولغانغـ ــاكى ۋاپـ ــيىن تـ ــدىكى كېـ ــان چاغـ ايرىلغـ

. دېگىنىنـى ئاڭلىغانىـدىم   »ھالىتىنى پهقهتال ئۆزگهرتمىگهن كىشىدۇر
ــامى هللا ــڭ ن ــهمكى،  نى ــلهن قهس ــالر بى ــه    ھهممىڭ ــرەر نهرس ــادىن بى دۇني

   .①ئايرىلدىم قول قامالالپ قالدىڭالر، پهقهت مهنال قۇرۇق
   )21496 :ئهھمهد(

Ɓ ُيْسِلْم قَْبِلي إِال النيب صلى اللَّـُه  ْسالمِ َرْبَع اِإلأبو ذَرٍّ يقول لقد َرأَْيُتنِي ـ   8840
  . عليه وسلم وأبو َبكْرٍ َوبِاللٌ َرِضي اللَُّه عنهما

ــ 8840 ــۇ    ـ ــۇ ئهنه ــۇ زەر رەزىيهلالھ ــگهن ئهب ــداق دې ــان مهن ئ: مۇن ىم
مهندىن ئىلگىرى  چۈنكى. چىسى بولدۇمتۆتىنئېيتىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ 

هيهـى ۋەسـهللهم، ئهبـۇ بهكـرى ۋە بىـالل      پهقهتال پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهل 
   .②ىكهنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇال مۇسۇلمان بولغان

  )1618 :»كهبىرئهل«(

                                                 
. بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر         ): 15808(ھهيسهمى  ①

. ئهمما مېنىڭچه ئىراك ئىبنى مالىك دېگهن كىشى ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ھهدىـس ئـاڭالپ باقمىغـان   
  .ىڭغا يېقىنراق مهزمۇندا رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهنتهبهرانىمۇ مۇشۇن

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككـى سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهدى         ): 15813(ھهيسهمى  ②
  .مۇتتهسىل ۋە راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َعْن إِْبَراِهيَم َيْعنِي اْبَن الْأَْشَترِ َعْن أَبِيِه أَنَّ أََبا ذَرٍّ َحَضَرُه الَْمـْوُت َوُهـَو   ـ   8841
ِكيِك قَالَْت أَْبِكي لَا َيَد ِلي بَِنفِْسَك َولَْيَس ِعْنـِدي ثَـْوٌب   بِالرََّبذَِة فََبكَْت اْمَرأَُتُه فَقَالَ َما ُيْب

 َيَسُعَك كَفًَنا فَقَالَ لَا َتْبِكي فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ َوأََنـا 
فَلَاٍة ِمْن الْأَْرضِ َيْشَهُدُه ِعَصاَبةٌ ِمْن الُْمْؤِمنَِني قَـالَ  ِعْنَدُه ِفي َنفَرٍ َيقُولُ لََيُموَتنَّ َرُجلٌ ِمْنكُْم بِ

فَكُلُّ َمْن كَانَ َمِعي ِفي ذَِلَك الَْمْجِلسِ َماَت ِفي َجَماَعٍة َوفُْرقٍَة فَلَْم َيْبَق ِمْنُهْم غَْيرِي َوقَـْد  
َتَرْيَن َما أَقُولُ فَإِنِّي َواللَِّه َما كَذَْبُت َولَا  أَْصَبْحُت بِالْفَلَاِة أَُموُت فََراِقبِي الطَّرِيَق فَإِنَِّك َسْوَف

 كُِذْبُت قَالَْت َوأَنَّى ذَِلَك َوقَْد اْنقَطََع الَْحاجُّ قَالَ َراِقبِي الطَّرِيَق قَالَ فََبْيَنا ِهَي كَذَِلَك إِذَا ِهَي
َبلَ الْقَْوُم َحتَّى َوقَفُوا َعلَْيَها فَقَالُوا َما لَِك قَالَْت بِالْقَْومِ َتُخدُّ بِهِْم َرَواِحلُُهْم كَأَنَُّهْم الرََّخُم فَأَقْ

 اْمُرٌؤ ِمْن الُْمْسِلِمَني ُتكَفُِّنوَنُه َوُتْؤَجُرونَ ِفيِه قَالُوا َوَمْن ُهَو قَالَْت أَُبو ذَرٍّ فَفَـَدْوُه بِآَبـاِئهِمْ  
ِدُروَنُه فَقَالَ أَْبِشُروا أَْنُتْم النَّفَُر الَِّذيَن قَالَ َرُسولُ َوأُمََّهاِتهِْم َوَوَضُعوا ِسَياطَُهْم ِفي ُنُحورَِها َيْبَت

َم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيكُْم َما قَالَ أَْبِشُروا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ 
َنُهَما َولََداِن أَْو ثَلَاثَةٌ فَاْحَتَسَبا َوَصَبَرا فََيَرَياِن النَّاَر أََبـًدا  َيقُولُ َما ِمْن اْمَرأَْينِ ُمْسِلَمْينِ َهلََك َبْي

ْنُشُدكُْم ثُمَّ قَْد أَْصَبْحُت الَْيْوَم َحْيثُ َتَرْونَ َولَْو أَنَّ ثَْوًبا ِمْن ِثَيابِي َيَسُعنِي لَْم أُكَفَّْن إِلَّا ِفيِه فَأَ
ِمْنكُْم كَانَ أَِمًريا أَْو َعرِيفًا أَْو َبرِيًدا فَكُلُّ الْقَْومِ كَانَ قَْد َنالَ ِمـْن   اللََّه أَنْ لَا ُيكَفَِّننِي َرُجلٌ

ذَِلَك َشْيئًا إِلَّا فًَتى ِمْن الْأَْنَصارِ كَانَ َمَع الْقَْومِ قَالَ أََنا َصاِحُبَك ثَْوَباِن ِفي َعْيَبِتي ِمْن غَـْزلِ  
 . لَّذَْينِ َعلَيَّ قَالَ أَْنَت َصاِحبِي فَكَفِّنِّيأُمِّي َوأَجُِد ثَْوَبيَّ َهذَْينِ ال

دادىســـــىنىڭ مۇنـــــداق  ئهشـــــتهرئىبـــــراھىم ئىبنـــــى  – 8841
ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رەبهزەدە : دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ

  :سهكراتقا چۈشۈپ قالغاندا، ئايالى يىغالشقا باشلىغانىدى، ئهبۇ زەر
  :ئايالى. ورىدىـ دەپ سنېمىگه يىغاليسهن؟ ــ 

ــ نېمىشقا يىغلىمـاي؟ مهن سـېنى يـالغۇز جېنىمغـا يۇيـۇپ دەپـنه       
كىيىمىممـۇ  ) چوڭ(ساڭا كېپهنلىك قىلغۇدەك بىرەر قۇر  .قىاللمايمهن

  :ئۇ .دېدى يوق، ـ
ـــ  ــاـــ ــى    .يىغلىمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــۈنكى مهن پهيغهمــ چــ

 ئۇنىــڭ .بولىــدۇئــاراڭالردىن بىــر كىشــى چۆلــدە ۋاپــات «: ۋەســهللهمنىڭ
ــىدۇ   ــۇلمان قاتنىشـ ــۇرۇھ مۇسـ ــر گـ ــا بىـ ــازا نامىزىغـ ــى  »جىنـ دېگىنىنـ
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ا ھهممىسـى  ساھابىالردىن مهندىن باشقبولغان شۇ سورۇندا  .ئاڭلىغانىدم
شۇڭا يولغا  مانا مهن چۆلدە يالغۇز قالدىم،. جامائهت ئارىسىدا ۋاپات بولدى

 اننىمۇسـۇلم  ۇرۇھسهن چوقۇم مهن سۆزلهپ بهرگهن بىر گ .غىنقاراپ تۇر
بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، مهن يالغـان     نامى  نىڭهللاچۈنكى ا .كۆرىسهن

  :ئايالى. دېدى ماڭىمۇ يالغان ئېيتىلمىدى، ـ ،ئېيتمىدىم
ـــ  ــادەم ئۇچرىســۇن؟     ،ھــاجىالر توختــاپ بولغــان تۇرســا ـ ــداقمۇ ئ ـ قان

  :دېۋىدى، ئۇ
شـۇ ئهسـنادا بىـر تـوپ مۇسـۇلمان      . دېـدى  ــ ! غىنيولغـا قـاراپ تـۇر   ــ 

  :لدى ۋە ئهبۇ زەرنىڭ ئايالىدىنيېتىپ كه
  :ئايال. ــ ساڭا نېمه بولدى؟ ـ دەپ سورىدى

ــ مۇسۇلمانالردىن بىرى سهكراتتا ياتىدۇ، ئۇنى كېپهنلهپ، يهرلىككه 
  :ئۇالر. قويۇپ بهرسهڭالر، كاتتا ساۋاب ئاالتتىڭالر، ـ دېدى

  :دەپ سورىدى، ئايالـ ئۇ كىم بولىدۇ؟ ــ 
  :ىدى، ئۇالردېۋ بولىدۇ، ـ ئهبۇ زەرــ 

ئهبـۇ زەرگه قـاراپ   ـ دېگىـنىچه  ! ــ ئاتا ـ ئانىمىز ئۇنىڭغا پىدا بولسۇن 
  :ئهبۇ زەر ئۇالرغا .يۈگۈرۈشتى

ــدىن      ــىلهردىن ئال ــهللهم س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ـ
بىــر ئهر ـ   «: مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ. بېشــارەت بهرگهنىــدى

تىـن  هللاى ئۆلۈپ كهتسه، ئانـدىن ئـۇالر ا  خوتۇننىڭ ئىككى ياكى ئۈچ بالىس
 »ســاۋاب ئۈمىــد قىلىــپ، ســهۋر قىلســا، ھهرگىــز دوزاخقــا كىرمهيــدۇ       

ھــالىمنى كــۆرۈپ تــۇرۇپ ســىلهر،  دېگهنلىكىنــى ئهڭلىغانىــدىم، ســىلهر
ــا، ئۆزەمنىـــڭ    ــكهن بولسـ ــپهنلىكىمگه يهتـ ــرىم مېنىـــڭ كېـ كىيىملىـ

رايمهنكى، نىڭ نامى بىلهن شۇنى سوهللاكىيىمدە كېپهنلهنگهن بوالتتىم، 
بولغـان   رەئىـس ) بىـرەر قهۋمـگه  (ئهمىـر يـاكى   ) مۇسـۇلمانالرغا (ئاراڭالردا 

ــاكى پوچتىكهشــلىك قىلۋە ــي هن ئۇنىــڭ رەختىــدە م بولســا، ان كىشــىغ
ئهنه شـۇ ئىشـالر بىـلهن    يولۇچىالرنىڭ ھهممىسى . دېدىـ ! كېپهنلهنمهي

سـارى  ئۇالرنىڭ ئارىسـىدىكى بىـر ئهن   .ئازدۇر ـ كۆپتۇر مهشغۇل بولغانىدى 
  :يىگىت
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، خورجۇنۇمـدا ئانـام   بـولىمهن  مانا مهن سېنىڭ ئىزدىگهن ئادىمىڭــ 
يىشـكه  ىبـار، ئـۆزۈم ك   تيىپ ئىگىرىپ توقۇپ بهرگهن ئىككى پارچه رەخ

ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    .ىددېـ   كىيىمىم بار، قۇر ئۇچامدىكى ئىككى
  :ئۇنىڭغا
ـــ  شــۇڭا ســهن  كهنســهن،ئى مهن ئىــزدىگهن ئــادەمھهقىــقهتهن ســهن ـ

   .①دېدى ـ! كېپهنلىگىن
   )21505 :ئهھمهد(

                                                 
ان بولــۇپ، بــۇ بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ئىككــى ســهنهد بىــلهن رىــۋايهت قىلغــ  ): 15829(ھهيســهمى  ①

ــدۇر  يهنه بىــر ســهنهدىدە ئىبــراھىم ئهشــتهر دېــگهن  . ســهنهدىنىڭ راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ راۋىيلىرى
بهززارمـۇ شـۇنىڭغا ئوخشـاش قىسـقارتىپ رىـۋايهت      . كىشىدىن، ئۇ ئۇممۇ زەردىن قىسقارتىپ رىۋايهت قىلغـان 

  .قىلغان، ـ دېگهن
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ھۇزەيفه ئىبنى يهمان، سهئد ئىبنى مۇئاز، ئىبنى ئابباس، ئىبنى 
  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر ۋە ئىبنى زۇبهير 

لَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ َسأَلَْتنِي أُمِّي َمَتى َعْهُدَك َتْعنِي بِالنَّبِيِّ َصـ   8842
َوَسلََّم فَقُلُْت َما ِلي بِِه َعْهٌد ُمْنذُ كَذَا َوكَذَا فََنالَْت ِمنِّي فَقُلُْت لََها َدِعينِي آِتي النَّبِيَّ َصـلَّى  

النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَُصلَِّي َمَعُه الَْمْغرَِب َوأَْسأَلُُه أَنْ َيْسَتْغِفَر ِلي َولَِك فَأََتْيُت
ِتي َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّْيُت َمَعُه الَْمْغرَِب فََصلَّى َحتَّى َصلَّى الِْعَشاَء ثُمَّ اْنفََتلَ فََتبِْعُتُه فََسِمَع َصـوْ 

لَ إِنَّ َهذَا َملٌَك لَْم فَقَالَ َمْن َهذَا ُحذَْيفَةُ قُلُْت َنَعْم قَالَ َما َحاَجُتَك غَفََر اللَُّه لََك َوِلأُمَِّك قَا
 َسيَِّدةُ نَِساِء َيْنزِلْ الْأَْرَض قَطُّ قَْبلَ َهِذِه اللَّْيلَِة اْسَتأْذَنَ َربَُّه أَنْ ُيَسلَِّم َعلَيَّ َوُيَبشَِّرنِي بِأَنَّ فَاِطَمةَ

  . أَْهلِ الَْجنَِّة َوأَنَّ الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن َسيَِّدا َشَبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة
: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ ھۇزەيفه 8842

  :ئانام مهندىن
ــ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى كـۆرمىگىلى قـانچه       

  .كۈن بولدى؟ ـ دەپ سورىدى
  .ــ مۇنچه كۈن بولدى، ـ دېگهنىدىم، ماڭا تاپا ـ تهنه قىلدى

مـبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن    ــ ئۇنداقتا، بۈگۈن شام نـامىزىنى پهيغه 
 سـاڭا مهن ئۇنىڭـدىن ئـۆزۈمگه ۋە    .ئوقۇپ كېلىشىمگه رۇخسهت قىلغىن

ۋە ئۇ كۈنى ناماز شامنى  دېدىمـ ىن مهغپىرەت تىلىشىنى سورايمهن،  تهللا
ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر  .پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ئوقــۇدۇم 

دىن خۇپتهننىمۇ ئوقـۇپ،  ناماز شامدىن كېيىن نهفله نامىزى ئوقۇدى، ئان
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  .ئــۆيىگه قــايتتى، مهنمــۇ كهينىــدىن ماڭــدىم

  :ئاۋازىمنى ئاڭلىدى ـ دە
  .ــ كىمسهن، ھۇزەيفهمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
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  .دېدىمـ ھهئه، ــ 
مهغپىـــرەت  نىۋە ئانـــاڭ ېنىاهللا ســــــــ بىـــرەر ئىشـــىڭ بارمىـــدى؟ 

ــۇن ــارا، . قىلسـ ــرى   قـ ــدىن ئىلگىـ ــته بۇنـ ــۇ پهرىشـ ــۈپ  بـ ــا چۈشـ زېمىنغـ
ــان ــا فاتىمه ىكهن،باقمىغ ــۇ ماڭ ــنهت ئاياللىرىنىــڭ نىــڭئ  خانىشــى؛ جهن

 لىرىجهنـنهت ياشـلىرىنىڭ سـهردار    نىڭ بولسـا، سـهين ۈھهسهن بىلهن ھ
ئىكهنلىكىـــــدىن ئىبـــــارەت خـــــۇش خهۋەرنـــــى يهتكـــــۈزۈش ئۈچـــــۈن 

   .①دېدى ئىجازەت ئېلىپ كهپتۇ، ـپهرۋەردىگارىدىن 
 ) 3871: تىرمىزى(

ُحذَْيفَةَ قَالَ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو اْسَتْخلَفَْت قَـالَ إِنْ أَْسـَتْخِلْف   َعْن ـ   8843
  . قَْرُءوُهَعلَْيكُْم فََعَصْيُتُموُه ُعذِّْبُتْم َولَِكْن َما َحدَّثَكُْم ُحذَْيفَةُ فََصدِّقُوُه َوَما أَقَْرأَكُْم َعْبُد اللَِّه فَا

ــ  8843 ــۇزەيفه ــ ــ ھـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت   دىنۇرەزىيهلالھـ ــداق رىـ يهنه مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ساھابىلهر :قىلىنىدۇ

بىرەيلهننـى ئورنۇڭغـا خهلىـپه تهيىـنلهپ قويغـان       !رەسۇلۇلالھئى ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهنىدى، دې بولساڭ، ـ

ىلهر قويســام، ســ تهيىــنلهپمهن ســىلهرگه بىــر كىمنــى خهلىــپه ــــ 
ئهممــا  .لــۇپ كېتىســىلهرئۇنىڭغــا ئاســىيلىق قىلىــپ، ئازابقــا دۇچــار بو

نى ئىبنى مهسئۇد قۇرئان. ئىشىنىڭالربهرگهن ھهدىسكه ھۇزەيفه سۆزلهپ 
   .②دېدىـ ! ئوقۇڭالر داقسىلهرمۇ شۇن ،ئوقۇسا قانداق

  ) 3812: تىرمىزى(

أُْهِدَيْت ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن أَبِي إِْسَحَق قَالَ َسِمْعُت الَْبَراَء َيقُولُـ   8844
ِلنيِ  َعلَْيِه َوَسلََّم ُحلَّةُ َحرِيرٍ فََجَعلَ أَْصَحاُبُه َيلِْمُسوَنَها َوَيْعَجُبونَ ِمْن ِلينَِها فَقَالَ أََتْعَجُبونَ ِمْن

  . ُنَهِذِه لََمَناِديلُ َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمْنَها َوأَلَْي

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2975(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 798(ئهلبانى  ②
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رەزىيهلالھـۇ   بهرا تىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ  ـ ئهبۇ ئىسهاق 8844
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   :غــاننىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلى  ئهنهۇ

ــارچه ي    ــر پ ــهللهمگه بى ــى ۋەس ــئهلهيه ــت پهك ى ــدى رەخ ــيه قىلىن . ھهدى
. دىن ھهيـران قېلىشـتى  قىيۇمشـاقلى رەختنى سىالپ كۆرۈپ، ساھابىلهر 
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغاسهلال پهيغهمبهر

ـــ  ســهئد ئىبنــى  !بۇنىــڭ يۇمشــاقلىقىدىن ئهجهبلىنىۋاتامســىلهر؟ ـ
  . دېدى ، ـيۇمشاق مۇمۇئازنىڭ جهننهتتىكى قول ياغلىقلىرى بۇنىڭدىن

 )2468: مۇسلىم(

لََّم َيقُولُ اْهَتزَّ َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـ   8845
 الَْعْرُش ِلَمْوِت َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ َوَعْن الْأَْعَمشِ َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

لَ إِنَُّه كَانَ َبْيَن َهـذَْينِ  َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه فَقَالَ َرُجلٌ ِلَجابِرٍ فَإِنَّ الَْبَراَء َيقُولُ اْهَتزَّ السَّرِيُر فَقَا
ِد الَْحيَّْينِ َضَغاِئُن َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اْهَتزَّ َعْرُش الرَّْحَمنِ ِلَمْوِت َسْع

  . ْبنِ ُمَعاٍذ
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8845

ــهلاللالھۇ  ــبهر س ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــى مۇئازنىــڭ  «: ئهلهيه ــهئد ئىبن س
ــدى» تهۋرەپ كهتتــىئهرش دىن ئۆلۈمىــ ــۇنى ئاڭلىغــان بىــر كىشــى   .دې ب

  :جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
دېگىنىنى  “تاۋۇت تهۋرەپ كهتتى” :نىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ــ مهن بهرا

  :جابىر ئۇنىڭغا ئاڭلىدىمغۇ؟ ـ دېگهنىدى،
ســىدا ئوتتۇرى )س بىــلهن خهزرەجيهنــى ئهۋ( بــۇ ئىككــى قهبىــله  ــــ 

مهن (ۋە ئۆچمهنلىـك بـار،   بىرىنـى كۆرەلمهسـلىك   ـ   بىـر  ئهزەلدىن بېـرى 
خهزرەج قهبىلىسىدىن تـۇرۇپ، سـهئدنىڭ پهزىلىتىنـى بايـان قىلغـان بـۇ       
سۆزنى ئهينهن يهتكۈزىۋاتسام، بهرا سهئدنىڭ قهبىلىسى بولغان ئهۋسـتىن  

بهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى مهن پهيغهمــ ).تــۇرۇپ، ئۇنىــڭ نــېمه دېگىنــى بــۇ
ىـدىن رەھماننىـڭ ئهرشـى    سهئد ئىبنى مۇئازنىڭ ئۆلۈم« :ۋەسهللهمنىڭ
   .دېدىدېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ » تهۋرەپ كهتتى

   )3803 :بۇخارى(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َضمَّنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ اللَُّهمَّ ـ   8846
  . َعلِّْمُه الِْكَتاَب
ــ 8846 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى قۇچـاقالپ       : قىلىنىدۇ

   .دېدى »ئۇنى قۇرئانغا ئالىم قىلغايسهن! هللائى ا«: تۇرۇپ
  )75 :بۇخارى(

بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َصْدرِِه َوقَـالَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َضمَّنِي النَّـ   8847
  . اللَُّهمَّ َعلِّْمُه الِْحكَْمةَ

دىن يهنه مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 8847
ــا   : قىلىنىــدۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى باغرىغ

   .دېدى »هت ئاتا قىلغايسهنكمېئۇنىڭغا ھ! هللائى ا«: بېسىپ تۇرۇپ
  )3756 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الَْخلَاَء فََوَضْعُت لَـُه  ـ   8848
  . َوُضوًءا قَالَ َمْن َوَضَع َهذَا فَأُْخبَِر فَقَالَ اللَُّهمَّ فَقِّْهُه ِفي الدِّينِ

ــ 8848 ــۋايهت ببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئا ـ ــداق رى دىن مۇن
ھاجهتخانىغــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم     :قىلىنىــدۇ

 .كىرىــپ كېتىۋىــدى، تاھــارەت ئېلىشــى ئۈچــۈن ســۇ قويــۇپ قويــدۇم       
  :چىقىپئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر 

ئۇنىڭغـا سـۇنى مېنىـڭ    . ەپ سـورىدى د؟ ـ  بۇنى كىم قويۇپ قويـدى ــ 
  :انلىقىم ئېيتىلغانىدىقويۇپ قويغ

   .دەپ دۇئا قىلدى ـ! ئىلىمگه باي قىلغىن يئۇنى دىنى! هللائى اــ 
  )143 :بۇخارى(

أُمņ الْفَْضلِ بنُت الَْحارِِث قالت َبْيَنا أنا َمارَّةٌ َوالنَّبِيُّ صلى اللَُّه عليـه  ـ عن   8849
فإذا ... ولَ اللَِّه قال إِنَِّك َحاِملٌ بُِغالمٍوسلم يف الِْحْجرِ فقال يا أُمَّ الْفَْضلِ قلت لَبَّْيَك يا َرُس
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َوَضْعِتيِه فأئتيƗ بِِه فلما َوَضَعْتُه أََتْت بِِه النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فََسمَّاُه َعْبَد اللَِّه وألباه من 
 . كَيًِّسارِيِقِه ثُمَّ قال إذهيب بِِه فَلََتجِِدنَُّه 

ــ فهزل  ــــ ئۇممـــۇ  8849 دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  ارەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
ــدۇ ــۈپ كېتىۋا  ھىجىر: قىلىنى ــدىن ئۆت ــڭ يېنى ــاتتىم، نى ــبهر ت پهيغهم

  :مېنى كۆرۈپ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن .ـ دەپ چاقىردى !فهزل ئى ئۇممۇــ 

  :ماڭا .ـ دېدىم! ــ خوش، ئى رەسۇلۇلالھ
بـاال تۇغۇلغانـدا يېنىمغـا     ــ سهن بىـر ئوغۇلغـا ھامىلـدار ئىكهنسـهن،    

دەرۋەقه، بىر ئوغۇل تۇغـدۇم ۋە ئـۇنى پهيغهمـبهر    . دېدى ـ! ېلىپ كهلگىنئ
ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر   .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىـپ كهلـدىم  

ــا  ــدۇلالھ”ئۇنىڭغــ ــارەك  دەپ “ ئابــ ــىم قويــــدى ۋە ئۆزىنىــــڭ مۇبــ ئىســ
  :ئاندىن. تۈكۈرۈكىنى ئۇنىڭغا سۈرۈپ قويدى

اپ تۇرغىن، بۇ بـاال كهلگۈسـىدە   قار. ــ ئهمدى ئېلىپ كهتسهڭ بولىدۇ
  . ①ئاجايىپ ئهقىللىق يىگىت بولىدۇ، ـ دېدى
   )10580 :»كهبىرئهل«(

َدَعا يل رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فقال نِْعـَم  : َعنِ ابن َعبَّاسٍ قالـ   8850
  . أنت َوَدَعا يل جِْبرِيلُ َمرََّتْينِ التُّرمجانُ

ــ ئىبنـــى ئاببـــاس   8850 ــۇ ئهنهۇرەزىيهلالــ ــا ھـ ــگهنمـ : مۇنـــداق دېـ
ســهن «: ۋە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭــا دۇئــا قىلــدى

جىبرىئىلمۇ ماڭـا ئىككـى قېـتىم دۇئـا      .دېدى» ۇرئاننىڭ مۇپهسسىرىق
   .②قىلدى

  ) 11108: »كهبىرئهل«(

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 15514(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى خهرراش       ): 15516(ھهيسهمى  ②

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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َجَناَزَتُه فََجاَء عن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ قال َماَت ابن َعبَّاسٍ بِالطَّاِئِف فََشهِْدُت ـ   8851
طَْيٌر أَْبَيُض Ɓ ُيَر على ُخلَِّتِه حىت دخل يف َنْعِشِه ثُمَّ Ɓ ُيَر َخارًِجا منه فلما ُدِفَن ُتِلَيْت هـذه  

يا أَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ اْرجِِعي إىل َربِِّك َراِضـَيةً  (اɇَيةُ على َشِفريِ الْقَْبرِ Ɓ َنْدرِ من َتالَها 
 ). َجنَِّتيْرِضيَّةً فَاْدُخِلي يف ِعَباِدي َواْدُخِلي َم

ئىبنى : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ سهئىد ئىبنى جۇبهير 8851
ھېچ كۆرۈلۈپ باقمىغان  .ۋاپات بولدىتائىفتا ما رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابباس 

ئۇنىـڭ قايتىـپ   . بىر ئاق قۇش كېلىپ ئۇنىڭ تاۋۇتىغـا كىرىـپ كهتتـى   
ــدى چىققىنىنــى ھــې  ــدى (چكىم كۆرمى ــى قايتىــپ چىقمى ــنه ). يهن دەپ
سهن پهرۋەردىگارىڭدىن مهمنۇن، ! ئى ئارام تاپقۇچى جان﴿: قىلىنىۋاتقاندا

 ①﴾!پهرۋەردىگارىڭ سهندىن رازى بولغان ھالدا ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتقىن
لــېكىن بــۇ ئــايهتنى كىمنىــڭ ئوقۇغــانلىقىنى  . دېــگهن ئــايهت ئوقۇلــدى

   .②ھېچكىم بىلمىدى
  )10581: »كهبىرهلئ«(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ الرَُّجلُ ِفي َحَياِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ـ   8852
ـ َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َرأَى ُرْؤَيا قَصََّها َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَمنَّْيـُت أَنْ أََرى رُ  ا ْؤَي
جِِد أَقُصَُّها َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكُْنُت غُلَاًما َشابا أَْعَزَب َوكُْنُت أََناُم ِفي الَْمْس
بِي إِلَى  َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَْيُت ِفي الَْمَنامِ كَأَنَّ َملَكَْينِ أََخذَانِي فَذََهَبا

ـ   َرفُْتُهْم النَّارِ فَإِذَا ِهَي َمطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ َوإِذَا لََها قَْرَناِن كَقَْرَنْي الْبِئْرِ َوإِذَا ِفيَها َناٌس قَـْد َع
فَقَالَ ِلي لَْن ُتَراَع  فََجَعلُْت أَقُولُ أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن النَّارِ أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن النَّارِ فَلَِقَيُهَما َملٌَك آَخُر

 فَقََصْصُتَها َعلَى َحفَْصةَ فَقَصَّْتَها َحفَْصةُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ نِْعَم الرَُّجـلُ 
  . لَّْيلِ إِلَّا قَِليلًاَعْبُد اللَِّه لَْو كَانَ ُيَصلِّي بِاللَّْيلِ قَالَ َساِلٌم فَكَانَ َعْبُد اللَِّه لَا َيَناُم ِمْن ال

                                                 
 .ئايهت – 30 – 28 سۈرە فهجر، ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15535(ھهيســهمى  ②

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــ 8852 ــدۇلالھ ئىبنــى ئــ  ـ ــداق مهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــاۆئاب دىن مۇن
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ھايــات  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر : رى

ــه،   ــرەر چــــۈش كۆرســ ــىلهر بىــ ــدا كىشــ ــبهر ۋاقتىــ چۈشــــىنى پهيغهمــ
بـاال   ئـۇ چـاغالردا تېخـى يـاش، بويتـاق      .سـۆزلهپ بېرەتتـى   ئهلهيهىساالمغا

ــاتتىم  ــجىدته يېتىـــــپ قوپـــ ــدىم ۋە مهســـ ــبهر . ئىـــ ــۇ پهيغهمـــ مهنمـــ
ئهلهيهىسساالمغا ئېيتىپ بهرگۈدەك بىرەر چۈش كۆرۈشـنى بهكمـۇ ئـارزۇ    

ــتىم ــداق بىــر چــۈش كــۆردۈم بىــر كــۈنى .قىالت ئىككــى پهرىشــته  :، مۇن
دوزاخنىـڭ چۆرىسـى    .مېنـى دوزاخنىـڭ ئالـدىغا ئېلىـپ بـاردى      ،كېلىپ

ــدەك قوپ ــۇددى قۇدۇقنىڭكىــ ــۇددى  خــ ــتىدە خــ ــۇپ، ئۈســ ــان بولــ ۇرۇلغــ
 .قۇدۇقنىڭكىــدەك توغرىســىغا قويۇلغــان ئىككــى تــال ياغــاچ بــار ئىــكهن 

شـۇنىڭ بىـلهن   . قارىسام، ئۇ يهردە مهن تونۇيدىغان كىشىلهرمۇ بار ئىكهن
قــا ســېغىنىپ هللاقــا ســېغىنىپ دوزاخــتىن پانــاھ تىلهيــمهن، اهللا”: مهن

ۈچىنچى بىـر پهرىشـته   ئ .دېيىشكه باشلىدىم“ دوزاختىن پاناھ تىلهيمهن
  .دېدى “!قورقمىغىن، قورقمىغىن” :يېنىمىزغا كېلىپ

چۈشۈمنى ھهفسهگه ئېيتىپ بهرگهنىدىم، ھهفسه بۇنى ) ئويغىنىپ(
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئېيتىپ بهردى

ــرى   ــدېگهن ياخشــى بى ــدۇلالھ نېمى ـــ ئاب ــاز  . ـ ــرى نام ئهگهر كېچىلى
  .ا، تېخىمۇ ياخشى بولغان بوالتتى، ـ دېدىئوقۇغان بولس

شــۇندىن كېــيىن، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر : ســالىم مۇنــداق دېــگهن
رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا كېچىنىـــڭ كـــۆپ قىســـمىنى ئىبـــادەت بىـــلهن  

  . ئۆتكۈزىدىغان بولدى
   )3738 :بۇخارى(

الَْمَنامِ كَأَنَّ ِفي َيِدي َسَرقَةً َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َرأَْيُت ِفي ـ   8853
ِمْن َحرِيرٍ لَا أَْهوِي بَِها إِلَى َمكَاٍن ِفي الَْجنَِّة إِلَّا طَاَرْت بِي إِلَْيِه فَقََصْصُتَها َعلَـى َحفَْصـةَ   

َصاِلٌح أَْو قَالَ إِنَّ َعْبَد  فَقَصَّْتَها َحفَْصةُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَّ أََخاِك َرُجلٌ
  . اللَِّه َرُجلٌ َصاِلٌح
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دىن قىلىنغـان يهنه بىـر   ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا     ـ 8853
پهك ىــقولۇمــدا بىــر پــارچه ي: رىــۋايهتته چۈشــى مۇنــداق بايــان قىلىنغــان

جهننهتنىــڭ قهيىــرىگه بارمــاقچى بولســام، ئــۇ يىــپهك  بولــۇپ، رەخــت بــار
  .بىلله شۇ يهرگه ئۇچاتتىرەخت مهن بىلهن 

، ھهفسه ئۇنى پهيغهمـبهر  گهنىدىمگه سۆزلهپ بهرهبۇ چۈشۈمنى ھهفس
ئېيتقــانىكهن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا
  . ـ دەپتۇ! نېمىدېگهن ياخشى ئادەم ـ ھه؟) ئابدۇلالھ(ــ قېرىندىشىڭ 

ُعَمَر قَالَ إِنَّ رَِجالًا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َعْن اْبنِـ   8854
ُسولِ َوَسلََّم كَاُنوا َيَرْونَ الرُّْؤَيا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيقُصُّوَنَها َعلَى َر

فََيقُولُ ِفيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َشاَء اللَّـُه َوأََنـا    اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
غُلَاٌم َحِديثُ السِّنِّ َوَبْيِتي الَْمْسجُِد قَْبلَ أَنْ أَْنِكَح فَقُلُْت ِفي َنفِْسي لَْو كَانَ ِفيَك َخْيٌر لََرأَْيَت 

طََجْعُت ذَاَت لَْيلٍَة قُلُْت اللَُّهمَّ إِنْ كُْنَت َتْعلَُم ِفيَّ َخْيًرا فَـأَرِنِي  ِمثْلَ َما َيَرى َهُؤلَاِء فَلَمَّا اْض
ِن ُرْؤَيا فََبْيَنَما أََنا كَذَِلَك إِذْ َجاَءنِي َملَكَاِن ِفي َيِد كُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمقَْمَعةٌ ِمْن َحِديٍد ُيقْبِلَـا 

أَْدُعو اللََّه اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َجَهنََّم ثُمَّ أَُرانِي لَِقَينِي َملٌَك ِفي بِي إِلَى َجَهنََّم َوأََنا َبْيَنُهَما 
 َيِدِه ِمقَْمَعةٌ ِمْن َحِديٍد فَقَالَ لَْن ُتَراَع نِْعَم الرَُّجلُ أَْنَت لَْو كُْنَت ُتكِْثُر الصَّلَاةَ فَاْنطَلَقُوا بِـي 

َجَهنََّم فَإِذَا ِهَي َمطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ لَُه قُُرونٌ كَقَْرِن الْبِئْرِ َبْيَن كُلِّ  َحتَّى َوقَفُوا بِي َعلَى َشِفريِ
ْم قَْرَنْينِ َملٌَك بَِيِدِه ِمقَْمَعةٌ ِمْن َحِديٍد َوأََرى ِفيَها رَِجالًا ُمَعلَِّقَني بِالسَّلَاِسلِ ُرُءوُسُهْم أَْسـفَلَهُ 

 ..قَُرْيشٍ فَاْنَصَرفُوا بِي َعْن ذَاِت الَْيِمنيِ فَقََصْصُتَها َعلَـى َحفَْصـةَ   َعَرفُْت ِفيَها رَِجالًا ِمْن
  . بنحوه

ــا    8854 ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــ ئىبن ــۋايهت  ـ ــداق رى دىن مۇن
ــدۇ ــدا   : قىلىنى ــهللهم زامانى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ، بهزى پهيغهم

االمغا ســۆزلهپ ســاھابىلهر كــۆرگهن چۈشــلىرىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســ
ئـۇ  . بېرەتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ چۈشىگه تهبىر بېرەتتى

ــا،    ــاغالردا، مهن تېخـــى يېشـــىم كىچىـــك، بويتـــاق يىگىـــت بولغاچقـ چـ
ئهگهر ســـهندە ” :مهن ئـــۆز ـ ئـــۆزەمگه    . مهســـجىدته يېتىـــپ قوپـــاتتىم

  )7016 :بۇخارى(
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 بىـر  .ەيتتىمد“ دەك چۈشلهرنى كۆرەتتىڭۇالرياخشىلىق بولغان بولسا، ئ
ــدە ياخشــىلىق بولســا، ماڭــا بىــر چــۈش   ! هللائــى ا” :كېچىســى ئهگهر مهن

ىپ ئۇخالپ قالدىم ۋە شـۇ كېچىسـى مۇنـداق    دەپ دۇئا قىل“ كۆرسهتكىن
قوللىرىــدا بىــردىن  .ئىككــى پهرىشــته يېنىمغــا كهلــدى: چــۈش كــۆردۈم

مهن ئــۇ ئــۇالر مېنــى دوزاخقــا ئېلىــپ بــاردى،   .تۆمــۈر توقمــاق بــار ئىــدى
ــ  ــىنىڭ ئوتتۇرىـ ــۇرۇپئىككىسـ ــى ا”: دا تـ ــدىن  ! هللائـ ــى جهھهننهمـ مېنـ

شـۇ چاغـدا، قولىـدا تۆمـۈر      .دەپ دۇئا قىلىشقا باشلىدىم“ پاناھالندۇرغىن
، سـهن  قورقمـا ”: توقماق تۇتقان ئۈچىنچى بىر پهرىشته يېتىـپ كېلىـپ  

ــهن  ــى ئادەمس ــى      .ياخش ــۇ ياخش ــاڭ، تېخىم ــان بولس ــۆپ ئوقۇغ ــازنى ك نام
نىــڭ گىــرۋىكىگه تۇرغــۇزۇپ خدوزائــۇالر مېنــى ئانــدىن  .دېــدى “بــوالتتى
دوزاخنىڭ چۆرىسى خۇددى قۇدۇقنىڭكىـدەك قوپۇرۇلغـان بولـۇپ،     .قويدى

ــار    ئۈســتىدە خــۇددى قۇدۇقنىڭكىــدەك توغرىســىغا قويۇلغــان ياغــاچالر ب
ئىدى، ھهر ئىككى ياغاچنىڭ ئارىسىدا بىـردىن پهرىشـته توقمـاق تۇتقـان     

يۇلغـــان ئـــۇ يهردە بېشـــى تـــۆۋەن قىلىـــپ ئېســـىپ قو  .ھالـــدا تـــۇراتتى
ــۆردۈم ۋە  ــىلهرنى كــ ــلىك   ئۇالر كىشــ ــىدىن بهزى قۇرەيشــ ــڭ ئارىســ نىــ
ئانــدىن پهرىشــتىلهر مېنــى ئــوڭ تهرەپــتىن . كىشــىلهرنى تونــۇپ قالــدىم

  .ئېلىپ كېتىشتى
داۋامــى يــۇقىرىقى  ...دىــمگه ســۆزلهپ بهرهمهن بــۇ چۈشــۈمنى ھهفســ

  . ھهدىسكه ئوخشاش
   )7016 :بۇخارى(

َوكَانَ َبْيَنُهَما َشْيٌء فََغَدْوُت َعلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَقُلْـُت   اْبن أَبِي ُملَْيكَةَ ـ عن  8855
ْيرِ َوَبنِي أَُميَّةَ أَُترِيُد أَنْ ُتقَاِتلَ اْبَن الزَُّبْيرِ فَُتِحلَّ َحَرَم اللَِّه فَقَالَ َمَعاذَ اللَِّه إِنَّ اللََّه كََتَب اْبَن الزَُّب

لُُّه أََبًدا قَالَ قَالَ النَّاُس َبايِْع ِلاْبنِ الزَُّبْيرِ فَقُلُْت َوأَْيَن بَِهذَا الْأَْمرِ َعْنـُه  ُمِحلَِّني َوإِنِّي َواللَِّه لَا أُِح
ارِ ُيرِيُد أََبا أَمَّا أَُبوُه فََحَوارِيُّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرِيُد الزَُّبْيَر َوأَمَّا َجدُُّه فََصاِحُب الَْغ

فََزْوُج  َوأُمُُّه فَذَاُت النِّطَاقِ ُيرِيُد أَْسَماَء َوأَمَّا َخالَُتُه فَأُمُّ الُْمْؤِمنَِني ُيرِيُد َعاِئَشةَ َوأَمَّا َعمَُّتُهَبكْرٍ 
َم فََجدَُّتُه ُيرِيُد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرِيُد َخِدَجيةَ َوأَمَّا َعمَّةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
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ي َصِفيَّةَ ثُمَّ َعِفيٌف ِفي الْإِْسلَامِ قَارǛٌِ ِللْقُْرآِن َواللَِّه إِنْ َوَصلُونِي َوَصلُونِي ِمْن قَرِيبٍ َوإِنْ َربُّونِ
ْن َبنِي أََسـٍد َبنِـي   َربُّونِي أَكْفَاٌء ِكَراٌم فَآثََر التَُّوْيَتاِت َوالْأَُساَماِت َوالُْحَمْيَداِت ُيرِيُد أَْبطًُنا ِم

ـ  َن ُتَوْيٍت َوَبنِي أَُساَمةَ َوَبنِي أََسٍد إِنَّ اْبَن أَبِي الَْعاصِ َبَرَز َيْمِشي الْقَُدِميَّةَ َيْعنِي َعْبَد الَْمِلِك ْب
  . َمْرَوانَ َوإِنَُّه لَوَّى ذََنَبُه َيْعنِي اْبَن الزَُّبْيرِ

ئىبنـى  : هت قىلىنىـدۇ دىن مۇنداق رىۋايمۇلهيكه ۇئىبنى ئهب ـ 8855
ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىلهن ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ 

سـهھهردە ئىبنـى   ) بىـر كـۈنى  ( .ئازراق ئىختىالپ بولـۇپ قالـدى   ئارىسىدا
  :ئابباسنىڭ يېنىغا بېرىپ

ئىبنــى تائاالنىــڭ چهكلىمىســىدىن ھالقىــپ، ھهرەمــدە هللا اســهن ــــ 
  :ئۇـ دېگهنىدىم،  چىمۇ؟ماقزۇبهير بىلهن ئۇرۇش

ئىبنـى زۇبهيـر    هللا لېكىن! لىق بهرگهيىن پاناھئۇنداق ئىشت هللاــ 
بىلهن ئۇمهييه جهمهتىنى ھهرەمدە ئـۇرۇش قىلىشـنى ھـاالل سـانىغۇچى     

بىـلهن قهسـهمكى، مهن ھهرەمـدە     نىڭ نـامى هللا. پتۇلىقىلىپ تهقدىر قى
كىلهر ئىبنى زۇبهير جهمهتىدى. ئۇرۇشۇشنى مهڭگۈ ھاالل دەپ قارىمايمهن

دېيىشـىۋاتىدۇ، مهن ئۇالرغـا    “زۇبهيـرگه بهيـئهت قىلغىـن   ئىبنـى  ”: ماڭا
خهلىپىلىك ئىشـى ئۇنىڭغـا ئـانچه يىـراق ئهمهس     : مۇنداق جاۋاب بهردىم

ــپه بولۇشــقا اليىــق  ( ــۇ خهلى ــى ئ ــر( ىچــۈنكى ئۇنىــڭ ئاتىســ  ).يهن  )زۇبهي
 ئهبۇ(بوۋىسى  ؛پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ياردەمچىسى

ــرى ــبهر )بهك ــاالم پهيغهم ــى ئهلهيهىسس ــاردىكى ھهمراھ ــى ؛نىڭ غ  ئانىس
مىنلهرنىڭ ۇئم) ئائىشه( بىر ھاممىسى؛ ئىككى بهلباغ ئىگىسى) ئهسما(

نىڭ ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر )هچخهدىــ( يهنه بىــر ھاممىســى ؛ئانىســى
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  ) ســـهفىيه(چـــوڭ ئانىســـى   ؛ئايـــالى

ــۆزىگه .ھاممىســىدۇر ــاك، كهلســهك،  ئ ــادى پ ــۇ ئېتىق ــاننى ياخشــى  ئ قۇرئ
ئـۇمهييه  (بىلهن قهسهمكى، ئهگهر ئۇالر نىڭ نامى هللا .بىلىدىغان قارىيدۇر

رەھىـم قىلسـا، يـېقىن تۇغقـانچىلىق جهھهتـتىن       ـ ماڭا سىله) جهمهتى
مېنى تهربىيىلىسه، ئېسىل، تهڭتۇشـلۇق سـاالھىيىتى بىـلهن    . قىلىدۇ

ھوقۇق تۇتۇپ بهنى ئهسهد ئايمىقىنىـڭ  ) يرئىبنى زۇبه(ئۇ  .تهربىيىلهيدۇ
ــت، ئۇت ــۋارالپ  ۇۋەي ــى ئهتى ــد جهمهتلىرىن ــامه ۋە ھۇمهي ــى تاشــالپ  س ، بىزن
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ئابـدۇل مهلىـك ئىبنـى    (ئاسـنىڭ ئـوغلى    ۇئىبنـى ئهبـ  ھالبۇكى،  .قويدى
ئـۇ  ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ، يـۇقىرى ئـۆرلهپ كهتتـى،    ) مهرۋان ئىبنى ھهكهم

  . ، ـ دېدىيۆگهپ، ئارقىدا قالدى قۇيرۇقىنىبولسا، ) ئىبنى زۇبهير(
  )4665 :بۇخارى(

ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ َوفَاِطَمةُ بِْنُت الُْمْنِذرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ أَنَُّهَما قَالَا َخَرَجْت أَْسَماُء ـ   8856
َمْت قَُباًء فَُنِفَسْت بَِعْبِد اللَِّه بِْنُت أَبِي َبكْرٍ ِحَني َهاَجَرْت َوِهَي ُحْبلَى بَِعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ فَقَِد

ولُ بِقَُباٍء ثُمَّ َخَرَجْت ِحَني ُنِفَسْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُيَحنِّكَُه فَأََخذَُه َرُس
بَِتْمَرٍة قَالَ قَالَْت َعاِئَشةُ فََمكَثَْنـا   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَها فََوَضَعُه ِفي َحْجرِِه ثُمَّ َدَعا

يـُق  َساَعةً َنلَْتِمُسَها قَْبلَ أَنْ َنجَِدَها فََمَضَغَها ثُمَّ َبَصقََها ِفي ِفيِه فَإِنَّ أَوَّلَ َشْيٍء َدَخلَ َبطَْنُه لَرِ
َمَسَحُه َوَصلَّى َعلَْيِه َوَسمَّاُه َعْبَد اللَّـِه   َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَْت أَْسَماُء ثُمَّ

بِـذَِلَك   ثُمَّ َجاَء َوُهَو اْبُن َسْبعِ ِسنَِني أَْو ثََماٍن ِلُيَبايَِع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََمَرُه
  . لََّم ِحَني َرآُه ُمقْبِلًا إِلَْيِه ثُمَّ َباَيَعُهالزَُّبْيُر فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

مـۇنزىر ئىبنـى   بىـلهن فـاتىمه بىنتـى    ـ ئـۇرۋە ئىبنـى زۇبهيـر     8856
 ئئهسـما  )ئهبـۇ بهكرىنىـڭ قىـزى   (: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ زۇبهير

ــۇ ئهنهۇ ــا رەزىيهلالھ ــى    م ــدۇلالھ ئىبن ــدا، ئاب ــرەت قىلغان ــنىگه ھىج مهدى
قۇباغـــا يېتىـــپ كهلگهنـــدە، ئابـــدۇلالھنى . ئىـــدى زۇبهيـــرگه ھامىلـــدار

نىڭ خورمـا بىـلهن   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهميهڭگىدى ۋە 
بىـز   .ئېغىزالندۇرۇپ قويۇشى ئۈچۈن ئېلىپ كېلىـپ، قۇچىقىغـا قويـدى   

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  .خېلــى ۋاقىــتقىچه خورمــا ئىــزدەپ يــۈردۇق 
ئۇنىـڭ  شـۇنداق قىلىـپ،   . ىغا سالدىبوۋاقنىڭ ئېغىز خورمىنى چايناپ،

ــىقىغا  ــام قورسـ ــۇنجى تائـ ــرگهن تـ ــبهر كىـ ــاالمنىڭ پهيغهمـ  ئهلهيهىسسـ
 ڭ باش ـ كۆزىنى ئۇنىئهلهيهىسساالم ئاندىن پهيغهمبهر . تۈكۈرۈكى بولدى

  .دىئىسىم قويدەپ “ ئابدۇلالھ”ۋە  پ، ئۇنىڭغا دۇئا قىلدىسىال
ــدۇلالھ  ــتهئاب ــ ســهككىز يېشــىدا پهيغهمــبهر  يهت  هيهىسســاالمغائهل ـ

دادىســى زۇبهيــر ئــۇنى شــۇنداق قىلىشــقا     . بهيــئهت قىلغىلــى كهلــدى  
ڭ پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ئۇنىــــ. بۇيرىغانىــــدى
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پهيغهمـبهر  ) كېلىـپ (ئابـدۇلالھ  . كېلىۋاتقىنىنى كۆرۈپ كۈلۈمسىرىدى
  . ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلدى

  )2146: ىممۇسل(
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تهلهه ئهنسارى،  بۇۇبهي ئىبنى كهئب، ئهباھ، ئەبىالل ئىبنى ر
رەزىيهلالھۇ  قهتادە ئهنسارى ۇمىقداد ئىبنى ئهمر ۋە ئهب

  الرنىڭ پهزىلهتلىرىمئهنهۇ

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلبِلَالٍ ِعْنَد َصلَاِة ـ   8857
دِّثْنِي بِأَْرَجى َعَملٍ َعِملَْتُه ِعْنَدَك ِفي الْإِْسلَامِ َمْنفََعةً فَإِنِّي َسـِمْعُت اللَّْيلَـةَ   الَْغَداِة َيا بِلَالُ َح

 َخْشَف َنْعلَْيَك َبْيَن َيَديَّ ِفي الَْجنَِّة قَالَ بِلَالٌ َما َعِملُْت َعَملًا ِفي الْإِْسلَامِ أَْرَجى ِعْنِدي َمْنفََعةً
ُر طُُهوًرا َتاما ِفي َساَعٍة ِمْن لَْيلٍ َولَا َنَهارٍ إِلَّا َصلَّْيُت بِذَِلَك الطُُّهورِ َما كََتَب ِمْن أَنِّي لَا أََتطَهَّ
  . اللَُّه ِلي أَنْ أَُصلَِّي

ــۇرەيرە   8857 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ مۇنـــداق رىـ
  :بىاللدىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : قىلىنىدۇ

 .بۈگـۈن كـېچه جهننهتـته ئايـاغ تىۋىشـىڭنى ئاڭلىـدىم      ! ىـالل ئى بــ 
تائاالدىن ئهڭ كۆپ ساۋاب ئۈمىد قىلىنىدىغان قايسـى ئهمهلنـى   هللا سهن ا

قىلغانىدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق جـاۋاب   
  :بهردى

ــ مهيلى كېچه ياكى كۈندۈز بولسۇن، تاھارەت ئالسـامال، شـۇ تاھـارەت    
ــاكى كــۆپ بولســۇن، نامــاز ئوقۇمــاي قالمىــدىم   بىــله ــاز ي هللا ا. ن مهيلــى ئ

  . تائاالدىن ئهڭ كۆپ ساۋاب ئۈمىد قىلىدىغان ئهمىلىم ئهنه شۇدۇر
  )2458: مۇسلىم(

َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ ُعَمُر َيقُولُ أَُبو َبكْـرٍ   ـ عن  8858
  . يَِّدَنا َيْعنِي بِلَالًاَسيُِّدَنا َوأَْعَتَق َس

ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  8858 دىن رىــۋايهت ـ
: رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيتتـى     ئۇمهر ئىبنى خهتتابقىلىنىدۇكى، 
   .نى ئازاد قىلدى)بىالل(ئۇ، خوجىمىز . جىمىزدۇرئهبۇ بهكرى خو

   )3754 :بۇخارى(
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َمَدَح بِلَالَ ْبَن َعْبِد اللَِّه فَقَالَ بِلَالُ ْبُن َعْبِد اللَِّه َخْيـُر  َعْن َساِلمٍ أَنَّ َشاِعًرا ـ   8859
  . بِلَالٍ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر كَذَْبَت لَا َبلْ بِلَالُ َرُسولِ اللَِّه َخْيُر بِلَالٍ

: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    دىنرەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ سـالىم   8859
  :ۇلالھنى مهدھىيهلهپشائىردىن بىرسى بىالل ئىبنى ئابد

ئىبنـى   ،دىگهنىـ دې دۇر، ـ بىالل ئىبنى ئابدۇلالھ ئهڭ ياخشى بىاللـ ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۆمهر

نىڭ بىاللـى  ئهلهيهىسسـاالم  بهلكـى پهيغهمـبهر  . يالغان ئېيتتىـڭ ــ 
   .①دېدىـ ئهڭ ياخشى بىاللدۇر، 

 ) 152: ئىبنى ماجه(

اللَُّه َعْنُه قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَُبيٍّ إِنَّ  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَيـ  8860
 اللََّه أََمَرنِي أَنْ أَقَْرأَ َعلَْيَك لَْم َيكُْن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ قَالَ َوَسمَّانِي قَـالَ َنَعـمْ  

  . فََبكَى
: داق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن مۇنـــــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 8860

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇبهي ئىبنى كهئبكه
نى ئوقـۇپ  سۈرىسى ﴾ينه كهفهرۇىنىللهزۇلهم يهك﴿: مېنى ساڭاهللا اــ 

  :ئۇبهي ، ـ دېگهنىدى،بېرىشكه بۇيرۇدى
ـــ  ــدىمۇ؟       هللا اـــ ــمىمنى ئاتىــ ــورىدىئىســ ــبهر .ـ دەپ ســ  پهيغهمــ

  :ئهلهيهىسساالم
   .يىغالپ كهتتى ىدى، ئۇبهي، ـ دېگهنھهئهــ 

   )3809 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ـ   8861
إِلَّا َماٌء ثُمَّ أَْرَسلَ  إِنِّي َمْجُهوٌد فَأَْرَسلَ إِلَى َبْعضِ نَِساِئِه فَقَالَْت َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما ِعْنِدي

لَّا إِلَى أُْخَرى فَقَالَْت ِمثْلَ ذَِلَك َحتَّى قُلَْن كُلُُّهنَّ ِمثْلَ ذَِلَك لَا َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما ِعْنِدي إِ
قَالَ أََنا َيا َرُسولَ اللَّـِه  َماٌء فَقَالَ َمْن ُيِضيُف َهذَا اللَّْيلَةَ َرِحَمُه اللَُّه فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فَ

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 29(ئهلبانى  ①
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ـ  يهِْم فَاْنطَلََق بِِه إِلَى َرْحِلِه فَقَالَ ِلاْمَرأَِتِه َهلْ ِعْنَدِك َشْيٌء قَالَْت لَا إِلَّا قُوُت ِصْبَيانِي قَالَ فََعلِِّل
ْهَوى ِلَيأْكُلَ فَقُـوِمي إِلَـى   بَِشْيٍء فَإِذَا َدَخلَ َضْيفَُنا فَأَطِْفئْ السَِّراَج َوأَرِيِه أَنَّا َنأْكُلُ فَإِذَا أَ

ْيِه السَِّراجِ َحتَّى ُتطِْفِئيِه قَالَ فَقََعُدوا َوأَكَلَ الضَّْيُف فَلَمَّا أَْصَبَح غََدا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  . َوَسلََّم فَقَالَ قَْد َعجَِب اللَُّه ِمْن َصنِيِعكَُما بَِضْيِفكَُما اللَّْيلَةَ

بىـر ئـادەم   : مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  بـۇ ھـۇرەيرە   ـ ئه 8861
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ

ــاجمهن    ــۇ موھت ـــ بهكم ــاچ (ـ ــىقىممۇ ئ ــدى   )قورس ــبهر . ، ـ دې پهيغهم
مهندە سـۇدىن  ”ئهلهيهىسساالم ئاياللىرىدىن بىرىگه خهۋەر يوللىغانىدى، 

ئانــدىن يهنه بىــر . دېــگهن جــاۋاب كهلــدى “نهرســه يــوق) يېگــۈدەك(باشــقا 
ــدى   ــاۋاب كهلـ ــۇنداق جـ ــدىنمۇ شـ ــدى، ئۇنىڭـ ــا خهۋەر يوللىغانىـ . ئايالىغـ

ھهممه ئايالىغا خهۋەر يوللىغان ) نۆۋەت بىلهن(پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
  :شۇنىڭ بىلهن. بولسىمۇ، ھېچكىمدىن يېگۈدەك بىر نهرسه چىقمىدى

اهللا ئۇنىڭغـا  غان بىرى بـارمۇ؟  ــ بۇ ئادەمنى بۇ كېچه مېهمان قىلىدى
  :، ـ دېگهنىدى، ئهنسارىالردىن بىرىلسۇنرەھمهت قى

مهن مېهمان قىالي، ـ دېدى ۋە ئۇ ئـادەمنى ئېلىـپ    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئۆيگه بېرىپ، ئايالىدىن .كهتتى

  :ئايالىــ يېگۈدەك بىر نهرسه بارمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، 
  .ر نهرسه يوق، ـ دەپ جاۋاب بهردىــ بالىالرنىڭ تامىقىدىن باشقا بى

كىرگهنـدە،  ان ئـۆي ئىچىـگه   مېهمـ  .غا بىـر ئامـال قىلغىـن   الرىبالــ 
ــدەك تــۈس بهرگىــن   ــۇ تامــاق يېيىشــكه  . خــۇددى تامــاق يهپ ئولتۇرغان ئ

. دېــدىچىراغنــى ئوڭشــىغان بولۇۋېلىــپ ئۆچــۈرۈۋەتكىن، ـ    باشــلىغاندا، 
اماق يېـدى، ئـۇالر   مېهمان كىرىپ ت. ئايالى ئۇنىڭ ئېيتقىنىدەك قىلدى

ــدى   ــاق تۈنى ــاچ قورس ــاالمنىڭ    .ئ ــبهر ئهلهيهىسس ــۇالر پهيغهم ــى ئ ئهتىس
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يېنىغا كهلگهندە،

مېهمىنىڭالرغا قىلغـان  بۇ كېچه ئىككىڭالرنىڭ  )ئهر ـ ئايال (اهللا ــ 
  . دېدىـ ىشىڭالردىن ئهجهبلهندى، ئ

  ) 2054: مۇسلىم(
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لَ اللَُّه َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِـْم َخَصاَصـةٌ   فَأَْنَز :ـ ويف رواية  8862
 . َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهْم الُْمفِْلُحونَ

: تائـاال هللا شۇنىڭ بىـلهن ا : مۇنداق كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8862
ىرىنىـڭ  ئۆزل) مۇھاجىرالرنىـڭ مهنپهئىتىنـى  (رۇقلۇق ۇھتاج توئۇالر م﴿
ــى( ــدىن      )مهنپهئىتـ ــىنىڭ بېخىللىقىـ ــۆز نهفسـ ــدۇ، ئـ ــن ئهال بىلىـ دىـ

ــكۈچىلهردۇ   ــهدكه ئېرىش ــاقالنغانالر مهقس ــل    ①﴾رس ــايهتنى نازى ــگهن ئ دې
   .قىلدى

  )3798 :بۇخارى(

َعْن الِْمقَْداِد قَالَ أَقَْبلُْت أََنا َوَصاِحَباِن ِلي َوقَْد ذََهَبْت أَْسَماُعَنا َوأَْبَصاُرَنا ـ   8863
ْن الَْجْهِد فََجَعلَْنا َنْعرُِض أَْنفَُسَنا َعلَى أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَـْيَس  ِم

أَْعُنزٍ فَقَالَ  ثَلَاثَةُ أََحٌد ِمْنُهْم َيقَْبلَُنا فَأََتْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْنطَلََق بَِنا إِلَى أَْهِلِه فَإِذَا
إِْنَساٍن ِمنَّا  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحَتِلُبوا َهذَا اللََّبَن َبْيَنَنا قَالَ فَكُنَّا َنْحَتِلُب فََيْشَرُب كُلُّ

ْن اللَّْيلِ فَُيَسلُِّم َتْسـِليًما لَـا   َنِصيَبُه َوَنْرفَُع ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنِصيَبُه قَالَ فََيجِيُء ِم
ـ  انِي ُيوِقظُ َناِئًما َوُيْسِمُع الَْيقْظَانَ قَالَ ثُمَّ َيأِْتي الَْمْسجَِد فَُيَصلِّي ثُمَّ َيأِْتي َشَراَبُه فََيْشَرُب فَأََت

َصاَر فَُيْتِحفُوَنُه َوُيِصيُب ِعْنَدُهْم الشَّْيطَانُ ذَاَت لَْيلٍَة َوقَْد َشرِْبُت َنِصيبِي فَقَالَ ُمَحمٌَّد َيأِْتي الْأَْن
ـ  ْيَس َما بِِه َحاَجةٌ إِلَى َهِذِه الُْجْرَعِة فَأََتْيُتَها فََشرِْبُتَها فَلَمَّا أَنْ َوغَلَْت ِفي َبطْنِي َوَعِلْمُت أَنَُّه لَ

رِْبَت َشَراَب ُمَحمٍَّد فََيجِيُء فَلَا إِلَْيَها َسبِيلٌ قَالَ َندََّمنِي الشَّْيطَانُ فَقَالَ َوْيَحَك َما َصَنْعَت أََش
َيجُِدُه فََيْدُعو َعلَْيَك فََتْهِلُك فََتذَْهُب ُدْنَياَك َوآِخَرُتَك َوَعلَيَّ َشْملَةٌ إِذَا َوَضْعُتَها َعلَى قَـَدَميَّ  

النَّْوُم َوأَمَّا َصاِحَباَي َخَرَج َرأِْسي َوإِذَا َوَضْعُتَها َعلَى َرأِْسي َخَرَج قََدَماَي َوَجَعلَ لَا َيجِيئُنِي 
ُم ثُمَّ فََناَما َولَْم َيْصَنَعا َما َصَنْعُت قَالَ فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلََّم كََما كَانَ ُيَسلِّ

ا فََرفََع َرأَْسُه إِلَى السَّـَماِء  أََتى الَْمْسجَِد فََصلَّى ثُمَّ أََتى َشَراَبُه فَكََشَف َعْنُه فَلَْم َيجِْد ِفيِه َشْيئً
فَقُلُْت الْآنَ َيْدُعو َعلَيَّ فَأَْهِلُك فَقَالَ اللَُّهمَّ أَطِْعْم َمْن أَطَْعَمنِي َوأَْسقِ َمـْن أَْسـقَانِي قَـالَ    

ْعُنزِ أَيَُّهـا أَْسـَمُن   فََعَمْدُت إِلَى الشَّْملَِة فََشَدْدُتَها َعلَيَّ َوأََخذُْت الشَّفَْرةَ فَاْنطَلَقُْت إِلَى الْـأَ 

                                                 
 .ـ ئايهت 9سۈرە ھهشر،  ①
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َمـْدُت  فَأَذَْبُحَها ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا ِهَي َحاِفلَةٌ َوإِذَا ُهنَّ ُحفَّلٌ كُلُُّهنَّ فََع
ِلُبوا ِفيِه قَالَ فََحلَْبُت ِفيِه إِلَى إَِناٍء ِلآلِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما كَاُنوا َيطَْمُعونَ أَنْ َيْحَت

لَّْيلَـةَ  َحتَّى َعلَْتُه َرغَْوةٌ فَجِئُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أََشرِْبُتْم َشَراَبكُْم ال
ولَ اللَِّه اْشَرْب فََشرَِب ثُـمَّ  قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه اْشَرْب فََشرَِب ثُمَّ َناَولَنِي فَقُلُْت َيا َرُس

تَّى َناَولَنِي فَلَمَّا َعَرفُْت أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َروَِي َوأََصْبُت َدْعَوَتُه َضِحكُْت َح
ى َسْوآِتَك َيا ِمقَْداُد فَقُلُْت َيا أُلِْقيُت إِلَى الْأَْرضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْحَد

ِذِه َرُسولَ اللَِّه كَانَ ِمْن أَْمرِي كَذَا َوكَذَا َوفََعلُْت كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َه
اِن ِمْنَها قَالَ فَقُلُْت َوالَِّذي َبَعثََك إِلَّا َرْحَمةٌ ِمْن اللَِّه أَفَلَا كُْنَت آذَْنَتنِي فَُنوِقظَ َصاِحَبْيَنا فَُيِصيَب

  . بِالَْحقِّ َما أَُباِلي إِذَا أََصْبَتَها َوأََصْبُتَها َمَعَك َمْن أََصاَبَها ِمْن النَّاسِ
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ مىقـداد   8863

ــدىم    ــپ كهلـ ــله يېتىـ ــلهن بىلـ ــراھىم بىـ ــى ھهمـ ــاچلىقتىن . ئىككـ ئـ
ــۇپ كهتكهنىــدى  كــۆزل  .ىرىمىز كــۆرمهس، قــۇالقلىرىمىز ئاڭلىمــاس بول

. ساھابىلهرنىڭ ئالدىغا بارغانىـدۇق، ھـېچكىم بىزنـى قوبـۇل قىلمىـدى     
شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالــدىغا 

ئىشـىكى  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزنى ئۆيىگه باشالپ باردى .باردۇق
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .ىشى ئۆچكه تۇراتتىئالدىدا ئۈچ چ

. دېـــدىســـۈتىنى بۆلۈشـــۈپ ئىچهرمىـــز، ـ    نى ســـېغىڭالر، الربـــۇـــــ 
ــۆچكىلهرنى ســــــېغىپ، ھهممىمىــــــز ئىچتــــــۇق، پهيغهمــــــبهر      ئــــ

پهيغهمـــبهر  .ئهلهيهىسســـاالمنىڭمۇ نېسىۋىســـىنى ئايرىـــپ قويـــدۇق   
ر ئۇخالۋاتقــانال. ئهلهيهىسســاالم كېچىلىــرى چىقىــپ، ســاالم بېرەتتــى    

ــاتتى ) ئۇنىــڭ(ئويغىنىــپ كهتمهيتتــى،  ــاۋازىنى پهقهت ئويغــاقالرال تۇي  .ئ
ــپ   ــجىدكه كىرى ــدىن مهس ــۇيتتى  ،ئان ــاز ئوق ــۆز   . نام ــپ، ئ ــدىن چىقى ئان

ــۈتنى (نېسىۋىســىنى  ــى س ــى) يهن ــر كېچىســى، نېســىۋەمنى   .ئىچهتت بى
  :ئىچىپ بولۇشۇمغا، شهيتان كېلىپ

. ئىنئام قىلىدۇ ــ ئهنسارىالر مۇھهممهدنى يوقالپ، يېمهك ـ ئىچمهك 
مهن شــهيتاننىڭ گېــپىگه . دېــدىشــۇڭا بــۇ ســۈتكه ئېهتىيــاجى يــوق، ـ   

سـۈت  . كىرىپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـۈتىنىمۇ ئىچىـۋەتتىم    



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 476

گېلىمدىن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن، شهيتان كېلىپ، مېنـى پۇشـايمان   
  :قىلدۇرغىلى تۇردى
ـــ ۋاي ســاڭا ــېمه ئىــش قىلــدىڭ؟ مۇھهممهدنىــڭ نېس ! ـ ىۋىســىنى ن

 .سـۈتىنى تاپالمىسـا، سـاڭا بهددۇئـا قىلىـدۇ     ئۇ كېلىـپ،   ىۋەتتىڭغۇ؟ئىچ
، ھاالك بولىسهن، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىـڭ پۈتـۈنلهي يوققـا    شۇنىڭ بىلهن

  .دېدى چىقىدۇ، ـ
ــر ۈســتۈمدەئ ــيېپىن بى ــدى چ ــار ئى ــۇمنى يۆگىســهم بېشــىم،   ،ا ب پۇت

پ، ھهرقـانچه  ئۇيقۇم قېچىـ  .بېشىمنى يۆگىسهم پۇتۇم ئېچىلىپ قاالتتى
ئىككــى ھهمــراھىم بــۇ ئىشــالردىن بىــخهۋەر  .قىلىپمــۇ ئۇخلىيالمىــدىم

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم كېلىـپ     .بولغاچقا، غهرق ئۇيقۇغا كهتكهنىدى
ــدىن كېــيىن، مهســجىدكه كىرىــپ نامــاز     ــويىچه ســاالم بهرگهن ــادىتى ب ئ

ئاندىن مهسجىدتىن چىقتى ۋە نېسىۋىسىنى ئىچمهكچى بولـۇپ  . ئوقۇدى
ــانلىقىنى        قاچ ــۇرۇق تۇرغ ــڭ قۇپق ــاچتى ـ دە، قاچىنى ــاغزىنى ئ ــڭ ئ ىنى

: ئـۆز ـ ئـۆزەمگه    مهن. بېشىنى ئاسـمانغا كۆتـۈردى   ،شۇنىڭ بىلهن .كۆردى
ــا  ” ــدى ماڭ ــد بهدئهم ــا قىلى ــدۇم دۇئ ــدىغان بول ــتىم “ۇ، ھــاالك بولى  .دەيت

  :لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ـــ  ــى ـ ــا     !اهللائ ــهنمۇ تائ ــلهرگه س ــام بهرگهن ــا تائ ــا  ماڭ ــن، ماڭ م بهرگى

 .ــ دەپ دۇئـا قىلـدى   ! ئۇسسۇلۇق بهرگهنلهرگه سهنمۇ ئۇسسۇلۇق بهرگىـن 
مهن يېپىنچامنى ئۈسـتۈمگه ئارتىـپ، قولۇمغـا بىـر پىچـاق ئالـدىم ـ دە،        

ــدۇم  ــاقچى بولــ ــېمىزىنى بوغۇزلىمــ ــېكىن . ئۆچكىلهرنىــــڭ ئهڭ ســ لــ
ســۈت ســاغىدىغان . ئۆچكىلهرنىــڭ يېلىنىــدىن ســۈت تېشــىپ تــۇراتتى 

كېلىـپ، ئـۈچىلى ئـۆچكىنى سـاغدىم ۋە بىـر قاچىغـا قۇيـۇپ،        قاچىنى ئه
پهيغهمـــبهر . پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئالـــدىغا ئېلىـــپ بـــاردىم 

  :ئهلهيهىسساالم
  .ــ بۈگۈن سۈتۈڭالرنى ئىچتىڭالرمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســۈتتىن بىــر ئــاز . ــــ ئىچتــۇق، ـ دېــدىم  
  :مهن. ىدىئىچكهندىن كېيىن، ماڭا تهڭل
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پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . ـ دېدىم! يهنه ئىچكىن! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم سـۈتكه    . يهنه ئازراق ئىچىـپ، ماڭـا تهڭلىـدى   

ئۇنىــڭ دۇئاســىغا   .تويغانىــدى، قــولىنى كۆتــۈرۈپ ماڭــا دۇئــا قىلــدى     
يهرلهردە ) قىلىـــق تاپالمـــاي (ئېرىشـــكىنىم ئۈچـــۈن خۇشـــاللىقتىن   

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. پ كهتكىلى تاسال قالدىمئېغىنا
. ـ دېدى! دىققهت قىل، ئهۋرىتىڭ ئېچىلىپ قالمىسۇن! ــ ئى مىقداد

مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمغا يـۈز بهرگهن ئىشـالرنىڭ ھهممىسـىنى     
  :ئېيتىپ بهرگهنىدىم، ئۇ
ــۇ پهقهت ا ـــ بــ ــاڭ . تائاالنىــــڭ مهرھهمىتــــىهللا ـــ ــدىن سورىســ مهنــ

ئىككـى ھهمراھىڭنىمـۇ ئويغاتسـاڭ، ئۇالرمـۇ بـۇ سـۈتتىن        بولماسمىدى؟
  :هنم. ئىچكهن بولسا ياخشى بوالتتى، ـ دېدى

 قهسـهم  بىـلهن  زاتئهۋەتـكهن  سـېنى ھهق بىـلهن   ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
مهن ســهن بىــلهن بىلــله ســۈت ئىچىۋالــدىم، باشــقىالرنىڭ كــى، قىلىمهن

   .ئىچكهن ـ ئىچمىگىنى بىلهن كارىم يوق، ـ دېدىم
  ) 2055: سلىممۇ(

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َسفَرٍ لَُه فََعِطُشوا  :قََتاَدةَ يأَُب ـ عن  8864
ـ  َك فَاْنطَلََق َسْرَعانُ النَّاسِ فَلَزِْمُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتلَْك اللَّْيلَةَ فَقَالَ َحِفظَ

  . ُه بَِما َحِفظَْت بِِه َنبِيَُّهاللَّ
پهيغهمــبهر : مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهبــۇ قهتــادە ـــ  8864

. گه چىقتـــۇقبىـــر ســـهپهر بىـــلهن ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم   
 .سهپهرداشلىرىمىز چاڭقاپ كهتكهچكه، سـۇ ئىـزدەپ ھهر تهرەپـكه كهتتـى    

نىڭ يېنىـدىن بىـر   لېكىن مهن شۇ كېچىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :ئهلهيهىسساالم شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر .قهدەممۇ ئايرىلمىدىم

سـېنىمۇ  اهللا نىڭ پهيغهمبىرىنى مۇھـاپىزەت قىلغانـدەك،   هللاهن ســ 
   .①دېدى ـ! مۇھاپىزەت قىلسۇن

  ) 5228: دئهبۇ داۋۇ(
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ئۇنىڭ ئوغلى  ۋە ئهبۇ مۇسا، ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم سهلمان،
ى ئابدۇلالھ ۋە ئۇنىڭ دادىسى، جابىر ئىبن ،يۈسۈف، جهرىر

رەزىيهلالھۇ  مالىكنىڭ ئىككى ئوغلى ئهنهس بىلهن بهرا
  الرنىڭ پهزىلهتلىرىمئهنهۇ

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َتلَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َهِذِه الْآَيـةَ  ـ   8865
ًما غَْيَركُْم ثُمَّ لَا َيكُوُنوا أَْمثَالَكُْم قَالُوا َوَمْن ُيْسَتْبَدلُ بَِنا قَالَ فََضـَرَب  َوإِنْ َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدلْ قَْو

 .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َمْنِكبِ َسلَْمانَ ثُمَّ قَالَ َهذَا َوقَْوُمُه َهذَا َوقَْوُمُه
ــ  8865 پهيغهمــبهر : ت قىلىنىــدۇدىن مۇنــداق رىــۋايهئهبــۇ ھــۇرەيرەـ

نىــڭ هللا(ئهگهر ســىلهر ﴿ :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر كــۈنى    
سىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قهۋمنى هللا يۈز ئۆرۈسهڭالر، ا) تائىتىدىن

قـا ئىتـائهت   هللابهلكـى ا (ئالماشتۇرىدۇ، ئۇالر سـىلهرگه ئوخشـاش بولمايـدۇ    
  :ساھابىلهردېگهن ئايهتنى ئوقۇدى،  ①﴾)قىلىدۇ
ـ دەپ بىزنىڭ ئورنىمىزغا كىمنـى ئالماشـتۇرىدۇ؟    ! ـ ئى رەسۇلۇلالھـ

ســهلماننىڭ مۈرىســىگه ئــۇرۇپ  ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهرســورىغانىدى، 
  :تۇرۇپ
   .②ەپ جاۋاب بهردىدـ ئالماشتۇرىدۇ،  نىۋمىهقۋە بۇنى ــ 

  )3260: تىرمىزى(

لْإَِميانُ َمُنوطًا بِالثَُّريَّا لََتَناَولَُه رَِجالٌ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو كَانَ ا :ـ ويف رواية  8866
  . ِمْن فَارَِس

ــۋايهتته  8866 ــر رى ــ يهنه بى ــبهر ئهلهيهىســاالم   ـ كېلىشــىچه، پهيغهم
بىلهن قهسهمكى،  تنىڭ نامىجېنىم ئىلكىدە بولغان زا«: مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ـ ئايهت 38سۈرە مۇھهممهد،  ①
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بىر تۈركـۈم   ئىدى، فارسالردىنبولسا  باغالقلىقغا الريۇلتۇز ئىمانئهگهر 
   .①»ئۇنى ئالغان بوالتتى) بېرىپ(كىشى 

  ) 3261: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُعثَْمانَ قَالَ َسِمْعُت َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ أََنـا ِمـْن َراَم   ـ   8867
  . ُهْرُمَز

سـهلمان رەزىيهلالھـۇ    دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئوسمان ـ 8867
  . ، ـ دېگهنز دېگهن يۇرتتىنۇرمۇرامه ھ) ىڭئىرانن(مهن : ئهنهۇ

  )3947 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ أَنَُّه َتَداَولَُه بِْضَعةَ َعَشَر ِمْن َربٍّ إِلَى ـ   8868
  . َربٍّ

ــ 8868 ئهبــۇ ئوســمان رىــۋايهت قىلىــدۇكى، ســهلمان فارىســىينىڭ   ـ
ئۆتۈپ، نىڭ قولىغا بىرىڭ قولىدىن يهنه ئۇ بىر خوجايىننى ،هئېيتىشىچ
  . خوجايىنغا قۇللۇق قىلغانىكهنئون نهچچه  جهمئىي

  )3946 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َحدَّثَنِي َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ َحِديثَُه ِمْن ِفيِه قَـالَ  ـ   8869
انَ ِمْن أَْهلِ قَْرَيٍة ِمْنَها ُيقَالُ لََها َجيٌّ َوكَانَ أَبِي ِدْهقَـانَ  كُْنُت َرُجلًا فَارِِسيا ِمْن أَْهلِ أَْصَبَه

لَـازَِم  قَْرَيِتِه َوكُْنُت أََحبَّ َخلْقِ اللَِّه إِلَْيِه فَلَْم َيَزلْ بِِه ُحبُُّه إِيَّاَي َحتَّى َحَبَسنِي ِفي َبْيِتِه أَْي ُم
ُت ِفي الَْمُجوِسيَِّة َحتَّى كُْنُت قَطََن النَّارِ الَِّذي ُيوِقُدَها لَا النَّارِ كََما ُتْحَبُس الَْجارَِيةُ َوأَْجَهْد

َيا َيْتُركَُها َتْخُبو َساَعةً قَالَ َوكَاَنْت ِلأَبِي َضْيَعةٌ َعِظيَمةٌ قَالَ فَُشِغلَ ِفي ُبْنَياٍن لَُه َيْوًما فَقَالَ ِلي 
لَْيْوَم َعْن َضْيَعِتي فَاذَْهْب فَاطَِّلْعَها َوأََمَرنِي ِفيَها بَِبْعضِ َما ُبَنيَّ إِنِّي قَْد ُشِغلُْت ِفي ُبْنَياٍن َهذَا ا

ُيرِيُد فََخَرْجُت أُرِيُد َضْيَعَتُه فََمَرْرُت بِكَنِيَسٍة ِمْن كََناِئسِ النََّصاَرى فََسِمْعُت أَْصَواَتُهْم ِفيَهـا  
سِ ِلَحْبسِ أَبِي إِيَّاَي ِفي َبْيِتِه فَلَمَّا َمـَرْرُت بِهِـْم   َوُهْم ُيَصلُّونَ َوكُْنُت لَا أَْدرِي َما أَْمُر النَّا

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2599(ئهلبانى  ①



  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالر  هراب ...ئهبۇ مۇسا، ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى يۇسۇف، جهرىر مان،سهل

481 

َوَسِمْعُت أَْصَواَتُهْم َدَخلُْت َعلَْيهِْم أَْنظُُر َما َيْصَنُعونَ قَالَ فَلَمَّا َرأَْيُتُهْم أَْعَجَبنِـي َصـلَاُتُهْم   
نِ الَِّذي َنْحُن َعلَْيِه فََواللَِّه َما َتَركُْتُهْم َحتَّى َوَرِغْبُت ِفي أَْمرِِهْم َوقُلُْت َهذَا َواللَِّه َخْيٌر ِمْن الدِّي

غََرَبْت الشَّْمُس َوَتَركُْت َضْيَعةَ أَبِي َولَْم آِتَها فَقُلُْت لَُهْم أَْيَن أَْصلُ َهذَا الدِّينِ قَالُوا بِالشَّـامِ  
َعْن َعَمِلِه كُلِِّه قَالَ فَلَمَّا جِئُْتُه قَالَ أَْي  قَالَ ثُمَّ َرَجْعُت إِلَى أَبِي َوقَْد َبَعثَ ِفي طَلَبِي َوَشَغلُْتُه

ُبَنيَّ أَْيَن كُْنَت أَلَْم أَكُْن َعهِْدُت إِلَْيَك َما َعهِْدُت قَالَ قُلُْت َيا أََبِت َمَرْرُت بَِناسٍ ُيَصلُّونَ ِفي 
زِلُْت ِعْنَدُهْم َحتَّى غََرَبْت الشَّْمُس قَـالَ  كَنِيَسٍة لَُهْم فَأَْعَجَبنِي َما َرأَْيُت ِمْن ِدينِهِْم فََواللَِّه َما

ْيٌر أَْي ُبَنيَّ لَْيَس ِفي ذَِلَك الدِّينِ َخْيٌر ِديُنَك َوِديُن آَباِئَك َخْيٌر ِمْنُه قَالَ قُلُْت كَلَّا َواللَِّه إِنَُّه َخ
ي ِفي َبْيِتِه قَالَ َوَبَعثَْت إِلَيَّ النََّصاَرى ِمْن ِدينَِنا قَالَ فََخافَنِي فََجَعلَ ِفي رِْجلَيَّ قَْيًدا ثُمَّ َحَبَسنِ

فَقُلُْت لَُهْم إِذَا قَِدَم َعلَْيكُْم َركٌْب ِمْن الشَّامِ ُتجَّاٌر ِمْن النََّصاَرى فَأَْخبُِرونِي بِهِْم قَالَ فَقَـِدَم  
بِهِْم قَالَ فَقُلُْت لَُهْم إِذَا قََضـْوا  َعلَْيهِْم َركٌْب ِمْن الشَّامِ ُتجَّاٌر ِمْن النََّصاَرى قَالَ فَأَْخَبُرونِي 

ِهْم َحَواِئَجُهْم َوأََراُدوا الرَّْجَعةَ إِلَى بِلَاِدِهْم فَآِذُنونِي بِهِْم قَالَ فَلَمَّا أََراُدوا الرَّْجَعةَ إِلَى بِلَـادِ 
َحتَّى قَِدْمُت الشَّاَم فَلَمَّا قَِدْمُتَها أَْخَبُرونِي بِهِْم فَأَلْقَْيُت الَْحِديَد ِمْن رِْجلَيَّ ثُمَّ َخَرْجُت َمَعُهْم 

ُت قُلُْت َمْن أَفَْضلُ أَْهلِ َهذَا الدِّينِ قَالُوا الْأَْسقُفُّ ِفي الْكَنِيَسِة قَالَ فَجِئُْتُه فَقُلُْت إِنِّي قَْد َرِغْب
َتَعلَُّم ِمْنَك َوأَُصلِّي َمَعـَك  ِفي َهذَا الدِّينِ َوأَْحَبْبُت أَنْ أَكُونَ َمَعَك أَْخُدُمَك ِفي كَنِيَسِتَك َوأَ

وا قَالَ فَاْدُخلْ فََدَخلُْت َمَعُه قَالَ فَكَانَ َرُجلَ َسْوٍء َيأُْمُرُهْم بِالصََّدقَِة َوُيَرغُِّبُهْم ِفيَها فَإِذَا َجَمُع
َع َسْبَع ِقلَالٍ ِمْن ذََهـبٍ َوَورِقٍ  إِلَْيِه ِمْنَها أَْشَياَء اكَْتَنَزُه ِلَنفِْسِه َولَْم ُيْعِطِه الَْمَساِكَني َحتَّى َجَم

فَقُلُْت قَالَ َوأَْبَغْضُتُه ُبْغًضا َشِديًدا ِلَما َرأَْيُتُه َيْصَنُع ثُمَّ َماَت فَاْجَتَمَعْت إِلَْيِه النََّصاَرى ِلَيْدِفُنوُه 
يَها فَإِذَا جِئُْتُموُه بَِهـا اكَْتَنَزَهـا   لَُهْم إِنَّ َهذَا كَانَ َرُجلَ َسْوٍء َيأُْمُركُْم بِالصََّدقَِة َوُيَرغُِّبكُْم ِف

ْنزِِه ِلَنفِْسِه َولَْم ُيْعِط الَْمَساِكَني ِمْنَها َشْيئًا قَالُوا َوَما ِعلُْمَك بِذَِلَك قَالَ قُلُْت أََنا أَُدلُّكُْم َعلَى كَ
وا ِمْنُه َسْبَع ِقلَالٍ َمْملُوَءٍة ذََهًبا َوَورِقًـا  قَالُوا فَُدلََّنا َعلَْيِه قَالَ فَأََرْيُتُهْم َمْوِضَعُه قَالَ فَاْسَتْخَرُج

َرُجلٍ آَخَر قَالَ فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا َواللَِّه لَا َنْدِفُنُه أََبًدا فََصلَُبوُه ثُمَّ َرَجُموُه بِالِْحَجاَرِة ثُمَّ َجاُءوا بِ
َرُجلًا لَا ُيَصلِّي الَْخْمَس أََرى أَنَُّه أَفَْضلُ ِمْنـُه   فََجَعلُوُه بَِمكَانِِه قَالَ َيقُولُ َسلَْمانُ فََما َرأَْيُت

ْم أُِحبَّـُه  أَْزَهُد ِفي الدُّْنَيا َولَا أَْرغَُب ِفي الْآِخَرِة َولَا أَْدأَُب لَْيلًا َوَنَهاًرا ِمْنُه قَالَ فَأَْحَبْبُتُه ُحبا لَ
الَْوفَاةُ فَقُلُْت لَُه َيا فُلَانُ إِنِّي كُْنُت َمَعَك َوأَْحَبْبُتـَك   َمْن قَْبلَُه َوأَقَْمُت َمَعُه َزَماًنا ثُمَّ َحَضَرْتُه
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ُحبا لَْم أُِحبَُّه َمْن قَْبلََك َوقَْد َحَضَرَك َما َتَرى ِمْن أَْمرِ اللَِّه فَإِلَى َمْن ُتوِصي بِي َوَما َتـأُْمُرنِي  
َم َعلَى َما كُْنُت َعلَْيِه لَقَْد َهلََك النَّاُس َوَبدَّلُوا َوَتَركُـوا  قَالَ أَْي ُبَنيَّ َواللَِّه َما أَْعلَُم أََحًدا الَْيْو

لَ أَكْثََر َما كَاُنوا َعلَْيِه إِلَّا َرُجلًا بِالَْمْوِصلِ َوُهَو فُلَانٌ فَُهَو َعلَى َما كُْنُت َعلَْيِه فَالَْحْق بِِه قَـا 
لِ فَقُلُْت لَُه َيا فُلَانُ إِنَّ فُلَاًنا أَْوَصانِي ِعْنَد َمْوِتِه أَنْ فَلَمَّا َماَت َوغَيََّب لَِحقُْت بَِصاِحبِ الَْمْوِص

أَلَْحَق بَِك َوأَْخَبَرنِي أَنََّك َعلَى أَْمرِِه قَالَ فَقَالَ ِلي أَِقْم ِعْنِدي فَأَقَْمُت ِعْنَدُه فََوَجْدُتـُه َخْيـَر   
فَلَمَّا َحَضَرْتُه الَْوفَاةُ قُلُْت لَُه َيا فُلَـانُ إِنَّ فُلَاًنـا    َرُجلٍ َعلَى أَْمرِ َصاِحبِِه فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َماَت

أَْوَصى بِي إِلَْيَك َوأََمَرنِي بِاللُُّحوقِ بَِك َوقَْد َحَضَرَك ِمْن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َما َتَرى فَـإِلَى َمـْن   
ُم َرُجلًا َعلَى ِمثْلِ َما كُنَّا َعلَْيِه إِلَّا بَِنِصـيبَِني  ُتوِصي بِي َوَما َتأُْمُرنِي قَالَ أَْي ُبَنيَّ َواللَِّه َما أَْعلَ

َوُهَو فُلَانٌ فَالَْحْق بِِه َوقَالَ فَلَمَّا َماَت َوغَيََّب لَِحقُْت بَِصاِحبِ َنِصـيبَِني فَجِئُْتـُه فَأَْخَبْرُتـُه    
ِعْنَدُه فََوَجْدُتُه َعلَى أَْمـرِ َصـاِحَبْيِه    بَِخَبرِي َوَما أََمَرنِي بِِه َصاِحبِي قَالَ فَأَِقْم ِعْنِدي فَأَقَْمُت

فُلَاًنا  فَأَقَْمُت َمَع َخْيرِ َرُجلٍ فََواللَِّه َما لَبِثَ أَنْ َنَزلَ بِِه الَْمْوُت فَلَمَّا َحَضَر قُلُْت لَُه َيا فُلَانُ إِنَّ
ى َمْن ُتوِصي بِي َوَما َتأُْمُرنِي قَالَ أَْي كَانَ أَْوَصى بِي إِلَى فُلَاٍن ثُمَّ أَْوَصى بِي فُلَانٌ إِلَْيَك فَإِلَ

 بِِمثْلِ َما َنْحُن ُبَنيَّ َواللَِّه َما َنْعلَُم أََحًدا َبِقَي َعلَى أَْمرَِنا آُمُرَك أَنْ َتأِْتَيُه إِلَّا َرُجلًا بَِعمُّورِيَّةَ فَإِنَُّه
رَِنا قَالَ فَلَمَّا َماَت َوغَيََّب لَِحقُْت بَِصاِحبِ َعمُّورِيَّـةَ  َعلَْيِه فَإِنْ أَْحَبْبَت فَأِْتِه قَالَ فَإِنَُّه َعلَى أَْم

َوأَْخَبْرُتُه َخَبرِي فَقَالَ أَِقْم ِعْنِدي فَأَقَْمُت َمَع َرُجلٍ َعلَى َهْديِ أَْصـَحابِِه َوأَْمـرِِهْم قَـالَ    
بِِه أَْمُر اللَِّه فَلَمَّا َحَضَر قُلُْت لَُه َيا فُلَانُ َواكَْتَسْبُت َحتَّى كَانَ ِلي َبقََراٌت َوغَُنْيَمةٌ قَالَ ثُمَّ َنَزلَ 

إِنِّي كُْنُت َمَع فُلَاٍن فَأَْوَصى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَاٍن َوأَْوَصى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَاٍن ثُمَّ أَْوَصى بِي فُلَانٌ 
اللَِّه َما أَْعلَُمُه أَْصَبَح َعلَى َما كُنَّا َعلَْيـِه  إِلَْيَك فَإِلَى َمْن ُتوِصي بِي َوَما َتأُْمُرنِي قَالَ أَْي ُبَنيَّ َو

ْخُرُج أََحٌد ِمْن النَّاسِ آُمُرَك أَنْ َتأِْتَيُه َولَِكنَُّه قَْد أَظَلََّك َزَمانُ َنبِيٍّ ُهَو َمْبُعوثٌ بِِدينِ إِْبَراِهيَم َي
ْيَنُهَما َنْخلٌ بِِه َعلَاَماٌت لَا َتْخفَى َيأْكُلُ الَْهِديَّةَ بِأَْرضِ الَْعَربِ ُمَهاجًِرا إِلَى أَْرضٍ َبْيَن َحرََّتْينِ َب

لْ قَالَ ثُمَّ َولَا َيأْكُلُ الصََّدقَةَ َبْيَن كَِتفَْيِه َخاَتُم النُُّبوَِّة فَإِنْ اْسَتطَْعَت أَنْ َتلَْحَق بِِتلَْك الْبِلَاِد فَافَْع
اَء اللَُّه أَنْ أَْمكُثَ ثُمَّ َمرَّ بِي َنفٌَر ِمْن كَلْبٍ ُتجَّاًرا فَقُلُْت َماَت َوغَيََّب فََمكَثُْت بَِعمُّورِيَّةَ َما َش

لَُهْم َتْحِملُونِي إِلَى أَْرضِ الَْعَربِ َوأُْعِطيكُْم َبقََراِتي َهـِذِه َوغَُنْيَمِتـي َهـِذِه قَـالُوا َنَعـْم      
ي الْقَُرى ظَلَُمونِي فََباُعونِي ِمْن َرُجلٍ ِمـْن  فَأَْعطَْيُتُهُموَها َوَحَملُونِي َحتَّى إِذَا قَِدُموا بِي َواِد
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َيُهوَد َعْبًدا فَكُْنُت ِعْنَدُه َوَرأَْيُت النَّْخلَ َوَرَجْوُت أَنْ َتكُونَ الَْبلََد الَِّذي َوَصَف ِلي َصـاِحبِي  
ُه ِمْن الَْمِديَنِة ِمْن َبنِـي قَُرْيظَـةَ   َولَْم َيِحْق ِلي ِفي َنفِْسي فََبْيَنَما أََنا ِعْنَدُه قَِدَم َعلَْيِه اْبُن َعمٍّ لَ

ـ    اِحبِي فَاْبَتاَعنِي ِمْنُه فَاْحَتَملَنِي إِلَى الَْمِديَنِة فََواللَِّه َما ُهَو إِلَّا أَنْ َرأَْيُتَها فََعَرفُْتَهـا بِِصـفَِة َص
ْسَمُع لَُه بِِذكْرٍ َمَع َما أََنا ِفيِه ِمْن ُشْغلِ فَأَقَْمُت بَِها َوَبَعثَ اللَُّه َرُسولَُه فَأَقَاَم بَِمكَّةَ َما أَقَاَم لَا أَ

الرِّقِّ ثُمَّ َهاَجَر إِلَى الَْمِديَنِة فََواللَِّه إِنِّي لَِفي َرأْسِ َعذْقٍ ِلَسيِِّدي أَْعَملُ ِفيِه َبْعـَض الَْعَمـلِ   
الَ فُلَانُ قَاَتلَ اللَُّه َبنِي قَْيلَةَ َواللَِّه إِنَُّهْم َوَسيِِّدي َجاِلٌس إِذْ أَقَْبلَ اْبُن َعمٍّ لَُه َحتَّى َوقََف َعلَْيِه فَقَ

مَّـا  الْآنَ لَُمْجَتِمُعونَ بِقَُباَء َعلَى َرُجلٍ قَِدَم َعلَْيهِْم ِمْن َمكَّةَ الَْيْوَم َيْزُعُمونَ أَنَُّه َنبِيٌّ قَـالَ فَلَ 
َعلَى َسيِِّدي قَالَ َوَنَزلُْت َعْن النَّْخلَِة فََجَعلُْت  َسِمْعُتَها أََخذَْتنِي الُْعَرَواُء َحتَّى ظََنْنُت َسأَْسقُطُ

أَقُولُ ِلاْبنِ َعمِِّه ذَِلَك َماذَا َتقُولُ َماذَا َتقُولُ قَالَ فََغِضَب َسيِِّدي فَلَكََمنِي لَكَْمةً َشِديَدةً ثُـمَّ  
إِنََّما أََرْدُت أَنْ أَْسَتثْبَِت َعمَّا قَالَ َوقَْد قَالَ َما لََك َوِلَهذَا أَقْبِلْ َعلَى َعَمِلَك قَالَ قُلُْت لَا َشْيَء 

ِه كَانَ ِعْنِدي َشْيٌء قَْد َجَمْعُتُه فَلَمَّا أَْمَسْيُت أََخذُْتُه ثُمَّ ذََهْبُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْد َبلََغنِي أَنََّك َرُجلٌ َصاِلٌح َوَمَعَك أَْصـَحاٌب  َوَسلََّم َوُهَو بِقَُباَء فََدَخلُْت َعلَْيِه فَقُلُْت لَُه إِنَُّه قَ

لََك غَُرَباُء ذَُوو َحاَجٍة َوَهذَا َشْيٌء كَانَ ِعْنِدي ِللصََّدقَِة فََرأَْيُتكُْم أََحقَّ بِِه ِمْن غَْيرِكُْم قَـالَ  
ِلأَْصَحابِِه كُلُوا َوأَْمَسَك َيَدُه فَلَْم َيأْكُـلْ   فَقَرَّْبُتُه إِلَْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

قَالَ فَقُلُْت ِفي َنفِْسي َهِذِه َواِحَدةٌ ثُمَّ اْنَصَرفُْت َعْنُه فََجَمْعُت َشْيئًا َوَتَحوَّلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 
ي َرأَْيُتَك لَا َتأْكُلُ الصََّدقَةَ َوَهـِذِه َهِديَّـةٌ   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة ثُمَّ جِئُْت بِِه فَقُلُْت إِنِّ

َعـُه  أَكَْرْمُتَك بَِها قَالَ فَأَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَها َوأََمَر أَْصَحاَبُه فَأَكَلُوا َم
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بَِبِقيـعِ   قَالَ فَقُلُْت ِفي َنفِْسي َهاَتاِن اثَْنَتاِن ثُمَّ جِئُْت َرُسولَ

ُت الَْغْرقَِد قَالَ َوقَْد َتبَِع َجَناَزةً ِمْن أَْصَحابِِه َعلَْيِه َشْملََتاِن لَُه َوُهَو َجاِلٌس ِفي أَْصَحابِِه فََسلَّْم
َتَم الَِّذي َوَصَف ِلي َصاِحبِي فَلَمَّا َرآنِـي  َعلَْيِه ثُمَّ اْسَتَدْرُت أَْنظُُر إِلَى ظَْهرِِه َهلْ أََرى الَْخا

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتَدْرُتُه َعَرَف أَنِّي أَْسَتثْبُِت ِفي َشْيٍء ُوِصَف ِلـي قَـالَ   
َعلَْيِه أُقَبِّلُُه َوأَْبِكي فَقَـالَ ِلـي    فَأَلْقَى رَِداَءُه َعْن ظَْهرِِه فََنظَْرُت إِلَى الَْخاَتمِ فََعَرفُْتُه فَاْنكََبْبُت

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَحوَّلْ فََتَحوَّلُْت فَقََصْصُت َعلَْيِه َحِديِثي كََما َحدَّثُْتَك َيـا  
َيْسَمَع ذَِلَك أَْصَحاُبُه ثُمَّ َشَغلَ اْبَن َعبَّاسٍ قَالَ فَأَْعَجَب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ 
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ـ   ي َسلَْمانَ الرِّقُّ َحتَّى فَاَتُه َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْدٌر َوأُُحٌد قَالَ ثُمَّ قَـالَ ِل
بِي َعلَى ثَلَاِث ِمائَِة َنْخلَـٍة  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاِتْب َيا َسلَْمانُ فَكَاَتْبُت َصاِح

ِه أَِعيُنـوا  أُْحيِيَها لَُه بِالْفَِقريِ َوبِأَْرَبِعَني أُوِقيَّةً فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَْصَحابِ
ِعْشرِيَن َوالرَُّجلُ بَِخْمـَس َعْشـَرةَ   أََخاكُْم فَأََعاُنونِي بِالنَّْخلِ الرَُّجلُ بِثَلَاِثَني َوِديَّةً َوالرَُّجلُ بِ

َوالرَُّجلُ بَِعْشرٍ َيْعنِي الرَُّجلُ بِقَْدرِ َما ِعْنَدُه َحتَّى اْجَتَمَعْت ِلي ثَلَاثُ ِمائَِة َوِديٍَّة فَقَـالَ ِلـي   
ا فََرغَْت فَأِْتنِي أَكُونُ أََنـا  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اذَْهْب َيا َسلَْمانُ فَفَقِّْر لََها فَإِذَ

أََضُعَها بَِيَديَّ فَفَقَّْرُت لََها َوأََعاَننِي أَْصَحابِي َحتَّى إِذَا فََرغُْت ِمْنَها جِئُْتُه فَأَْخَبْرُتـُه فََخـَرَج   
َوِديَّ َوَيَضُعُه َرُسـولُ اللَّـِه   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمِعي إِلَْيَها فََجَعلَْنا ُنقَرُِّب لَُه الْ

دَّْيـُت  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه فََوالَِّذي َنفُْس َسلَْمانَ بَِيِدِه َما َماَتْت ِمْنَها َوِديَّةٌ َواِحَدةٌ فَأَ
َسلََّم بِِمثْلِ َبْيَضِة الدََّجاَجِة ِمـْن  النَّْخلَ َوَبِقَي َعلَيَّ الَْمالُ فَأُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ذََهبٍ ِمْن َبْعضِ الَْمَغازِي فَقَالَ َما فََعلَ الْفَارِِسيُّ الُْمكَاَتُب قَالَ فَُدِعيُت لَُه فَقَالَ ُخذْ َهـِذِه  
مَّا َعلَيَّ قَالَ ُخذَْها فَـإِنَّ  فَأَدِّ بَِها َما َعلَْيَك َيا َسلَْمانُ فَقُلُْت َوأَْيَن َتقَُع َهِذِه َيا َرُسولَ اللَِّه ِم

ِه اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َسُيَؤدِّي بَِها َعْنَك قَالَ فَأََخذُْتَها فََوَزْنُت لَُهْم ِمْنَها َوالَِّذي َنفُْس َسلَْمانَ بَِيـدِ 
َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم     أَْرَبِعَني أُوِقيَّةً فَأَْوفَْيُتُهْم َحقَُّهْم َوُعِتقُْت فََشهِْدُت َمَع َرُسولِ اللَِّه

  . الَْخْنَدَق ثُمَّ لَْم َيفُْتنِي َمَعُه َمْشَهٌد
مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  ـــ 8869

ســهلمان فارىســى ماڭــا ئــۆز ئــاغزى بىــلهن مۇنــداق   :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
ئاتــام شــۇ  نىڭ جهي كهنتىــدىن بولــۇپ،ســفاھانىمهن ئ: ســۆزلهپ بهرگهن

ئاتام ماڭا شۇنداق ئامراق ئىـدىكى، ھهتتـا مېنـى     .كهنتنىڭ بېگى ئىدى
ئۆزىگه خاس ئىبادەتخانىسىغا خۇددى قىزالرنى سـىرتقا چىقارمـاي ئـۆيگه    

شــۇڭا مهن  .ســوالپ قويــاتتى) ھېچــيهرگه چىقارمــاي(ســوالپ قويغانــدەك 
مهجۇســــىيلىقتا ئــــوت پىلىكىنــــى تۇتاشــــتۇرااليدىغان ســــهۋىيهگه     

بىـر كـۈنى ئـۇ     .بـار ئىـدى   ئېكىنزارلىقـى ئاتامنىڭ نۇرغـۇن   .ىدىميهتكهن
  :ماڭا ،قۇرۇلۇش ئىشى بىلهن مهشغۇل بولۇپ قېلىپ

 ئېتىزغــابۈگــۈن قۇرۇلــۇش بىــلهن مهشــغۇل بولــۇپ   !ئــى ئوغلــۇمــــ 
ېدى ۋە ماڭـا قىلىشـقا   د ، ـ قارىيالماي قالدىم، سهن بېرىپ قاراپ كهلگىن
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بىـر  مهن ئېتىزغـا كېتىۋېتىـپ،    .تاپىلىـدى  نىبهزى ئىشالر تېگىشلىك
ســوالپ قويغــانلىقى  مېنــىئاتــام  .نىــڭ يېنىــدىن ئۆتــۈپ قالــدىمچېركاۋ

چېركاۋغــا  .بىــخهۋەر قالغــان ئىــدىم ئىشــالردىنىيهتتىكــى ئئۈچــۈن جهم
غـا قىزىقىـپ   ) نامـاز (قىزىقىپ، ئىچىگه كىردىم ۋە ئۇالر ئوقۇۋاتقان دۇئـا  

دىــن قهســهمكى، بــۇ بىــلهن نىــڭ نــامى هللا”: كۆڭلۈمــدە .تــۇرۇپ قالــدىم
شـۇنىڭ بىـلهن،    .يتتىمدەپ ئـويال “ ئىـكهن  بىزنىڭ دىنىمىزدىن ياخشى

  :ئۇالردىن. ئېتىزلىقنىمۇ ئۇنتۇپ، كهچ كىرگىچه ئۇالرغا قاراپ تۇردۇم
  :م، ئۇالرغانىدىدەپ سورىـ بۇ دىننىڭ ئهسلى قهيهردە؟ ــ 
 شـكه مېنـى ئىزدە ئۆيگه قايتىـپ بارسـام، ئاتـام     .ىيىشتدېـ شامدا،  ــ 

مهنـدىن ئهنسـىرەپ، تىـت ـ تىـت بولـۇپ تۇرغـان         .ئادەم ئهۋەتكهن ئىـكهن 
  :ئاتام مېنى كۆرۈپ

ـ قهيهردە ئىـدىڭ؟ مهن سـېنى ئىشـقا بۇيرىمىغـانمۇ؟      ! ئوغلـۇم  ــ ئـى 
  : مهن .دەپ سورىدى

ـــ  ــا ـ ــى ئات ــان كىشــىلهرنى  ېمهن چ !ئ ــاز ئوقۇۋاتق ــاۋدا نام ــۆرۈپ  رك ك
ن، كهچ كىـرگىچه شـۇالرغا   قېلىپ، ئۇالرنىڭ ئىبادىتىگه قىزىققىنىمدى

  :قاراپ قاپتىمهن، ـ دېسهم، ئاتام
بوۋىلىرىڭنىـڭ   ـ ئۆزۈڭنىڭ ۋە ئاتا .يوق ئۇ دىندا خهير! ــ ئى ئوغلۇم

  :دېدى، مهنـ دىنى ئۇ دىندىن ئهۋزەل، 
بىلهن قهسهمكى، ئۇ دىن بىزنىـڭ دىنىمىـزدىن   نىڭ نامى هللا .ياقــ 

ــكهن،      ــىراق ئى ــدىمدەپ تۇرىـ ياخش ــۇنى ئا .ۋال ــان ب ــدىن  ڭلىغ ــام مهن ئات
خرىسـتىئانالر   .ئۆيگه سـوالپ قويـدى   ،سېلىپ زەنجىرئهنسىرەپ پۇتۇمغا 

  :ئۇالرغا كهنىكهن،ماڭا ئادەم ئهۋەت
ماڭـا خهۋەر   ،شام تهرەپتىن تىجارەتچىلهر كـارۋىنى كېلىـپ قالسـا   ــ 

ــال ــ! رقىلىڭـ ــدىم ــ ــتىئان     .دېـ ــامدىن خرىسـ ــۇالر شـ ــۆتمهي، ئـ ــۆپ ئـ كـ
  :مهن. كىنى بىلدۈردىتىجارەتچىلهرنىڭ كهلگهنلى

دىيارلىرىغا قايتماقچى بولغانـدا ماڭـا    ،ئۇالر ئىشلىرىنى تۈگىتىپــ 
تىجارەتچىلهر قايتىدىغان كـۈنى ماڭـا خهۋەر    .دېدىم ـ! يهتكۈزۈڭالرخهۋەر 
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ــۇالر بىــلهن  ،پۇتۇمــدىكى زەنجىرنــى ئېلىۋېتىــپ دەرھــال . يهتكۈزۈلــدى ئ
  :ېيىنشامغا بارغاندىن ك .شامغا يۈرۈپ كهتتىمبىلله 
  :ئۇالر غانىدىم،دەپ سورىـ ئۆلىماسى كىم؟  كاتتاۇ دىننىڭ ئهڭ ــ ب

  :ئۇ پوپنىڭ قېشىغا بېرىپ .دېيىشتىپوپ، ـ ركاۋدىكى ېچــ پاالنى 
 ،سـېنىڭ قېشـىڭدا تـۇرۇپ    شـۇڭا . ۇ دىنغا قىزىقىپ قالـدىم بمهن ــ 

  :خىزمىتىڭنى قىلغاچ تهلىم ئالسام، ـ دېگهنىدىم، پوپ
لـېكىن ئـۇ   . ــ دەپ ئىچكىـرى باشـلىدى   ! گىنـ بولىدۇ، قېنـى كىـر  

بېرىشـكه  ـ زاكـات  خهلقنـى سـهدىقه     .پوپنىڭ ئهخالقى بهكمۇ ناچار ئىـدى 
يتتى، خهلق بهرگهن زاكـاتنى بىچـارە ـ مىسـكىنلهرگه بهرمهي، ئـۆز      بۇيرۇ

كېيىن ئۇ . ئۇنىڭ قىلمىشىدىن بهكمۇ يىرگهندىم. چۆنتىكىگه ساالتتى
ــتىئانالر يىغى  ــى، خرىسـ ــۈپ كهتتـ ــپئۆلـ ــۇنى  ،لىـ ــاقچى ئـ ــنه قىلمـ دەپـ

  :بولغانىدى، مهن ئۇالرغا
 يتتى،ناچار ئادەم ئىدى، سىلهرنى سهدىقه بېرىشـكه بـۇيرۇ   بهكمۇ بۇــ 

ئـۆز  بىچـارە ـ مىسـكىنلهرگه بهرمهي،     ئهممـا سـىلهر بهرگهن نهرسـىلهرنى   
  :ئۇالر. ، ـ دېدىمچۆنتىكىگه ساالتتى

  . ــ قانداق ئىسپاتىڭ بار؟ ـ دەپ سوراشتى
دېسـهم،  ـ دۇنيـالىرىنى كۆرسـىتىپ قويـاي،      ـ لهرگه ئۇنىڭ مالسىــ 
  :ئۇالر

ئۇالرنى مال ـ دۇنيا ساقالنغان  . دېيىشتىـ ! كۆرسىتىپ قويــ قېنى 
ئۇ يهردىن ئالتۇن ـ كۈمـۈش بىـلهن لىـق تولغـان       .يهرگه ئېلىپ كىردىم

  :نى كۆرۈپئۇالر بۇ .يهتته كوزا چىقتى
ـــ  ــامى هللاـ ــبىــلهن قهســهمكى، نىــڭ ن ــۇ ئ دەپــنه ھهرگىزمــۇ  ادەمنىب

قىلمــايمىز، ـ دېيىشــتى ۋە جهســهتنى دارغــا ئېســىپ، چالمــا ـ كېســهك      
ئــۇ . ئۇنىــڭ ئورنىغــا باشــقا بىــر كىشــىنى تهيىنلهشــتىئانــدىن  .قىلــدى
 پ،ئـاخىرەتنى كـۆزله   ھهردائىـم دۇنياغا كۆز قىرىنى سالمايدىغان، كىشى 
ئـۇنى   مهن ى ئىـكهن، كۈندۈز تىرىشىپ ئىبادەت قىلىـدىغان بىـر   ـ كېچه

ئۇنــداق ياخشــى كــۆرۈپ    پــوپنىبــۇرۇنقى  ،ئىنتــايىن ياخشــى كــۆردۈم  
  :ئۆلۈمى يېقىنالشقاندائۇنىڭ  .باقمىغان ئىدىم



  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالر  هراب ...ئهبۇ مۇسا، ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى يۇسۇف، جهرىر مان،سهل

487 

سېنى ئىنتـايىن ياخشـى    ،مهن سهن بىلهن بىلله تۇرۇپ !ئى پاالنىـ 
مانــا  .ۇنــداق ياخشــى كــۆرۈپ باقمىغــان ئىــدىمبنى پــوپكــۆردۈم، بــۇرۇنقى 

كىمنىـڭ قېشـىغا   شۇڭا  .دىهليېقىنالپ كنىڭ ئهجىلى هللائهمدى ساڭا ا
  :بېرىشىمنى تهۋسىيه قىلىسهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ

 دابىـلهن قهسـهمكى، مېنىـڭ ئېتىقادىمـ    نىڭ نامى هللا !ئى ئوغلۇمــ 
ئۇنداق كىشىلهر ئۆلۈپ، خهلق  .بارلىقىنى بىلمهيمهن نىڭبىرەر كىشى

لـېكىن  . ەتتىۋۆزگهرتىـ ئهسلى دىننـى بـۇرمىالپ، كـۆپىنچه قىسـمىنى ئ    
. ئهنه شـۇ كىشـى مېنىـڭ يولۇمـدا كېتىۋاتىـدۇ     . مۇسۇلدا بىر كىشى بـار 

دەپـــنه  ،ئـــۇ ۋاپـــات بولـــۇپ. دېـــدىـ ســـهن شـــۇنىڭ قېشـــىغا بـــارغىن،    
  :مۇسۇلدىكى كىشىنىڭ قېشىغا باردىم ۋە ،قىلىنغاندىن كېيىن

شى ۋاپات بولـۇش  ىپاالنى كساڭا ئوخشاش ئېتىقادتىكى  !ئى پاالنىــ 
 ېشـــىڭغا كېلىشـــىمنى تهۋســـىيه قىلغانىـــدى، ـ    ســـېنىڭ قئالدىـــدا 

  :ئۇېگهنىدىم، د
دېـــدى، مهن ئۇنىـــڭ بـــۇرۇنقى ـ قېشـــىمدا تـــۇرغىن،     ،ئۇنـــداقتاـــــ 

لـېكىن ئۇمـۇ ئـۇزۇن    . ئوبدان كىشى ئىكهنلىكىنى كۆردۈم ئۇستازىمدەك
  :ئۇنىڭدىنئۆلۈش ئالدىدا  .ئۆتمهي سهكراتقا چۈشۈپ قالدى

شــىڭغا كېلىشــىمنى  كىشــى ســېنىڭ قې پــاالنى  !ئــى پــاالنى ــــ 
ئهمــدى ســهن   نىــڭ ئهجىلــى يهتتــى،  هللا ىمۇســاڭتاپىلىغانىــدى، مانــا  

كىمنىڭ قېشىغا بېرىشىمنى تهۋسىيه قىلىسـهن؟ ـ دەپ سـورىغانىدىم،    
  :ئۇ

 مهن پهقهت نۇسـهيبىن بىلهن قهسـهمكى،   نىڭ نامىهللا !ئوغلۇم ــ ئى
غا نىڭ قېشىشۇبىلىمهن، ئۇ پاالنى بولىدۇ،  البىر كىشىنى ىكىرىدىشهھ

 ،قويۇلغانـدىن كېـيىن   گهيهرلىكىـ  ،دېدى، ئـۇ ئالهمـدىن ئۆتـۈپ   ـ ! بارغىن
ئــۆز ئۇنىڭغــا  .رىدىكى كىشــىنىڭ قېشــىغا بــاردىم  ىيبىن شــهھنۇســه

   :ئۇ .بهردىم ئېيتىپئۇستازىمنىڭ سۆزلىرىنى  ۋە ئهھۋالىمنى
ئۇمـۇ ئالـدىنقى ئۇسـتازىمدەك     .دېـدى ـ ئۇنداقتا قېشىمدا تـۇرغىن،   ــ 

لـېكىن ئـۇزۇن ئـۆتمهي ئۇنىڭمـۇ ئهجىلـى توشـۇپ        .ياخشى كىشى ئىـدى 
  : جان ئۈزۈش ئالدىدا .سهكراتقا چۈشتى
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 .سېنىڭ قېشـىڭغا كېلىشـىمنى تاپىلىغانىـدى   پاالنى  !ئى پاالنىــ 
ئهمــدى ســهن كىمنىــڭ قېشـــىغا    نىــڭ ئهجىلــى يهتتــى،    هللا ســاڭىمۇ 

ه ئىشـــالرنى قىلىشـــقا مېنـــى نـــېمبېرىشـــىمنى تهۋســـىيه قىلىســـهن، 
  :سهم، ئۇدېـ يسهن؟ ۇبۇير

بىـلهن قهسـهمكى، مهن بىـزگه ئوخشـاش     نىڭ نامى هللا !ئى ئوغلۇمــ 
بىــر  دىكىرىىشــهھ ئهممــۇرىيه قــا ســاھىب كىشــىلهردىن پهقهتئېتىقاد
! بىلىمهن، ئۇ پاالنى بولىدۇ، خالىساڭ ئۇنىڭ قېشىغا بـارغىن  الكىشىنى

 ئهممــۇرىيه دەپــنه قىلىنغانــدىن كېــيىن، ،دېــدى، ئــۇ ئالهمــدىن ئۆتــۈپ ـــ
 ۋە ئهھــۋالىمنىئــۆز ئۇنىڭغــا  ېرىــپ،دىكى كىشــىنىڭ قېشــىغا بشــهھرى

  :ئۇ .ئۇستازىمنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئېيتىپ بهردىم
بــۇرۇنقى  مۇئــۇ كىشــىنىڭ. دېــدىـ قېشــىمدا تــۇرغىن،    ،ئۇنــداقتاــــ 

ئۇنىـڭ قېشـىدا    .ئۇستازلىرىم بىلهن بىـر يولـدا ئىكهنلىكىنـى كـۆردۈم    
ه تۇياق قوي ـ كالىغا ئىـگه   بىلهن شۇغۇللىنىپ، بىر قانچكهسپ  ـ ھۈنهر

ئۆلــۈش . ئارىــدىن كــۆپ ئــۆتمهي ئۇمــۇ ســهكراتقا چۈشــتى. بولــۇپ قالــدىم
  :ئالدىدا
پـاالنى كىشـى ماڭـا سـېنى تهۋسـىيه قىلغانىـدى، مانـا         !ئى پـاالنى ــ 
سـهن كىمنىـڭ قېشـىغا بېرىشـىمنى     نىـڭ ئهجىلـى يهتتـى،    هللا ساڭىمۇ

هن؟ ـ دەپ    تهۋســـىيه قىلىســـهن، نـــېمه ئىشـــالرنى قىلىشـــقا بۇيرۇيســـ
  :سورىغانىدىم، ئۇ

مهن بــۇ ئېتىقادقــا بىــلهن قهســهمكى،  نىــڭ نــامىهللا !ئــى ئوغلــۇمــــ 
ــمهن    ــىنى بىلمهي ــر كىش ــاھىب ھېچبى ــدا ئهرەب    .س ــات ئارى ــېكىن پ ل

دىيارىــدىن بىــر پهيغهمــبهر چىقىــدۇ، ئــۇ ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ 
 ۇرتقـا خورمىزارلىـق ي دىكى سـى ئىككى سايلىق ئوتتۇرى دىنىدا بولىدۇ ۋە
 ئۇ ھهدىـيه : ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىك ئاالمهتلىرى مۇنداق .ھىجرەت قىلىدۇ

ــېكىن  ــدۇ، لـ ــۇل قىلىـ ــدۇ  قوبـ ــهدىقه يېمهيـ ــى تارغىقى. سـ ــڭئىككـ  نىـ
 غۇدەكدا پهيغهمبهرلىك مۆھۈرى بار، ئهگهر شۇ دىيارالرغا بـارالى سىئوتتۇرى

 .ئۇمۇ ئالهمدىن ئۆتـۈپ، دەپـنه قىلىنـدى    .دېدىـ چوقۇم بارغىن،   بولساڭ، 
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مهلۇم مهزگىلدىن  .يهنه بىر مهزگىل تۇرۇپ قالدىمرىدە ىشهھ ئهممۇرىيه
  :ئۇالرغا .تىجارەت كارۋىنى كهلدى نىڭكهلب قهبىلىسى كېيىن،

مېنى ئهرەب دىيارىغـا  كالىلىرىمنى بهرسهم،  ـ سىلهرگه مۇشۇ قويــ 
مـال ـ چـارۋامنى    . ئالغاچ كېتهمسىلهر؟ ـ دېگهنىدىم، ئـۇالر مـاقۇل بولـدى    

ئۇالر يول بويى ماڭا زۇلـۇم قىلغـاننى    .، ئۇالر بىلهن يولغا چىقتىمبېرىپ
ــدا، مېنــى يهھۇدىيالرغــا قــۇل     ــدەك، ۋادى قۇراغــا يېتىــپ بارغان ــاز دېگهن ئ

ــېتىۋەتتى  ــدا سـ ــۆرۈپ . ئورنىـ ــورمىزارلىقنى كـ ــۇرادىكى خـ : مهن ۋادى قـ
ــايدۇ   ” ــۇ ئوخش ــار مۇش ــپلهپ بهرگهن دىي ــتازىم تهرى ــدىم،  “ئۇس دەپ ئويلى

ــېكىن جهزم ــتۈرەلمىدىمل ــدە،   .لهش ــڭ بىرى ــۈرگهن كۈنلهرنى ــلهپ ي  ئىش
قهبىلىســىلىك بىــر نهۋرە  بهنــى قــۇرەيزەخوجايىنىمنىــڭ مهدىنىــدىكى 

 نىـڭ نـامى  هللا. تۇغقىنى مېنـى سـېتىۋېلىپ، مهدىـنىگه ئېلىـپ كهتتـى     
بىلهن قهسهمكى، مهدىنىنى كۆرۈپال ئۇسـتازىم سـۈپهتلىگهن شـهھهرنىڭ    

ــى  ــۇ ئىكهنلىكىنـ ــدىمشـ ــۇنداق قى .بىلـ ــپشـ ــدە تۇ، لىـ ــقا مهدىنىـ رۇشـ
 .نى ئهۋەتتـى هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبتائاال هللا ا .باشلىدىم

ئۇنىـڭ   قـۇل بولغاچقـا،  مهن  ئۇ خېلى بىر مـۇددەتكىچه مهككىـدە تـۇردى،   
. ئانـدىن مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـپ كهلـدى     . خهۋىرىنى ئااللمىغانىدىم

ــلهۋاتاتت   ــتىدە ئىشـ ــى ئۈسـ ــا دەرىخـ ــۈنى، خورمـ ــر كـ ــتۇمتۇت  ىم،بىـ ئۇشـ
  :نهۋرە قېرىندىشى كېلىپخوجايىنىمنىڭ بىر 

ـــ  ــله ئهۋالدى هللا اـ ــى (قهي ــى خهزرەجيهن ــىنى  )قهبىلىس ــڭ جاجىس نى
بۈگـــۈن مهككىـــدىن قۇباغـــا بىـــرى كهلگهنىـــدى، ھهممىســـى . بهرســـۇن

دەپ  “پهيغهمبهر”تېخى ئۇنى . يىغىلىپ، شۇنىڭ ئهتراپىغا ئولىشىۋالدى
ۋۇجۇدۇمنى تىترەك بېسىپ  پ،زىنى ئاڭالئۇنىڭ سۆ. دىېد ئاتىشىۋاپتۇ، ـ 

 .كهتتى ـ دە، خوجايىنىمنىڭ ئۈستىگه يىقىلىپ چۈشكىلى تاس قالدىم 
  :خورمىدىن چۈشۈپ

ـــ  ــېمه دـ ــورىدىم          ن ــا س ــا ـ قايت ــدىڭ؟ ـ دەپ، قايت ــېمه دې ــدىڭ، ن  .ې
  :مۇشتۇمى بىلهن بىرنى سالدى ـ دە ،خوجايىنىم غهزەبلىنىپ

ــ  ! ئىشـىڭنى قىـل  چىقىـپ  ، سېنىڭ بۇ ئىش بىلهن نېمه كارىـڭ ــ 
  : دېدى، مهن
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ـــ  ئـــاڭالپ ھېچـــنىمه، مهن پهقهت ئۇنىڭـــدىن كهلـــگهن خهۋەرنـــى  ــ
بـار   ئـازراق خورمـام   ىـپ قويغـان  قولۇمـدا يىغ  .دېـدىم  باقماقچى ئىـدىم، ـ  

ــدى ــۇنى ئېلىـــپ  .ئىـ ــدە ئـ ــبهر   ،كهچ كىرگهنـ ــاردىم ۋە پهيغهمـ ــا بـ قۇباغـ
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ

يېنىڭـدا   .ياخشـى ئـادەم ئىكهنلىكىڭنـى ئاڭلىـدىم    ــ مهن سـېنىڭ  
ھاجهتمهن ھهمراھلىرىڭ بار ئىكهن، مانا بۇ ئازغىنه نهرسىنى سـهدىقىگه  

 ،دەپ ئاتاپ قويغانىـدىم، بـۇنى سـىلهرگه اليىـق كـۆرۈپ ئالغـاچ كهلـدىم، ـ        
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     خورمىنى ئالدىغا قويغانىدىم،

  :ھهمراھلىرىغا
. تمىــدىدېــدى، لــېكىن ئــۆزى قــولىنى ئۇزا    ـــ! يهڭــالرســىلهر ــــ 

 .قايتىـپ كهتـتىم   ،دەـ دېـدىم   “ ئـاالمىتى  مانا بـۇ بىرىنچـى  ”: كۆڭلۈمدە
ــدى   ــنىگه كهل ــۆتمهي، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهدى مهن يهنه  .كــۆپ ئ

  :يىغىپ كېلىپئازراق خورما 
ـــ  ــاۋ   ـ ــا م ــۆردۈم، مان ــدىغانلىقىڭنى ك ــهدىقه يېمهي ۇ مهن ســېنىڭ س

پهيغهمـبهر   گهنىـدىم، دېـ ئۈچۈن ئهكهلگهن ھهدىيهم،  ھۆرمىتىڭ سېنىڭ 
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇنىڭـــدىن يېـــدى، ســـاھابىلىرىنىمۇ  

 ،دەـ دېدىم  “ ئاالمىتى ىنچىكمانا بۇ ئىك”: كۆڭلۈمدە .يېيىشكه بۇيرىدى
ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمبهر يهنه بىر قېتىم بارغىنىمدا، . قايتىپ كهتتىم

ــاتتى    ب ــكه قويۇۋاتـ ــى يهرلىكـ ــاھابىلىرىدىن بىرىنـ ــئ غهرقهدته سـ  .هقىيـ
 ،ئۇچىســــىدا ئىككــــى تــــون بولــــۇپ پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ

غانـدىن  مهن ئۇنىڭغـا سـاالم قىل   .ساھابىلىرى بىـلهن بىلـله ئولتـۇراتتى   
كېيىن، ئۇسـتازىم تهرىـپلهپ بهرگهن پهيغهمبهرلىـك مۆھـۈرىنى كـۆرۈپ      

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـاالم    .ئارقا تهرەپكه ئۆتتۈمبېقىش ئۈچۈن، ئايلىنىپ 
مېنىـــڭ مهقســـىتىمنى چۈشـــهندى بولغـــاي، ئۇچىســـىدىكى تـــوننى      

ئۇنىڭغا ئـۆزۈمنى   مهن دۈمبىسىدىكى مۆھۈرنى كۆردۈم ـ دە،  .سېلىۋەتتى
ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر  .يىغلىغىــنىمچه ســۆيگىلى تــۇردۇم ،ئېتىــپ

  :ماڭا
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ئىبنـى  يهنـى  ( ساڭادىغا ئۆتۈپ خۇددى دېدى، مهن ئال ـ! ۆتبۇياققا ئــ 
كهچۈرمىشــلىرىمنى بىــر ـ بىــرلهپ    ،ســۆزلهپ بهرگىنىمــدەك )ئابباســقا

پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهم  .ســـــۆزلهپ بهردىـــــم
ــاھابىلىرىنىڭ ــايىن    مۇس ــدىن ئىنت ــلهرنى ئاڭلىغانلىقى ــۇ كهچۈرمىش ب
  .خۇرسهن بولدى

هلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبهر ســـمهن قـــۇل بولغـــانلىقىم ئۈچـــۈن، 
 ،كېـيىن . مۋەسهللهم بىلهن بهدر ۋە ئۇھۇد غازاتلىرىغا قاتنىشالماي قالدى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
 ــ ! گىنخوجايىنىڭ بىلهن ئازادلىق كېلىشىمى تـۈز  !سهلمان ىئــ 
 40 ش ۋەخورمـا كـۆچىتى تىكىـ    تـۈپ  300مهن خوجايىنىم بىلهن  .دېدى

ــا  ــۇقىيه ئ ــرىش  لتۇنئ ــتىم   بې ــۈن كېلىش ــۇش ئۈچ ــازاد بول ــگه ئ  .بهدىلى
  :گهىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىر

 ،30 لىـرى دېـگهن ئىـدى، بهزى  ـ  !قېرىندىشىڭالرغا ياردەم قىلىڭالرــ 
تـۈپتىن يـاردەم قىلىـپ،     10، يهنه بهزىلىـرى  15بهزىلىرى  ،20بهزىلىرى 

  :ئهلهيهىسساالميغهمبهر په .تۈپ كۆچهت يىغىپ بهردى 300
ـــ  رەك كــولىغىن، وئهمــدى بېرىــپ كــۆچهتلىرىڭگه ئــ ! ئــى ســهلمانـ

 ــ ! ئاندىن يېنىمغا كهل، كۆچهتلهرنى ئـۆز قولـۇم بىـلهن تىكىـپ بېـرەي     
ئـورەك كولىنىـپ   . ساھابىلهر ئورەك كولىشـىمغىمۇ يـاردەم بهردى  . دېدى

ه خهۋەر بولغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهن بىــلهن بىلــله ئــورەك كوالنغــان  . بهردىــم

پهيغهمـــبهر  كـــۆچهتنى ســـۇنۇپ بهردۇق، بىـــز ئۇنىڭغـــا  . يهرگه بـــاردى
سهلماننىڭ جېنى ئىلكىدە بولغـان   .ئهلهيهىسساالم بىر باشتىن تىكتى

. زاتنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، كۆچهتلهرنىـڭ ھهممىسـى تولـۇق تـۇتتى    
تــۈپ خورمــا كــۆچىتىنى تولــۇق  300كېلىشــىمدىكى  ،قىلىــپ شــۇنداق

ــم  ــۇرۇپ بهردى ــدى  .تاپش ــدى  40ئهم ــالتۇن قالغانى ــۇقىيه ئ ــبهر  .ئ پهيغهم
چىلىـك  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بىر غازاتتىن توخۇنىـڭ تۇخۇمى 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .چوڭلۇقتا ئالتۇن كهلتۈرۈلدى



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 492

ېلىشـىمى قانـداق بولـدى؟ ـ دەپ     ــ سهلمان فارىسىنىڭ ئازادلىق ك
  :سورىدى ۋە مېنى ئالدىغا چاقىرتىپ

 ــ ! كىنڭدىكى قهرزىڭنى تۆلىۋەتۇماۋۇنى ئېلىپ بوين! ئى سهلمانــ 
  :دېدى، مهن

بۇنچىلىــك ئــالتۇن بىــلهن بوينۇمــدىكى قهرزنــى  !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر قانداقمۇ تۈگىتهلهيمهن؟ ـ دېگهنىدىم،

، تائاال ئۇنىڭ بىلهن قهرزىڭنى چوقۇم تۆلىۋىتىـدۇ هللا ۇنى ئالغىن، ائــ 
ــ ــدى ـ ــان زات   .دې ــدە بولغ ــى ئىلكى ــهلماننىڭ جېن ــامى س ــڭ ن ــلهن  نى بى

ئۇقىيه تارتىپ، خوجايىنىمغا تاپشۇردۇم  40التۇندىن ئئۇ قهسهمكى، مهن 
ئانــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ـــ دە، قۇللــۇقتىن ئازادلىققــا ئېرىشــتىم

ــا قاتناشــتىم، شــۇنىڭدىن    ئهلهيهــى  ــدەك غازىتىغ ۋەســهللهم بىــلهن خهن
م باشـلىغان غازاتالرنىـڭ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله ،تارتىپ

   .①ھهممىسىگه چىقتىم
 )6065 :»كهبىرئهل« ؛23788 :ئهھمهد(

ِمُع ِلأَبِي ُموَسى لو َرأَْيَتنِي وأنا أَْسَت عن أيب ُموَسى قال قال رسول اللَِّه ـ  8870
  . آلِ َداُوَدِمْزَماًرا من َمَزاِمريِ ِلِقَراَءِتَك الَْبارَِحةَ لقد أُوِتيَت 

ــۇ مۇســا – 8870 ــدىن ررەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهب ۋايهت قىلىنىــدۇكى، ى
  :مۇنداق دېگهنئۇنىڭغا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــاھ« اغــدا، تۈنۈگــۈن كهچ ســېنىڭ قىرائىتىڭنــى ئاڭالۋاتقــان چ  !...ئ
ســاڭا داۋۇد ئهلهيهىسســاالمنىڭكىدەك  !...مېنــى بىــر كــۆرگهن بولســاڭ 
   .»مۇڭلۇق ئاۋاز ئاتا قىلىنىپتۇ

َعْن قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد قَالَ كُْنُت َجاِلًسا ِفي َمْسجِِد الَْمِديَنِة فََدَخلَ َرُجلٌ َعلَى ـ   8871
ْهلِ الَْجنَِّة فََصلَّى َركَْعَتْينِ َتَجوََّز ِفيهَِما ثُمَّ َخَرَج َوْجهِِه أَثَُر الُْخُشوعِ فَقَالُوا َهذَا َرُجلٌ ِمْن أَ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانـى بىـر نهچـچه سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان        ): 15833(ھهيسهمى  ①

ئىمـام  . بولۇپ، ھهر ئىككىلىسىنىڭ بىرىنچى سهنهدلىرىنىڭ راۋىيلىرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر   
سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئهمـر ئىبنـى ئهبـۇ قـۇررەدىن باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه        ئهھمهد يهنه بىر 

  .بۇ ھهدىسنى بهززارمۇ رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. ئهمرمۇ ئىشهنچلىكتۇر. ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر

 ) 793: سلىمۇم(
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َبِغي َوَتبِْعُتُه فَقُلُْت إِنََّك ِحَني َدَخلَْت الَْمْسجَِد قَالُوا َهذَا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة قَالَ َواللَِّه َما َيْن
ِلَم ذَاَك َرأَْيُت ُرْؤَيا َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ِلأََحٍد أَنْ َيقُولَ َما لَا َيْعلَُم َوَسأَُحدِّثَُك 

َوَسلََّم فَقََصْصُتَها َعلَْيِه َوَرأَْيُت كَأَنِّي ِفي َرْوَضٍة ذَكََر ِمْن َسَعِتَها َوُخْضَرِتَها َوْسطََها َعُمـوٌد  
اِء ِفي أَْعلَاُه ُعْرَوةٌ فَِقيلَ ِلـي اْرَق قُلْـُت لَـا    ِمْن َحِديٍد أَْسفَلُُه ِفي الْأَْرضِ َوأَْعلَاُه ِفي السََّم

أَْسَتِطيُع فَأََتانِي ِمْنَصٌف فََرفََع ِثَيابِي ِمْن َخلِْفي فََرِقيُت َحتَّى كُْنُت ِفـي أَْعلَاَهـا فَأََخـذُْت    
ُتَها َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بِالُْعْرَوِة فَِقيلَ لَُه اْسَتْمِسْك فَاْسَتْيقَظُْت َوإِنََّها لَِفي َيِدي فَقََصْص

قَى َوَسلََّم قَالَ ِتلَْك الرَّْوَضةُ الْإِْسلَاُم َوذَِلَك الَْعُموُد َعُموُد الْإِْسلَامِ َوِتلَْك الُْعْرَوةُ ُعْرَوةُ الْـُوثْ 
  . َسلَامٍ فَأَْنَت َعلَى الْإِْسلَامِ َحتَّى َتُموَت َوذَاَك الرَُّجلُ َعْبُد اللَِّه ْبُن

بىــر : تىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇقهيــس ئىبنــى ئۇبــاد ـــ 8871
ــۇراتتىم،      ــىپ ئولت ــلهن سۆھبهتلىش ــاھابه بى ــانچه س ــر ق ــجىدته بى  مهس
. چىرايىدىن تهقۋالىقى كۆرۈنۈپ تۇرىـدىغان بىـر كىشـى كىرىـپ كهلـدى     

  :ئارىدىن بىرەيلهن
ككـى  ئـۇ كىشـى يهڭگىـل ئى    .ېـدى د هتتـۇر، ـ  بۇ كىشى ئهھلى جهننــ 

مهن ئۇنىـڭ ئارقىسـىدىن   . چىقىـپ كهتتـى   ، ئانـدىن رەكئهت ناماز ئوقۇپ
ئىككىمىــز تونۇشــۇپ، پاراڭالشــقاندىن   . ئهگىشــىپ ئــۆيىگىچه بــاردىم  

  :كېيىن
ــ سهن مهسجىدكه كىرگهندە، ئارىـدىن بىـرەيلهن سـېنىڭ جهنـنهت     
ئهھلىدىن ئىكهنلىكىڭنى ئېيتتى، بۇنىڭ سهۋەبىنى ئېيتىپ بهرسـهڭ،  

  :م، ئۇ مۇنداق دېدىـ دېگهنىدى
بىر كىشىنىڭ ئۆزى بىلمىگهن نهرسه ھهققىدە سـۆز  ! ــ سۇبهانالالھ

 .ســـاڭا بۇنىـــڭ ســـهۋەبىنى ئېيتىـــپ بېـــرەي .قىلىشـــى دۇرۇس ئهمهس
بىر چـۈش  مۇنداق پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ۋاقتىدا 

 .ناھـايىتى كهڭ ۋە يېپيېشـىل باغنىـڭ ئىچىـدە تۇرغـۇدەكمهن      :دۈمكۆر
يهنه بىــر ئــۇچى  ،باغنىــڭ ئوتتۇرىســىدا بىــر ئــۇچى زېمىننىــڭ تهكتىــدە 

تۈۋرۈكنىــڭ ئاســماننىڭ قهھــرىگه تاقاشــقان بىــر تۆمــۈر تــۈۋرۈك بولــۇپ، 
ــار ئىــكهن  ــا ب ــاۋاز “ ئۈســتىگه چىــق”: ماڭــا .ئۇچىــدا بىــر ھالق ــگهن ئ دې

ئارقامـدىن   ،بىـر خـادىم كېلىـپ   . دېدىم“ چىقالمايمهن” :مهن. ئاڭالندى



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 494

تۈۋرۈكنىـــڭ  ۇتـــۇپ، مېنـــى كۆتـــۈردى، شـــۇنىڭ بىـــلهن،كىيىمىمنـــى ت
ــۇم   ــالقىنى تۇتت ــپ، ھ ــا .ئۈســتىگه چىقى ــۇت ”: ماڭ ــدېيى“ چىــڭ ت . دىل

سهھهردە بېرىپ، چۈشـۈمنى   .ئۇيقۇمدىن ھالقىنى تۇتقان پېتى ئويغاندىم
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سۆزلهپ بهرگهنىدىم، ماڭا

ى؛ ھالقـا سـاباتلىق   ــ ئـۇ بـاغ ئىسـالم؛ تـۈۋرۈك ئىسـالمنىڭ تـۈۋرۈك       
  .دېدى تاكى ئۆلگۈچه ئىمان ئۈستىدە بولغۇدەكسهن، ـسهن  .ھالقىسىدۇر

  . ئۇ ئادەم ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمدۇر: راۋىي مۇنداق دېگهن
  )3813 :بۇخارى(

ى فَأََخذَ بَِيـدِ . إِنِّى َبْيَنَما أََنا َناِئٌم إِذْ أََتانِى َرُجلٌ فَقَالَ ِلى قُْم: ويف رواية – 8872
فَاْنطَلَقُْت َمَعُه ـ قَالَ ـ فَإِذَا أََنا بَِجَوادَّ َعْن ِشَماِلى ـ قَالَ ـ فَأََخذُْت ɇُخذَ ِفيَها فَقَـالَ      
ِلى الَ َتأُْخذْ ِفيَها فَإِنََّها طُُرُق أَْصَحابِ الشَِّمالِ ـ قَالَ ـ فَإِذَا َجَوادُّ َمْنَهٌج َعلَى َيِميِنِى فَقَالَ   

فَأََتى بِى َجَبالً فَقَالَ ِلى اْصَعْد ـ قَالَ ـ فََجَعلُْت إِذَا أََرْدُت أَنْ أَْصـَعَد    .  ِلى ُخذْ َها ُهَنا
َخَرْرُت َعلَى اْسِتى ـ قَالَ ـ َحتَّى فََعلُْت ذَِلَك ِمَراًرا ـ قَالَ ـ ثُمَّ اْنطَلََق بِى َحتَّى أََتـى      

. اْصَعْد فَْوَق َهذَا. ْرضِ ِفى أَْعالَُه َحلْقَةٌ فَقَالَ ِلَىبِى َعُموًدا َرأُْسُه ِفى السََّماِء َوأَْسفَلُُه ِفى اَأل
قَالَ قُلُْت كَْيَف أَْصَعُد َهذَا َوَرأُْسُه ِفى السََّماِء ـ قَالَ ـ فَأََخذَ بَِيِدى فََزَجلَ بِى ـ قَالَ ـ     

ـ قَالَ ـ َوَبِقيُت ُمَتَعلِّقًا بِالَْحلْقَِة    فَإِذَا أََنا ُمَتَعلٌِّق بِالَْحلْقَِة ـ قَالَ ـ ثُمَّ َضَرَب الَْعُموَد فََخرَّ  
أَمَّا «َحتَّى أَْصَبْحُت ـ قَالَ ـ فَأََتْيُت النَّبِىَّ ـصلى اهللا عليه وسلمـ فَقََصْصُتَها َعلَْيِه فَقَالَ    

الطُُّرُق الَِّتـى  الطُُّرُق الَِّتى َرأَْيَت َعْن َيَسارَِك فَهَِى طُُرُق أَْصَحابِ الشَِّمالِ ـ قَالَ ـ َوأَمَّا   
أَمَّا َرأَْيَت َعْن َيِمينَِك فَهَِى طُُرُق أَْصَحابِ الَْيِمنيِ َوأَمَّا الَْجَبلُ فَُهَو َمْنزِلُ الشَُّهَداِء َولَْن َتَنالَُه َو

َمسِّكًا بَِها َحتَّـى  الَْعُموُد فَُهَو َعُموُد اِإلْسالَمِ َوأَمَّا الُْعْرَوةُ فَهَِى ُعْرَوةُ اِإلْسالَمِ َولَْن َتَزالَ ُمَت
  .»َتُموَت

چۈشـــۈمدە بىـــرى  :يهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق كهلـــگهن – 8872
  :كېلىپ
 .ۋە قولۇمـدىن تۇتـۇپ ئېلىـپ ماڭـدى     دېـدى  ـ! ئورنۇڭدىن تۇرغىنــ 

ئۇ يولغا ماڭمـاقچى   قارىسام، سول تهرىپىمدە ناھايىتى چوڭ يول تۇرۇپتۇ،
  :ھهمراھىم بولۇۋىدىم،
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ئـوڭ   .مىغىن، بـۇ بهدبهختلهرنىـڭ يولىـدۇر، ـ دېـدى     ـــ بـۇ يولغـا مـاڭ    
  :ھهمراھىم .تهرىپىمگه قارىغانىدىم، يهنه ناھايىتى چوڭ يول كۆردۈم

ئـۇ مېنـى بىـر تاغنىـڭ تـۈۋىگه      . ــ بۇ يولغا ماڭسـاڭ بولىـدۇ، ـ دېـدى    
  :ئېلىپ بېرىپ

ــن  ــى چىققىـ ـــ قېنـ ــدى! ــ ــ دېـ ــا   .ــ ــۇ تاغقـ ــانچه كۈچهپمـ مهن ھهرقـ
ئاندىن ئۇ مېنـى   .يهرگه يىقىلىپ چۈشهتتىم چىقالمىدىم، ھهر قېتىمدا

ــاردى، تۈۋرۈكنىــڭ بېشــى ئاســماندا،    بىــر تۈۋرۈكنىــڭ يېنىغــا ئېلىــپ ب
  :ئۇ .ئايىغى يهردە ئىدى

  :مهن. دېدىـ  !بۇنىڭ ئۈستىگه چىققىنــ 
مېنـى تۈۋرۈكنىـڭ    ئـۇ  ـ دېگهنىـدىم، بۇنىڭغـا قانـداق چىقىـمهن؟     ـــ  

 .ى ھـالقىنى تۇتۇۋالـدىم  تۈۋرۈكنىـڭ بېشـىدىك  . ئۈستىگه ئېلىپ چىقتى
ئاندىن ئۇ تـۈۋرۈكنى بىـر تېپىـپال ئـۆرۈۋەتتى، مهن بولسـام، شـۇ ھالقىغـا        

ــدىم  ــا   . ئېســىلىپ قال ــاالمنىڭ يېنىغ ــبهر ئهلهيهىسس ــهھهردە پهيغهم س
  :بېرىپ، چۈشۈمنى سۆزلهپ بهرگهنىدىم، ماڭا مۇنداق دېدى

ـــ  ــولى    ـ ــىزلهرنىڭ ي ــول بهختس ــۆرگهن ي ــدە ك ــول تهرىپىڭ ــوڭ  ؛س ئ
تـاغ شـېهىدلهرنىڭ   . ىـدۇر دە كۆرگهن يول سـائادەتمهنلهرنىڭ يول تهرىپىڭ
ۈك ئىسـالم  ۋرتـۈ . سهن ئۇنىڭغـا ھهرگىـز ئېرىشهلمهيسـهن    بولۇپ، ماكانى

ئۆلـۈپ كهتكـۈچه   تـاكى  سـهن  . ھالقا بولسا ئىسالم ھالقىسـىدۇر  ،رۈكىۋتۈ
  . دېدىـ شۇنىڭدا چىڭ تۇرىسهن، 

  ) 2484: مۇسلىم(

ٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بِقَْصَعٍة َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعـ   8873
جِّ فَأَكَلَ ِمْنَها فَفََضلَْت فَْضلَةٌ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيجِيُء َرُجلٌ ِمْن َهذَا الْفَ

لْفَْضلَةَ قَالَ َسْعٌد َوكُْنُت َتَركُْت أَِخي ُعَمْيًرا َيَتَوضَّأُ قَالَ فَقُلْـُت  ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة َيأْكُلُ َهِذِه ا
  . ُهَو ُعَمْيٌر قَالَ فََجاَء َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ فَأَكَلََها

مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    ىڭـ مۇسـئهب ئىبنـى سـهئد دادىسـىن     8873
بىـر قاچـا    گهسـهللهم پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋە  : رىۋايهت قىلىدۇ
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پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تامــاقنى يهپ، ئېشــىپ  . كهلتۈرۈلــدىتامــاق 
  :قالغىنىنى بىر يهرگه قويدى ۋە

ــ شۇ تهرەپتىن جهننهت ئهھلى كىشـىدىن بىـرى كېلىـپ، ئېشـىپ     
ئـۇمهير ئۆيـدە تاھـارەت    قېرىندىشـىم  . تاماقنى يهيدۇ، ـ دېـدى  ) بۇ(قالغان 

دەپ  “ئـۇ كىشـى ئـۇمهير بولىـدۇ    ”: ۈمـدە ئېلىپ قالغانىـدى، شـۇڭا كۆڭل  
بىراق كۆپ ئۆتمهي، ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    .ئويلىدىم

   .①كېلىپ، ئېشىپ قالغان تاماقنى يېدى
  ) 1458: ئهھمهد(

ُيوُسف ْبن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسلَامٍ َيقُولُ أَْجلََسنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   ـ عن  8874
  . لَْيِه َوَسلََّم ِفي َحْجرِِه َوَمَسَح َعلَى َرأِْسي َوَسمَّانِي ُيوُسَفَع

ــگهن    8874 ــداق دې ــدۇلالھ ئىبنــى ســاالم مۇن ــ يۈســۈف ئىبنــى ئاب : ـ
مېنــى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ) كىچىــك ۋاقتىمــدا(
دەپ ئـات   “فۈسـ ۈي”ىقىدا ئولتۇرغۇزۇپ، بېشىمنى سىلىدى ۋە ماڭـا  چقۇ

   .②قويدى
  )15972: ئهھمهد(

إال ُمْنذُ أَْسـلَْمُت وال َرآنِـي    عن َجرِيرٍ قال ما َحَجَبنِي رسول اللَِّه ـ   8875
  . يف َوْجهِيَتَبسََّم 

نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـــ جهرىــر  8875
ــدۇ ــهلاللالھۇ    : قىلىنى ــبهر س ــرى، پهيغهم ــدىن بې ــۇلمان بولغان مهن مۇس
مېنـى   هللهم مېنى يېنىغا كىرىشتىن توسـۇپ باقمىـدى ۋە  ئهلهيهى ۋەس
  . تهبهسسۇم قىلماي قالمىدى ماڭا ،كۆرگهندە

  ) 2474: مۇسلىم(
                                                 

سـهنهدىدە   بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد، ئهبـۇ يهئـال ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،       ): 15806(ھهيسهمى  ①
قالغــان راۋىيلىــرى ســهھىه . ئاســىم ئىبنــى ئهبــۇ بهھــدەله ئىســىملىك ھهرخىــل باھــا بېــرىلگهن بىــرى بــار 

  .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد بىر نهچچه سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىككـى  ): 15807(ھهيسهمى  ②

  .تهبهرانىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن .سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر
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َزاَد ابن ُنَمْيرٍ يف َحِديِثِه عن ابن إِْدرِيَس َولَقَْد َشكَْوُت إليه اين لَا أَثُْبـُت  ـ   8876
  . ْتُه َواْجَعلُْه َهاِدًيا َمْهِدياعلى الَْخْيلِ فََضَرَب بيده يف َصْدرِي وقال اللهم ثَبِّ

ئىبنى ئىدرىستىن قىلغان رىۋايىتىدە جهرىر  ـ ئىبنى نۇمهير 8876
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   : رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېـــگهن   

ۋەســــهللهمگه ئــــات ئۈســــتىدە مهزمــــۇت ئولتۇرالمايــــدىغانلىقىمنى     
  :تۇرۇپقورسىقىمغا ئۇرۇپ  ئېيتقانىدىم،

تـوغرا   مهزمۇت ئولتۇرغۇزغىن ۋە ئـۇنى ) ئات ئۈستىدە(ئۇنى  !ى اهللائــ 
   .ـ دەپ دۇئا قىلدى !هنگۈچىلهردىن قىلغىنيېتهكل غايول

  )2475: مۇسلىم(

  . الَْبِعريِ َخْمًسا َوِعْشرِيَن َمرَّةً لَْيلَةَ عن َجابِرٍ قال اْسَتْغفََر يل رسول اللَِّه ـ  8877
ــ  8877 پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق دېـــگهنهنهـــۇ رەزىيهلالھـــۇ ئجـــابىر ــ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه تۆگىلىرىمنى ساتقانىدىم، شۇ كېچىسى 
   .①قېتىم ئىستىغفار ئېيتتى 25پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهن ئۈچۈن 

  ) 3852: تىرمىزى(

َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ  َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َيقُولُ لَِقَينِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ عن  8878
ا ِلي َيا َجابُِر َما ِلي أََراَك ُمْنكَِسًرا قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه اْسُتْشهَِد أَبِي قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد َوَتَرَك ِعَيالً

اللَِّه قَالَ َما كَلََّم اللَّـُه   َوَدْيًنا قَالَ أَفَلَا أَُبشُِّرَك بَِما لَِقَي اللَُّه بِِه أََباَك قَالَ قُلُْت َبلَى َيا َرُسولَ
 أََحًدا قَطُّ إِلَّا ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ َوأَْحَيا أََباَك فَكَلََّمُه ِكفَاًحا فَقَالَ َيا َعْبِدي َتَمنَّ َعلَيَّ أُْعِطَك

َسَبَق ِمنِّي أَنَُّهْم إِلَْيَهـا لَـا    قَالَ َيا َربِّ ُتْحيِينِي فَأُقَْتلَ ِفيَك ثَانَِيةً قَالَ الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ إِنَُّه قَْد
  . ُيْرَجُعونَ قَالَ َوأُْنزِلَْت َهِذِه الْآَيةُ َولَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواًتا الْآَيةَ

ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ   8878 دىن مۇنــداق مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ
بىـر پهيتـته، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     بهكمۇ غهمكىن : رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن ئۇچرىشىپ قالدىم
  :مهنـ دەپ سورىدى، غهمكىن كۆرۈنىسهنغۇ؟ ــ 

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 806(ئهلبانى  ①
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) ئۇنىڭـدىن (ماڭا . دادام ئۇھۇد كۈنى شېهىد بولدى !رەسۇلۇلالھئى ــ 
ــدىم،       ــدى، ـ دېگهنىـ ــاال ۋە قهرز قېلىـــپ قالـ ــانچه بـ ــر قـ ــبهرپهي بىـ  غهمـ

  :ئهلهيهىسساالم
ھۇزۇرىدىكى دەرىجىسىنى ئېيتىپ بېرەيمـۇ؟ ـ   اهللا  ڭداداڭنىــ ساڭا 

  : مهن .دېدى
  :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى پهيغهمبهر. دېدىم ــ ھهئه، ـ

ـــ  ــگه  ــ ــر كىمـ ــپ    اهللا بىـ ــۇرۇپ گهپ قىلىـ ــاي تـ ــدا پهردە بولمـ ئارىـ
نىڭغا يۈز تۇرانه تىرىلدۈرگهندىن كېيىن، ئۇداداڭنى  باقمىغانىدى، ئهمما

 دېگهنىـدى،  “مهندىن نېمه تىلىسهڭ، شۇنى بېرىمهن !ئى بهندەم” :تۇرۇپ
سـېنىڭ يولۇڭـدا قايتـا     سـهڭ، مېنى قايتـا تىرىلدۈر  !ئى رەببىم” :داداڭ

) ئىنســانالرنى(مېنىــڭ ” :اهللا خىتــاب قىلىــپ. دېــدى“ شــېهىد بولســام
 “دىھـۆكمىم بېكىتىلىـپ بولـ   ) ھهققىـدىكى (قايتا تىرىلدۈرمهسـلىك  

  .دېدى
يولىـدا شـېهىد بولغـانالرنى ئۆلـۈك دەپ     هللا ا﴿: ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي

نىــڭ دەرگاھىــدىكى هللاگۇمــان قىلمىغىــن، بهلكــى ئــۇالر تىرىــك بولــۇپ، ا
ــدۇ   ــرىمهن قىلىنى ــزىقتىن بهھ ــدىن  (رى ــى جهننهتنىــڭ نېئمهتلىرى يهن

دېــگهن  ①﴾)ئهتىــگهن ـ ئاخشــامدا مهڭگۈلــۈك رىزىقالنــدۇرۇلۇپ تۇرىلىــدۇ  
   .②ازىل بولدىئايهت ن

  )3010: ىتىرمىز(

َعْبِد اللَِّه َيقُولُ غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسَع  َجابِر ْبنـ   8879
َيْوَم أُُحٍد لَـْم   َعْشَرةَ غَْزَوةً قَالَ َجابٌِر لَْم أَْشَهْد َبْدًرا َولَا أُُحًدا َمَنَعنِي أَبِي فَلَمَّا قُِتلَ َعْبُد اللَِّه

  . أََتَخلَّْف َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة قَطُّ
: مۇنـداق دېـگهن  مـا  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  8879

ــلهن     ــهللهم بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــا  19مهن پهيغهمـ غازاتقـ
ــتىم ــڭ توسۇۋې. قاتناشــ ــدىن  دادامنىــ ــى تۈپهيلىــ ــۇد لىشــ بهدر ۋە ئۇھــ

                                                 
 .ـ ئايهت 169سۈرە ئال ئىمران،  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2408(ئهلبانى  ②
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 ،ئۇھۇد كۈنى ئۆلـۈپ كهتكهنـدىن بېـرى   دادام  .ىشالمىدىمقاتن غاغازاتلىرى
  . ئهلهيهىسساالم چىققان ھېچبىر غازاتتىن قېلىپ قالمىدىمپهيغهمبهر 

  ) 1814: مۇسلىم(

ِه َوَسلََّم َعلَى أُمِّ ُسلَْيمٍ َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـ   8880
إِلَى  فَأََتْتُه بَِتْمرٍ َوَسْمنٍ قَالَ أَِعيُدوا َسْمَنكُْم ِفي ِسقَاِئِه َوَتْمَركُْم ِفي وَِعاِئِه فَإِنِّي َصاِئٌم ثُمَّ قَاَم

َبْيِتَها فَقَالَْت أُمُّ ُسلَْيمٍ َيا َرُسولَ َناِحَيٍة ِمْن الَْبْيِت فََصلَّى غَْيَر الَْمكُْتوَبِة فََدَعا ِلأُمِّ ُسلَْيمٍ َوأَْهلِ 
ِلي اللَِّه إِنَّ ِلي ُخَوْيصَّةً قَالَ َما ِهَي قَالَْت َخاِدُمَك أََنٌس فََما َتَرَك َخْيَر آِخَرٍة َولَا ُدْنَيا إِلَّا َدَعا 

ِمْن أَكْثَرِ الْأَْنَصارِ َمالًا َوَحدَّثَْتنِي اْبَنِتـي  بِِه قَالَ اللَُّهمَّ اْرُزقُْه َمالًا َوَولًَدا َوَبارِْك لَُه ِفيِه فَإِنِّي لَ
 .أَُمْيَنةُ أَنَُّه ُدِفَن ِلُصلْبِي َمقَْدَم َحجَّاجٍ الَْبْصَرةَ بِْضٌع َوِعْشُرونَ َوِمائَةٌ

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8880
ــ(ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبه  ئۇممــۇ ســۇلهيمنىڭ )امئان

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا    ئۇممـۇ سـۇلهيم    ئۆيىگه كىـردى، 
ــدى،   ــپ كهلگهنىــ ــاي ئېلىــ ــېرىق مــ ــلهن ســ ــا بىــ ــبهر خورمــ  پهيغهمــ

  :ئهلهيهىسساالم
مهن  خورمىنى قاچىغـا سـېلىپ قويـۇڭالر،   تۇلۇمغا،  ماينىسېرىق ــ 

 هفـله نامـاز ئوقـۇپ،   دە نئاندىن ئۆينىڭ بىر چېتىـ . دېدى دىم، ـ روزا تۇتۇۋال
  :ئۇممۇ سۇلهيم. ئۇممۇ سۇلهيم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرگه دۇئا قىلدى

ئۇنىڭغـا دۇئـا   ( مهن ساڭا بىر نهرسه ئاتىغان ئىدىم !ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دېدى ، ـ)ولساڭقىلىپ قويغان ب

  :ئۇممۇ سۇلهيم ـ دەپ سورىغانىدى، نېمه ئۇ؟ــ 
ـــ خ ــ دېـــدى ئهنهس، ىـــڭتكارىزمهــ ــلهن،  .ــ ــۇنىڭ بىـ ــبهرشـ  پهيغهمـ

ــاالم  ــىلىقلىرىنى    ئهلهيهىسس ــى ياخش ــڭ جىم ــا ۋە ئاخىرەتنى ــا دۇني ماڭ
  :هپ دۇئا قىلىپتىل

ــ  ! دۇنيا پهرزەنـت ۋە بهرىـكهت ئاتـا قىلغىـن     ـ ئۇنىڭغا مال !هللائى اــ 
 كۆپ كىشـىلهردىن ئهڭ مېلى  ەھهقىقهتهن مهن ئهنسارىالر ئىچىد. ېدىد

ھهججـــاج  نىـــڭ ماڭـــا ئېيتىـــپ بېرىشـــىچه،قىـــزىم ئۇمهينه .بـــولىمهن
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نهچــچه كىشــى  120بهســرەگه يېتىــپ كهلگىــچه، مېنىــڭ نهســلىمدىن  
  . دەپنه قىلىنغانىكهن

  )1982 :بۇخارى(

َعْن أَبِي َخلَْدةَ قَالَ قُلُْت ِلأَبِي الَْعاِلَيِة َسِمَع أََنٌس ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   8881
 لََّم قَالَ َخَدَمُه َعْشَر ِسنَِني َوَدَعا لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ لَُه ُبْسَتانٌ َيْحِمـلُ َوَس

  . ِفي السََّنِة الْفَاِكَهةَ َمرََّتْينِ َوكَانَ ِفيَها َرْيَحانٌ كَانَ َيجِيُء ِمْنُه رِيُح الِْمْسِك
مهن ئهبــۇ  :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  دىن مۇنــداقلــدەهـــ ئهبــۇ خ  8881

  :دىنئالىيه
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   پهيغهمـــبهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئهنهس ـــــ 

ھهدىـس ئاڭلىغـان بولغىيمىـدى؟ ـ دەپ سـورىغانىدىم، ئـۇ        دىنۋەسـهللهم 
  :مۇنداق دېدى

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئهنهس ـــــ 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  . گه ئون يىل خىزمهت قىلـدى ۋەسهللهم

ــهللهم ــا  ۋەسـ ــلهپ  ئۇنىڭغـ ــكهت تىـ ــ بهرىـ ــا قىلـ ــڭ  . (دىدۇئـ ــۇ دۇئانىـ شـ
ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بېغىـدىن يىلـدا      )بهرىكىتىدىن بولسا كېـرەك 

ئۇنىـڭ بېغىـدىن مۇشـكى ـ ئهنبهرنىـڭ       .ئىككى قېتىم ھوسـۇل ئـاالتتى  
   .①خۇشهىدى كېلىپ تۇراتتى

  ) 3833 :تىرمىزى(

كَْم من أَْشَعثَ أَغَْبـَر ِذي   عن أََنسِ بن َماِلٍك قال قال رسول اللَِّه  ـ  8882
 . لَا ُيْؤَبُه له لو أَقَْسَم على اللَِّه لَأََبرَُّه منهم الَْبَراُء بن َماِلٍك ِطْمَرْينِ

ــك   8882 ــى مالىـ ــ ئهنهس ئىبنـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهن لهيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

 چاچ ـ ساقىلى ئۆسۈپ، كىيىملىرى جۇل ـ جۇل بولـۇپ كهتكهچـكه،    «
بولـۇپ،  بـار  بىـر قىسـىم كىشـىلهر     نهزىرى چۈشمهيدىغانھېچكىمنىڭ 

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3010(ئهلبانى  ①
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اهللا ئۇالرنىــڭ قهســهملىرىنى  ،قهســهم قىلســانىــڭ نامىــدا هللائهگهر ئــۇالر 
شــــۇالرنىڭ  ئهنه بهرا ئىبنــــى مالىــــك. ا يــــاردەم بېرىــــدۇندىشــــىغرۇوئ

   .①»ۇرجۈملىسىدىند
  )3854: تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3028(ئهلبانى  ①
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ئىبنى قهيس، ئهبۇ ھۇرەيرە، ھاتىب ئىبنى ئهبۇ بهلتهئه سابىت 
  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە جۇلهيبىب

ـ ـ   8883 َد َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم افَْتقَ
 ثَابَِت ْبَن قَْيسٍ فَقَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه أََنا أَْعلَُم لََك ِعلَْمُه فَأََتاُه فََوَجَدُه َجاِلًسا ِفي َبْيِتـهِ 
ـ  ِه ُمَنكًِّسا َرأَْسُه فَقَالَ َما َشأُْنَك فَقَالَ َشرٌّ كَانَ َيْرفَُع َصْوَتُه فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ـ  الَ َوَسلََّم فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِمْن أَْهلِ الْأَْرضِ فَأََتى الرَُّجلُ فَأَْخَبَرُه أَنَُّه قَالَ كَذَا َوكَذَا فَقَ
ِمْن ُموَسى ْبُن أََنسٍ فََرَجَع الَْمرَّةَ الْآِخَرةَ بِبَِشاَرٍة َعِظيَمٍة فَقَالَ اذَْهْب إِلَْيِه فَقُلْ لَُه إِنََّك لَْسَت 

  . أَْهلِ النَّارِ َولَِكْن ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8883
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســابىت ئىبنــى  : قىلىنىــدۇ
  :سۈرۈشتۈرگهن ئىدى، بىر ئادەم تاپالماي قهيسنى

ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــدىن خهۋەر ئې! ـ ــېلهي، ـ    ئۇنىڭ ــدى ۋە  لىــپ ك دې
ســابىت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئۆيىــدە . ســابىتنى ئىــزدەپ چىقىــپ كهتتــى

  :ئۇنىڭدىن .بېشىنى ساڭگىالتقىنىچه غهمكىن ئولتۇراتتى
  :ــ نېمه بولدۇڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ

ــ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ھۇزۇرىـدا يـۇقىرى      
ۇنىڭ ھۇزۇرىدا يۇقىرى ئاۋازدا گهپ قىلىش ئ. ئاۋازدا گهپ قىلىپ سالدىم

ئهمهللهرنى يوققا چىقىرىپ، ئىنساننى دوزاخ ئهھلىدىن قىلىپ قويىـدۇ،  
ئۇ ئـادەم دەرھـال پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ       . ـ دېدى

يېنىغا قايتىپ، سابىت ئىبنـى قهيسـنىڭ سـۆزلىرىنى يهتكۈزگهنىـدى،     
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

: ۇنىـڭ قېشـىغا يهنه بىـر قېـتىم بـارغىن ۋە بـۇ قېـتىم ئۇنىڭغـا        ــ ئ
   .ـ دېدى! دېگىن “سهن دوزاخ ئهھلى ئهمهس، بهلكى جهننهت ئهھلىسهن”

   )3613 :بۇخارى(
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أَْحفَظَُهـا  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْسَمُع ِمْنَك أَْشَياَء فَلَا ـ   8884
  . قَالَ اْبُسطْ رَِداَءَك فََبَسطُْتُه فََحدَّثَ َحِديثًا كَِثًريا فََما َنِسيُت َشْيئًا َحدَّثَنِي بِِه

ــۇرەيرە   8884 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۋايهت   رەزىيهلالھـ ــۇدىن مۇنـــداق رىـ ئهنهـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه: قىلىنىدۇ

ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــۆپلىگه ! ـ ــهندىن ك ــاڭاليمهن،  س ــىلهرنى ئ ن نهرس
لـېكىن ھېچبىرىنـى يادىمـدا تۇتالمـايۋاتىمهن، ـ دېگهنىـدىم، پهيغهمـبهر        

  :ئهلهيهىسساالم
يهكتىكىمنــى يېشــىپ، . ـــ دېــدى! ــــ يهكتىكىڭنــى يهرگه ســالغىن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نۇرغۇن سـۆزلهرنى قىلـدى، ئهنه   . يهرگه سالدىم
   .①زىنى ئۇنتۇمايدىغان بولدۇمشۇندىن ئېتىبارەن، ئۇنىڭ ھېچبىر سۆ

  ) 3835: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّْن أَْنَت قَـالَ  ـ   8885
  . قُلُْت ِمْن َدْوسٍ قَالَ َما كُْنُت أََرى أَنَّ ِفي َدْوسٍ أََحًدا ِفيِه َخْيٌر

ــۇرەي  8885 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــرە ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ ۇدىن مۇنـــداق رىـ
  :هندىنم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

  :مهنـ دەپ سورىدى، ؟ قهيهردىنسهن ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ـ دېگهنىدىم،دەۋستىن، ــ 
   .②دېدىـ ياخشى ئادەم بار دەپ ئويلىمايتتىم،  همهن دەۋستــ 

 )3838: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َراِفعٍ قَالَ قُلُْت ِلأَبِي ُهَرْيَرةَ ِلَم كُنِّيَت أََبا ُهَرْيَرةَ قَالَ أََمـا  ـ   8886
َتفَْرُق ِمنِّي قُلُْت َبلَى َواللَِّه إِنِّي لَأََهاُبَك قَالَ كُْنُت أَْرَعى غََنَم أَْهِلي َوكَاَنْت ِلـي ُهَرْيـَرةٌ   

ُعَها بِاللَّْيلِ ِفي َشَجَرٍة فَإِذَا كَانَ النََّهاُر ذََهْبُت بَِها َمِعي فَلَِعْبُت بَِها فَكَنَّْونِي َصِغَريةٌ فَكُْنُت أََض
  . أََبا ُهَرْيَرةَ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3011(ئهلبانى  ①
  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3014(هلبانى ئ ②
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مهن  :تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئابدۇلالھ ئىبنى رافىئ 8886
  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهبۇ ھۇرەيرە 

ەپ ئاتىلىـپ قالغـان؟ ـ دەپ    د“ ھـۇرەيرە  ئهبـۇ ”سـهن نـېمه ئۈچـۈن    ـــ  
  :سورىدىم، ئۇ
  :مهن. ـ دېدىمهندىن قورقمامسهن؟ ــ سهن 

  :ئۇ ،دىمگهنىدې ــ قورقىمهن، ـ
بىــر ئاســلىنىم بــار . ئوتلىتــاتتىمقــويلىرىنى  ىمىزنىــڭمهن ئۆيــــ 
ــۇپ، ــپ       بول ــتىگه چىقىرى ــڭ ئۈس ــۈپ دەرەخنى ــر ت ــرى بى ــۇنى كېچىلى ئ

ىلــله ئېلىــپ كېتىــپ، ئۇنىــڭ قويــاتتىم، ســهھهردە يهنه قــويالر بىــلهن ب
ئاســالننىڭ ( “ئهبــۇ ھــۇرەيرە”شــۇڭا خهلــق مېنــى . بىــلهن ئوينــايتتىم

   .①دەپ ئاتايدىغان بولۇۋالدى) دادىسى
  ) 3840: ىتىرمىز(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ َعْبًدا ِلَحاِطبِ ْبنِ أَبِي َبلَْتَعةَ َجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ   8887
َسلََّم َيْشكُو َحاِطًبا فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه لََيْدُخلَنَّ َحاِطٌب النَّاَر فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َعلَْيِه َو

 . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَْبَت لَا َيْدُخلَُها فَإِنَُّه قَْد َشهَِد َبْدًرا َوالُْحَدْيبَِيةَ
 :ق رىــۋايهت قىلىنىــدۇمۇنــدادىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ جــابىر  8887

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  ھاتىب ئىبنى ئهبۇ بهلتهئهنىڭ بىر قۇلى 
ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ھاتىبنىڭ ئۈستىدىن شىكايهت قىلـدى  

  :ۋە
پهيغهمـبهر   ـ دېگهنىـدى،   زاخقـا كىرىـدۇ،  وھاتىـب د ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 

  :ئهلهيهىسساالم
ـــ  قــا كىرمهيــدۇ، ھاتىــب دوزاخقــا  دوزاخھاتىــب  ،يالغــان ئېيتتىــڭـ

   .②دېدىـ  بهدر ۋە ھۇدەيبىيه غازىتىغا قاتناشقان،كىرمهيدۇ، چۈنكى ئۇ 
  )3836: تىرمىزى(

                                                 
  .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3016(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3025(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي َبْرَزةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َمْغًزى لَُه فَأَفَاَء اللَُّه ـ   8888
ِه َهلْ َتفِْقُدونَ ِمْن أََحٍد قَالُوا َنَعْم فُلَاًنا َوفُلَاًنا َوفُلَاًنا ثُمَّ قَالَ َهلْ َتفِْقُدونَ َعلَْيِه فَقَالَ ِلأَْصَحابِ

أَفِْقـُد   ِمْن أََحٍد قَالُوا َنَعْم فُلَاًنا َوفُلَاًنا َوفُلَاًنا ثُمَّ قَالَ َهلْ َتفِْقُدونَ ِمْن أََحٍد قَالُوا لَا قَالَ لَِكنِّي
فَاطْلُُبوُه فَطُِلَب ِفي الْقَْتلَى فََوَجُدوُه إِلَى َجْنبِ َسْبَعٍة قَْد قََتلَُهْم ثُمَّ قََتلُوُه فَأََتى النَّبِـيُّ  ُجلَْيبِيًبا 

أََنا ِمنِّي َو َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوقََف َعلَْيِه فَقَالَ قََتلَ َسْبَعةً ثُمَّ قََتلُوُه َهذَا ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه َهذَا
ِفَر لَـُه  ِمْنُه قَالَ فََوَضَعُه َعلَى َساِعَدْيِه لَْيَس لَُه إِلَّا َساِعَدا النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَُح

  . َوُوِضَع ِفي قَْبرِِه َولَْم َيذْكُْر غَْسلًا
: مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهبۇ بهرزە  8888

بىر غازاتتـا نۇرغـۇن غهنىمهتـكه    يغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم په
  :كېيىن ساھابىلىرىدىن. ئېرىشتى

  :كىم يوق؟ ـ دەپ سورىغانىدى –ــ ئاراڭالردا كىم 
. ــــ پــاالنچى، پــاالنچى ۋە پــاالنچىالر يــوق، ـ دەپ جــاۋاب بېرىلــدى         

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه
  :يوق؟ ـ دەپ سورىغانىدىكىم  –ــ ئاراڭالردا كىم 

. ــــ پــاالنچى، پــاالنچى ۋە پــاالنچىالر يــوق، ـ دەپ جــاۋاب بېرىلــدى         
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر قېتىم

  :كىم يوق؟ ـ دەپ سورىغانىدى –ــ ئاراڭالردا كىم 
ــۇلۇلالھ  ــى رەسـ ـــ ئـ ــقا   ! ــ ــۇقىرىقىالردىن باشـ ــدى، يـ ــدى قالمىـ ئهمـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىھهممهيلهن بار، ـ دەپ جاۋاب بېرىل
. ــ ئۇنـداقتا، جۇلهيبىـب قېنـى؟ ئـۇنى كۆرمهيمهنغـۇ؟ ـ دەپ سـورىدى       

ئـاخىرى ئۇنىـڭ    .شۇنىڭ بىلهن، ھهممهيـلهن ئـۇنى ئىزدەشـكه باشـلىدى    
يهتـته  ) ئـۆزى يـالغۇز  (ئـۇ  . جهسىتى يهتته ئۆلۈكنىڭ يېنىدىن تېپىلـدى 

. ن ئۆلتۈرۈلگهنىــدىئــادەمنى ئۆلتــۈرگهن بولــۇپ، ئۆزىمــۇ ئــۇالر تهرىپىــدى 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىــڭ بېشــىدا بىــر ئــاز        

  :تۇرغاندىن كېيىن
ــدىن      ــۇالر تهرىپىـ ــۇ ئـ ــۈرۈپ، ئۆزىمـ ــى ئۆلتـ ــمهندىن يهتتىنـ ـــ دۈشـ ــ

ئانـدىن  . بۇ مېنىڭ يولۇمدا، مهنمـۇ بۇنىـڭ يولىـدا، ـ دېـدى      .ئۆلتۈرۈلۈپتۇ
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شـۇ ئارىـدا ئۇنىڭغـا يهرلىـك     . ئۇنى تاۋۇتقا سالمايال، قولى بىلهن كۆتـۈردى 
  .كوالندى ۋە دەپنه قىلدى

ــان     ــانلىقى بايـ ــاكى يۇيۇلمىغـ ــان يـ ــىدىنىڭ يۇيۇلغـ ــېكىن جهسـ لـ
   .قىلىنمىغان

   )2472: مۇسلىم(
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خالىد  ،ھارىسه ئىبنى سۇراقه، قهيس ئىبنى سهئد ئىبنى ئۇبادە
ئىبنى ۋەلىد، ئهمر ئىبنى ئاس، ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھهرب ۋە 

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۇنىڭ ئوغلى مۇئاۋىيه 

أََنس ْبن َماِلٍك أَنَّ أُمَّ الرَُّبيِّعِ بِْنَت الَْبَراِء َوِهَي أُمُّ َحارِثَةَ ْبنِ ُسَراقَةَ أََتْت  ـ عن  8889
لَ َيْوَم َبـْدرٍ  النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت َيا َنبِيَّ اللَِّه أَلَا ُتَحدِّثُنِي َعْن َحارِثَةَ َوكَانَ قُِت

أََصاَبُه َسْهٌم غَْرٌب فَإِنْ كَانَ ِفي الَْجنَِّة َصَبْرُت َوإِنْ كَانَ غَْيَر ذَِلَك اْجَتَهْدُت َعلَْيِه ِفي الُْبكَاِء 
  . قَالَ َيا أُمَّ َحارِثَةَ إِنََّها جَِنانٌ ِفي الَْجنَِّة َوإِنَّ اْبَنِك أََصاَب الِْفْرَدْوَس الْأَْعلَى

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8889
) ئۇممــۇ رۇبهييىــئ بىنتــى بهرا(ئىبنــى ســۇراقهنىڭ ئانىســى  :قىلىنىــدۇ
  :ىغا كېلىپئالد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭپهيغهمبهر 
 .ماڭا ھارىسهنىڭ ئهھۋالىنى ئېيتىپ بهرگىن !نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

 .كهتتــىئۆلــۈپ  ســهۋەبىدىنئــوق  ن كهلــگهنغــايىبتىبهدر ئۇرۇشــىدا ئــۇ 
ئۇنىڭغـا  ئهگهر ئۇنداق بولمىسا،  ىمهن،ر قىلۋسه ،ئهگهر ئۇ جهننهتته بولسا

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ھازا تۇتۇپ، قاتتىق يىغاليمهن، ـ دېگهنىدى،
 لـۇڭ ھارىسـه  جهننهتنىـڭ تـۈرلىرى كـۆپ، ئوغ    !ئۇممـۇ ھارىسـه   ــ ئـى 

فىردەۋسكه ئېرىشتى، ـ دەپ جاۋاب  ) ولغانب(جهننهتلهرنىڭ ئهڭ ئالىيسى 
  . بهردى

  )2809 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ إِنَّ قَْيَس ْبَن َسْعٍد كَانَ َيكُونُ َبْيَن َيَدْي النَّبِـيِّ  ـ   8890
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْنزِلَِة َصاِحبِ الشَُّرِط ِمْن الْأَِمريِ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   هس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهن 8890
مهخســــۇس ۋالىينىــــڭ خــــۇددى قهيــــس ئىبنــــى ســــهئد : قىلىنىــــدۇ
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ــىدەك ــه  قوغدىغۇچىســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى  ھهمىشـــ ــبهر ســـ پهيغهمـــ
  . ئالدىدا بوالتتىۋەسهللهمنىڭ 

  )7155 :بۇخارى(

كان صاحب لواء النىب صلى اهللا عليه وسلم بعـد مصـعب   : و مالكأبـ   8891
  .رزين. قيس بن سعد
قهيس ئىبنـى  : مۇنداق دېگهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالىك  ئهبۇ – 8891

مۇســـئهبتىن نىڭ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ســـهئد 
  . ئىدى ئهلهمدارىكېيىنكى 

   )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ي ُهَرْيَرةَ قَالَ َنَزلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْنزِلًا فََجَعلَ َعْن أَبِـ   8892
ـ   انٌ النَّاُس َيُمرُّونَ فََيقُولُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َهذَا َيا أََبا ُهَرْيَرةَ فَـأَقُولُ فُلَ

اللَِّه َهذَا َوَيقُولُ َمْن َهذَا فَأَقُولُ فُلَانٌ فََيقُولُ بِئَْس َعْبُد اللَِّه َهذَا َحتَّـى َمـرَّ    فََيقُولُ نِْعَم َعْبُد
الَْوِليِد َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد فَقَالَ َمْن َهذَا فَقُلُْت َهذَا َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد فَقَالَ نِْعَم َعْبُد اللَِّه َخاِلُد ْبُن 

  . وِف اللَِّهَسْيٌف ِمْن ُسُي
ــۇرەيرە   8892 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ئورۇنغـا   ربىـلهن بىـ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ
ــتۇق ــۇراتتى      . چۈش ــۈپ ت ــا ئۆتۈش ــاق ـ بۇياقق ــىلهر ئۇي ــبهر . كىش پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم ئۆتكهن ـ كهچكهنلهرنى بىر ـ بىرلهپ سوراپ
  :مۇمهن. دەيتتىئهبۇ ھۇرەيرە، بۇ كىم؟ ـ  ــ ئى

ــۇ   ـــ ب ــاالنىـ ــۇنى، ـ   پ ــۇ پوك ــتىم ، ئ ــبهر. دەيت ئهلهيهىسســاالم  پهيغهم
  :بهزىلىرى ئۈچۈن

  :ياخشى بهندىسىدۇر، ـ دېسه؛ بهزىلىرى ئۈچۈننىڭ هللا ،بۇــ 
شـۇ پهيتـته، ئالـدىمىزدىن    . نىڭ ناچار بهندىسىدۇر، ـ دەيتتـى  هللاــ بۇ، ا

  :كهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمخالىد ئىبنى ۋەلىد ئۆت
  :مهن. ــ بۇ كىم؟ ـ دەپ سورىدى
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ـــــ بـــۇ خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــد بولىـــدۇ، ـ دېگهنىـــدىم، پهيغهمـــبهر     
  :ئهلهيهىسساالم

نىـڭ  هللانىـڭ ياخشـى بهندىسـى، شـۇنداقال ا    هللاــ خالىد ئىبنـى ۋەلىـد ا  
   .①قىلىچلىرىدىن بىرى، ـ دېدى

   )3846: تىرمىزى(

ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسلََم النَّاُس  َعْن ُعقَْبةَـ   8893
  . َوآَمَن َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ

ــامىر    8893 ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ــ ئـ ــۇ ــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىشىلهر باشقىالرغا ئهگىشىپ مۇسۇلمان ) ه بولغاندامهككه فهتى(«
ئىمــان ) ئــۆز قىزغىنلىقــى بىــلهن(بولــدى، لــېكىن ئهمــر ئىبنــى ئــاس  

   .②»ئېيتتى
  ) 3844: زىتىرمى(

قَالَ طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ـ   8894
  . و ْبَن الَْعاصِ ِمْن َصاِلِحي قَُرْيشٍإِنَّ َعْمَر

ــ تهلــهه ئىبنــى ئۇبهيــدۇلالھ   8894 ــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـ دىن رى
ــدۇكى،  ــۇ قىلىنىـ ــهللهم ئـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ  :نىڭپهيغهمـ

» ھهقىــقهتهن ئهمــر ئىبنــى ئــاس قۇرەيشــلهرنىڭ ســالىهلىرىدىندۇر     «
   .③دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

  )3845: تىرمىزى(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ نِْعَم أَْهـلُ  ـ   8895
  . الَْبْيِت أَُبو َعْبِد اللَِّه َوأُمُّ َعْبِد اللَِّه َوَعْبُد اللَِّه

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3021(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 3020(ئهلبانى  ②
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 805(ئهلبانى  ③
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 ،قبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى     ۇئ ـ 8895
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلال

ۋە ئابـــدۇلالھ  ئۇممـــۇ ئابـــدۇلالھ، )ئىبنـــى ئـــامىر(ئهبـــۇ ئابـــدۇلالھ «
   .①»!قاتارلىقالر نېمىدېگهن ياخشى ئائىله؟

   )17398 :ئهھمهد(

َعْن اْبنِ ِشَماَسةَ الَْمْهرِيِّ قَالَ َحَضْرَنا َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ َوُهَو ِفي ِسـَياقَِة  ـ   8896
 الَْمْوِت فََبكَى طَوِيلًا َوَحوَّلَ َوْجَهُه إِلَى الْجَِدارِ فََجَعلَ اْبُنُه َيقُولُ َيا أََبَتاُه أََما َبشََّرَك َرُسـولُ 

فَأَقَْبلَ الَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَذَا أََما َبشََّرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَذَا قَ
ي كُْنـُت  بَِوْجهِِه فَقَالَ إِنَّ أَفَْضلَ َما ُنِعدُّ َشَهاَدةُ أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه إِنِّ

ْيِه َوَسلََّم ِمنِّـي  َعلَى أَطَْباقٍ ثَلَاٍث لَقَْد َرأَْيُتنِي َوَما أََحٌد أََشدَّ ُبْغًضا ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
ْهلِ َولَا أََحبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَْد اْسَتْمكَْنُت ِمْنُه فَقََتلُْتُه فَلَْو ُمتُّ َعلَى ِتلَْك الَْحالِ لَكُْنُت ِمْن أَ

َسلََّم فَقُلُْت اْبُسطْ َيِميَنَك النَّارِ فَلَمَّا َجَعلَ اللَُّه الْإِْسلَاَم ِفي قَلْبِي أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
فَلْأَُبايِْعَك فََبَسطَ َيِميَنُه قَالَ فَقََبْضُت َيِدي قَالَ َما لََك َيا َعْمُرو قَالَ قُلُْت أََرْدُت أَنْ أَْشَترِطَ 

َما كَـانَ قَْبلَـُه َوأَنَّ    قَالَ َتْشَترِطُ بَِماذَا قُلُْت أَنْ ُيْغفََر ِلي قَالَ أََما َعِلْمَت أَنَّ الْإِْسلَاَم َيْهِدُم
 الْهِْجَرةَ َتْهِدُم َما كَانَ قَْبِلَها َوأَنَّ الَْحجَّ َيْهِدُم َما كَانَ قَْبلَُه َوَما كَانَ أََحٌد أََحبَّ إِلَـيَّ ِمـنْ  

ُق أَنْ أَْملَأَ َعْيَنيَّ ِمْنُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا أََجلَّ ِفي َعْينِي ِمْنُه َوَما كُْنُت أُِطي
ِتلْـَك  إِْجلَالًا لَُه َولَْو ُسِئلُْت أَنْ أَِصفَُه َما أَطَقُْت ِلأَنِّي لَْم أَكُْن أَْملَأُ َعْيَنيَّ ِمْنُه َولَْو ُمتُّ َعلَى 

ي َما َحاِلي ِفيَها فَإِذَا أََنا ُمتُّ الَْحالِ لََرَجْوُت أَنْ أَكُونَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ثُمَّ َوِليَنا أَْشَياَء َما أَْدرِ
ـ  رِي فَلَا َتْصَحْبنِي َناِئَحةٌ َولَا َناٌر فَإِذَا َدفَْنُتُمونِي فَُشنُّوا َعلَيَّ التَُّراَب َشنا ثُمَّ أَِقيُموا َحْولَ قَْب

  . َماذَا أَُراجُِع بِِه ُرُسلَ َربِّي قَْدَر َما ُتْنَحُر َجُزوٌر َوُيقَْسُم لَْحُمَها َحتَّى أَْسَتأْنَِس بِكُْم َوأَْنظَُر
ئهمـر  : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇھرىدىن هـ ئىبنى شهماسه م 8896
سهكراتقا چۈشۈپ قالغاندا، يـوقالپ يېنىغـا    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئاس
  :ئوغلى .ئۇ تام تهرەپكه قاراپ، ئۇزۇن يىغلىدى. كىردۇق

                                                 
ــۇ ھهدىســنى ئىمــام ): 15902(ھهيســهمى  ① ــۇپ، راۋىيلىــرى     ب ــۋايهت قىلغــان بول ــال رى ــۇ يهئ ئهھــمهد ۋە ئهب

  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ـــ  ــى داداـ ــداق مۇ ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر !ئ ــداق ئىشــ –ن  الرمۇن
ئۇ يۈزىنى  ئاخىرى،. ـ دەيتتىخۇش بېشارەت بهرمىگهنمۇ؟  ساڭا توغرۇلۇق 

  :ىپ مۇنداق دېدىبىز تهرەپكه قىل
ــان     ــۈن تهييارلىغــ ــاخىرەت ئۈچــ ــڭ ئــ ــىزكى، بىزنىــ ـــ شۈبهىســ ـــ

ھاياتىمـدا  مهن  .ئهمهللىرىمىزنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى شاھادەت كهلىمىسىدۇر
ىنچـى باسـقۇچتا، مهن ئۈچـۈن    بىر. زدىمباسقۇچنى بېشـىمدىن ئۆتكـۈ  ئۈچ 

. ئىدى) سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(ئهڭ نهپرەتلىك كىشى مۇھهممهد 
ئهگهر  .شۇڭا ھهمىشه ئۇنى كـۆرگهنال يهردە ئۆلتۈرۈۋېتىشـنى ئـوياليتتىم   

شـــۇ ھـــالىتىم بىـــلهن ئۆلـــۈپ كهتـــكهن بولســـام، دوزاخ ئهھلـــى بولـــۇپ 
 مــۇھهببىتىنى ســىڭدۈرگهندە، تائــاال قهلــبىمگه ئىســالماهللا  .كېتهتــتىم

ــهللهم  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــپپهيغهمـ ــىغا كېلىـ : نىڭ قېشـ
ــاچقىن”  پهيغهمــبهر. دېــدىم“ مهن ســاڭا بهيــئهت قىلىــمهن  ،قولــۇڭنى ئ

 .، لــېكىن مهن قولــۇمنى تارتىۋالــدىم  قــولىنى ئــاچتى  ئهلهيهىسســاالم
بىـر  ” :ندەپ سورىغانىدى، مه» نېمه بولدى؟«: ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
دەپ » ئـۇ نـېمه شـهرت؟   «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .ېدىمد “شهرتىم بار

گهنىدىم، دې “بۇرۇنقى گۇناھلىرىم مهغپىرەت قىلىنسۇن”: سورىدى، مهن
ــاالم ــبهر ئهلهيهىسســـ ــڭ «: پهيغهمـــ ــۇرۇنقى ئىماننىـــ ــاھالرنى بـــ گۇنـــ

نىڭ ئۆزىدىن بـۇرۇنقى ئىشـالرنى يوققـا    ھىجرەت ئۆچۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى،
ــدىغانلىقىنى،چىق ــۇھهجنىڭ ىرىـ ــالرنى  مـ ــى ئىشـ ــۈپۈرۈپ ئىلگىرىكـ سـ

ــدى »تاشــاليدىغانلىقىنى بىلمهمســهن؟ شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر   .دې
شـــۇندىن ئېتىبـــارەن، پهيغهمـــبهر . ئهلهيهىسســـاالمغا بهيـــئهت قىلـــدىم

ــۆيۈملۈك ۋە ئهڭ    ــۈن ئهڭ سـ ــهللهم مهن ئۈچـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
هن ئـــۇنى بهك ھـــۆرمهتلىگهنلىكىم م. ھۆرمهتلىـــك كىشـــىگه ئايالنـــدى

ئۈچۈن ئۇنىڭ چىرايىغـا قـانغۇچه تىكىلىـپ قارىيالمىغانىـدىم، شـۇنىڭ      
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنى ”: ئۈچـــۈن بىـــرى ماڭـــا
ئهگهر مهن . دېسه، تولـۇق تهسـۋىرلهپ بېـرەلمهيمهن    “تهسۋىرلهپ بهرگىن

هھلىــدىن بولغــان ئهنه شــۇ ھــالهتته ئۆلــۈپ كهتــكهن بولســام، جهنــنهت ئ  
ــوالتتىم ــۇق    . ب ــهپ تۇتت ــالردا مهنس ــۇن ئىش ــز نۇرغ ــيىن بى ــۇ . كې مهن ب
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مهن . باسقۇچتىكى ئهھۋالىمنىڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىنى بىلمهيـمهن   
جىنازامغــا ھــازا تۇتــۇپ يىغاليــدىغان ئايــال يــاكى ئــوت    ،ئۆلــۈپ كهتســهم

ى يېقىپ ماڭىدىغان كىشىلهرنى يېقىن كهلتۈرمهڭالر، قهبرەمگه تـوپىن 
ئانـدىن قهبـرە بېشـىمدا، بىـر تـۆگه بوغۇزلىنىـپ،        .تېـز تاشـالڭالر   –تېز 

گۆشلىرىنى تارقىتىشـقا كهتـكهن ۋاقىتچىلىـك كۈتـۈپ تـۇرۇڭالر، تـاكى       
مهن رەببىمنىــڭ ئهلچىلىــرىگه قانــداق جــاۋاب بېرىشــنى ئاڭقىرىــپ      

  . بولغۇچه قهبرەمدە يالغۇز قالماي
  )121: مۇسلىم(

لَ كَانَ الُْمْسِلُمونَ لَا َيْنظُُرونَ إِلَى أَبِـي ُسـفَْيانَ َولَـا    اْبن َعبَّاسٍ قَاـ عن   8897
قَالَ ِعْنـِدي  ُيقَاِعُدوَنُه فَقَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َنبِيَّ اللَِّه ثَلَاثٌ أَْعِطنِيهِنَّ قَالَ َنَعْم 

ْنُت أَبِي ُسفَْيانَ أَُزوُِّجكََها قَالَ َنَعْم قَالَ َوُمَعاوَِيةُ َتْجَعلُـُه  أَْحَسُن الَْعَربِ َوأَْجَملُُه أُمُّ َحبِيَبةَ بِ
قَالَ  كَاِتًبا َبْيَن َيَدْيَك قَالَ َنَعْم قَالَ َوُتَؤمُِّرنِي َحتَّى أُقَاِتلَ الْكُفَّاَر كََما كُْنُت أُقَاِتلُ الُْمْسِلِمَني

ُه طَلََب ذَِلَك ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْعطَاُه ذَِلَك ِلأَنَُّه َنَعْم قَالَ أَُبو ُزَمْيلٍ َولَْولَا أَنَّ
 . لَْم َيكُْن ُيْسأَلُ َشْيئًا إِلَّا قَالَ َنَعْم

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8897 ــۋايهت مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى دىن مۇن
 يېنىـدا كى ئۇنىـڭ  مۇسۇلمانالر ئهبۇ سۇفيانغا قارىمـايتتى يـا  : قىلىنىدۇ

ــايتتى ــۇفيان  . ئولتۇرم ــۇ س ــلهن، ئهب ــۇنىڭ بى ــهلاللالھۇ   ش ــبهر س پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــۇل   ! ـ ــمهن، قوب ــۈچ نهرســه تهلهپ قىلى ــهندىن ئ س
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قىالمسهن؟ ـ دەپ سورىدى
  :ئهبۇ سۇفيان گهنىدى،دې ــ قوبۇل قىلىمهن، ـ

مۇ ھهبىبه ئىسىملىك قىزىم بار، ئۇ ئهرەبلهرنىـڭ ئهڭ  ــ مېنىڭ ئۇم
ئۇنى ساڭا ياتلىق قىلىـپ قويمـاقچىمهن، قوبـۇل قىالمسـهن؟ ـ       .گۈزىلى

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :ئهبۇ سۇفيان. ــ قوبۇل قىلىمهن، ـ دېدى

ـــ دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر ! ــــ مۇئــاۋىيهنى ئــۆزەڭگه كاتىــب قىلغىــن 
  :ئهلهيهىسساالم
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  :ئهبۇ سۇفيان. ــ بولىدۇ، ـ دېدى
مۇســۇلمانالرغا قارشــى ) ئىلگىــرى(ــــ مېنــى ئهمىــر قىلغىــن، مهن 

قانداق ئۇرۇشـقان بولسـام، ئهمـدى مۇشـرىكالرغا قارشـى شـۇنداق ئـۇرۇش        
  :قىلىمهن، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

   .ــ بولىدۇ، ـ دېدى
  )2501: مۇسلىم(

ْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُعَمْيَرةَ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  َعْن َعْبِد الرَّـ   8898
َهاِدًيا َمْهـِديا   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ ِلُمَعاوَِيةَ اللَُّهمَّ اْجَعلُْه

  . َواْهِد بِِه
دۇكى، ىـ ىبنى ئهبۇ ئـۇمهيرەدىن رىـۋايهت قىلىن  ـ ئابدۇراھمان ئ 8898

ــاۋىيه  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمۇئ
  :مۇنداق دۇئا قىلغان ھهققىدە

، ئۆزىمـۇ  توغرا يولغا يېتهكلىگـۈچى مۇئاۋىيهنى كىشىلهرنى  !ئى اهللا«
يېتهكلهنگـــۈچى قىلغىـــن ۋە باشـــقا بهنـــدىلىرىڭنى ئـــۇ ) تـــوغرا يولغـــا(

   .①»ئارقىلىق ھىدايهتكه ئېرىشتۈرگىن
  ) 3842: تىرمىزى(

َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْولَانِيِّ قَالَ لَمَّا َعَزلَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ُعَمْيَر ْبَن َسْعٍد ـ   8899
َمْيٌر لَا َتذْكُُروا ُمَعاوَِيةَ َعْن ِحْمَص َولَّى ُمَعاوَِيةَ فَقَالَ النَّاُس َعَزلَ ُعَمْيًرا َوَولَّى ُمَعاوَِيةَ فَقَالَ ُع

  . إِلَّا بَِخْيرٍ فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَُّهمَّ اْهِد بِِه
ئـۆمهر  : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ النىهۋئهبۇ ئىدرىس خـ  8899

سـهئدنى ھىمسـىنىڭ   ئـۇمهير ئىبنـى   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئىبنى خهتتاب 
 ،دىغانىــۋالىيلىقىــدىن ئېلىۋېتىــپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا مۇئــاۋىيهنى قوي    

  :كىشىلهر

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3018(ئهلبانى  ①
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. دېيىشـتى  ، ـ  مۇئـاۋىيهنى قويـدى  ئېلىۋېتىـپ، ئورنىغـا   ئـۇمهيرنى  ـــ  
  : ئۇمهير ،شۇنىڭ بىلهن

ـــ  ــاۋىيهنىـ ــاد ئېــتىڭالر،    مۇئ چــۈنكى مهن ياخشــى ســۆزلهر بىــلهن ي
ئۇنىـڭ بىـلهن    !ئـى اهللا «: هللهمنىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـ  
ـ دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان ئىـدىم،      »كىشـىلهرنى ھىـدايهتكه باشـلىغىن   

   .①دېدى
  )38439: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كُْنُت أَلَْعُب َمَع الصِّْبَياِن فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ  8900
َخلَْف َبابٍ قَالَ فََجاَء فََحطَأَنِي َحطْأَةً َوقَالَ اذَْهْب َواْدُع ِلي ُمَعاوَِيـةَ  َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَواَرْيُت 

قَالَ فَجِئُْت فَقُلُْت ُهَو َيأْكُلُ قَالَ ثُمَّ قَالَ ِلَي اذَْهْب فَاْدُع ِلي ُمَعاوَِيةَ قَالَ فَجِئُْت فَقُلُْت ُهَو 
  . َيأْكُلُ فَقَالَ لَا أَْشَبَع اللَُّه َبطَْنُه

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8900 ــۋايهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مــادىن مۇن
ــدۇ ــاتتىم  :قىلىنى ــلهن ئويناۋات ــالىالر بى ــهلاللالھۇ   ،مهن ب ــبهر س پهيغهم

. دەرھال ئىشىكنىڭ كهينىگه مۆكۈۋالدىمكېلىۋىدى،  ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئهلهيهىسساالم كېلىپ، قولىنى مۈرەمگه قويدى ۋەپهيغهمبهر 

  :دەرھال بېرىپ كهلدىم ۋە. دېدى ـ! ى چاقىرغىنمۇئاۋىيهنــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .ــ مۇئاۋىيه تاماق يهۋېتىپتۇ، ـ دېدىم

مهن يهنه بېرىـپ  . ــ دېـدى  ! ــ ماڭا، يهنه بېرىـپ چاقىرىـپ كهلگىـن   
  :قايتىپ كهلدىم ۋە

شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر    . ـــ مۇئـاۋىيه تامـاق يهۋېتىپتـۇ، ـ دېـدىم      
  :مئهلهيهىسساال

   .ـ دېدى! ئۇنىڭ قورسىقىنى تويغۇزمىغايهللا ــ ا
  )2604: مۇسلىم(

 

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3019(ئهلبانى  ①
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ئىبنى ھاتهم،  ىيماد، ئهدىبباد، زهئهبۇ جهمىله، ئسۇنهين 
رەزىيهلالھۇ سال، ئهمر ئىبنى ئهبسه سۇلهمى ۇسۇمامه ئىبنى ئ

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمئهنهۇ

الَ َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن ُسَنْينٍ أَبِي َجِميلَةَ قَالَ أَْخَبَرَنا َوَنْحُن َمَع اْبنِ الُْمَسيَّبِ قَـ   8901
  . َوَزَعَم أَُبو َجِميلَةَ أَنَُّه أَْدَرَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَخَرَج َمَعُه َعاَم الْفَْتحِ

ــ – 8901 ــدۇ  زۇھرى ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــى  : دىن مۇن ــهئىد ئىبن س
سۇنهين ئهبۇ جهمىله رەزىيهلالھۇ  ،مۇسهييهب بىلهن بىلله تۇرغىنىمىزدا

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى  ، ئۆزىنىــڭكېلىــپ ئهنهــۇ
ــۆرگهنلىكىنى ــكه    ۋە ك ــلهن مهك ــڭ بى ــقانلىقىنى  ئۇنى ــگه قاتناش فهتهى

  . ئېيتتى
  )4301 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلًا ـ   8902
ي الَْمْسجِِد فَقَالَ َرِحَمُه اللَُّه لَقَْد أَذْكََرنِي كَذَا َوكَذَا آَيةً أَْسقَطُْتُهنَّ ِمْن ُسوَرِة كَـذَا  َيقَْرأُ ِف

ي فََسِمَع َوكَذَا َوَزاَد َعبَّاُد ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن َعاِئَشةَ َتَهجََّد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِت
َعبَّاٍد ُيَصلِّي ِفي الَْمْسجِِد فَقَالَ َيا َعاِئَشةُ أََصْوُت َعبَّاٍد َهذَا قُلُْت َنَعْم قَالَ اللَُّهمَّ اْرَحْم َصْوَت 
  . َعبَّاًدا

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا 8902
ھۇجرامـدا تهھهججـۇد   مېنىـڭ   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر 

ــام ــاۋازىنى همهســجىدته نامــاز ئوقۇۋاتقــان ئ  ىزى ئوقۇۋېتىــپ،ن ببادنىــڭ ئ
  :پ قالدى ـ دەئاڭال

  :مهن .ـ دەپ سورىدى بۇ ئهببادنىڭ ئاۋازىمۇ؟ !ئى ئائىشهــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دىمگهنىدېـ ھهئه، ــ 
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   .دەپ دۇئا قىلدى ـ! مهت قىلغىنئهببادقا رەھ !هللائى اــ 
  )2655 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ِضَماًدا قَِدَم َمكَّةَ َوكَانَ ِمْن أَْزِد َشُنوَءةَ َوكَانَ َيْرِقي ِمْن ـ   8903
لَْو أَنِّي َرأَْيُت َهذَا َهِذِه الرِّيحِ فََسِمَع ُسفََهاَء ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ َيقُولُونَ إِنَّ ُمَحمًَّدا َمْجُنونٌ فَقَالَ 

َوإِنَّ الرَُّجلَ لََعلَّ اللََّه َيْشِفيِه َعلَى َيَديَّ قَالَ فَلَِقَيُه فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد إِنِّي أَْرِقي ِمْن َهِذِه الـرِّيحِ  
ِه َوَسلََّم إِنَّ الَْحْمـَد  اللََّه َيْشِفي َعلَى َيِدي َمْن َشاَء فََهلْ لََك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 لَا إِلََه إِلَّا ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َمْن َيْهِدِه اللَُّه فَلَا ُمِضلَّ لَُه َوَمْن ُيْضِللْ فَلَا َهاِدَي لَُه َوأَْشَهُد أَنْ
ْعُد قَالَ فَقَالَ أَِعْد َعلَيَّ كَِلَماِتـَك  اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه أَمَّا َب

ْعُت َهُؤلَاِء فَأََعاَدُهنَّ َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَ َمرَّاٍت قَالَ فَقَالَ لَقَْد َسـمِ 
ثْلَ كَِلَماِتَك َهُؤلَاِء َولَقَـْد َبلَْغـَن   قَْولَ الْكََهَنِة َوقَْولَ السََّحَرِة َوقَْولَ الشَُّعَراِء فََما َسِمْعُت ِم

 َناُعوَس الَْبْحرِ قَالَ فَقَالَ َهاِت َيَدَك أَُبايِْعَك َعلَى الْإِْسلَامِ قَالَ فََباَيَعُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى قَْوِمَك قَالَ َوَعلَى قَْوِمي قَالَ فََبَعثَ َرُس

ِمْن َسرِيَّةً فََمرُّوا بِقَْوِمِه فَقَالَ َصاِحُب السَّرِيَِّة ِللَْجْيشِ َهلْ أََصْبُتْم ِمْن َهُؤلَاِء َشْيئًا فَقَالَ َرُجلٌ 
  . ُم ِضَماٍدالْقَْومِ أََصْبُت ِمْنُهْم ِمطَْهَرةً فَقَالَ ُردُّوَها فَإِنَّ َهُؤلَاِء قَْو

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8903 ــۋايهت مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى دىن مۇن
جىـن   بولـۇپ، ئـۇ ئهزدى شـهنۇئهدىن   . ماد مهككىـگه كهلـدى  ىز: قىلىنىدۇ

شۇڭا ئۇ مهككىنىـڭ بهزى تېگـى پهس،    .چاپالشقانالرغا ئهپسۇن ئوقۇيتتى
  :ئهخمهق كىشىلىرىنىڭ

سـاراڭ بولـۇپ قـاپتۇ، ـ     ) سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم (ــ مۇھهممهد 
  :دېگهن سۆزلىرىنى ئاڭالپ

نـى كۆرسـهم، ئۇنىڭغـا    )سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (مۇھهممهد ــ 
 اهللا ئۇنىڭغــا مېنىــڭ قولۇمــدا شــىپا ئاتــا ئهپســۇن ئوقــۇپ قويــاي، بهلكــى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئۇ بىر كۈنى  .دېدىـ قىلىشى مۇمكىن،  
  :لىپىتىپ قېنى ئۇچرۋەسهللهم
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اهللا جىـن چاپالشـقانالرغا ئهپسـۇن ئوقـۇيمهن،     مهن  !ئـى مـۇھهممهد  ــ 
ئهگهر خالىســـاڭ، . ىـــدۇبېرشـــىپا خالىغـــان كىشـــىگه مهن ئـــارقىلىق 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دىگهنىدې ، ـساڭىمۇ ئوقۇپ قوياي
بىز ئۇنىڭغـا ھهمـدۇ    ،قا خاستۇرهللاـ سانا  ھهقىقهتهن جىمى ھهمدۇــ 

هللا ھىــــدايهتكه ا. ئۇنىڭــــدىن يــــاردەم تىلهيمىــــز ،ســــانا ئېيتىمىــــز –
ئازدۇرۇۋەتكهننى ھىـدايهتكه باشـلىغۇچى   هللا ىغاننى ئازدۇرۇۋەتكۈچى، اباشل

 يېگـانه  – يوقلىقىغا، ئۇنىڭ يهككهنىڭ ىن باشقا ئىالھتهللامهن ا .يوقتۇر
بهندىسـى ۋە  نىـڭ  هللا نىـڭ مۇھهممهد ،، شېرىكى يوقلىقىغـا ئىكهنلىكىگه

بـۇنى ئاڭلىغـان   . دېـدى ـ ۋاھلىـق بېـرىمهن،    ئهلچىسـى ئىكهنلىكىـگه گۇ  
  :زىماد

ـــ  ــۇ ســۆز ـ ــن لىرىب ــا دەپ بهرگى ــ! هڭنى قايت ــدې ـ ــبهر  ،دىگهنى پهيغهم
  :شۇنىڭ بىلهن، زىماد .قايتىالپ بهردىئۈچ قېتىم ئهلهيهىسساالم 

مهن كاھىنالرنىڭ، سېهىرگهرلهرنىڭ ۋە شائىرالرنىڭ سۆزلىرىنى ــ 
اھهتلىك ســـۆزلهرنى ئـــاڭالپ كـــۆپ ئاڭلىغـــان بولســـاممۇ، بۇنـــداق پاســـ

بــــۇ ســــۆزلهر ھهقىــــقهتهن دېڭىــــز ئــــۈنچىلىرىگه  .باقمىغــــانىكهنمهن
  :ئاندىن ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا. دېدى ئوخشايدىكهن، ـ

پهيغهمـبهر  . دېدى بهرگىن، مهن ساڭا بهيئهت قىلىمهن، ـ قولۇڭنى ــ 
  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ بهيئىتىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن

  :هۋمىڭ ئۈچۈنمۇ بهيئهت قىالمسهن؟ ـ دەپ سورىغانىدى، زىمادــ ق
  .ــ قوبۇل قىلىمهن، ـ دېدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه ھىجـرەت قىلغانـدىن كېـيىن،    
ئــۇ قوشــۇن بىــر يــۇرتتىن ئۆتكهنــدە، . كىچىــك بىــر قوشــۇن تهييارلىــدى
  :قوماندان قول ئاستىدىكىلهردىن
لجا ئالدىڭالرمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، ئارىدىن  ــ بۇ يۇرتتىن بىرەر نهرسه ئو

  :بىرى
  :ــ مهن بىر تال قاچا ئالدىم، ـ دېگهنىدى، قوماندان

ــ قاچىنى ئۇالرغا قايتۇرۇپ بهرگىن، چۈنكى بۇ زىمادنىڭ قهۋمىدۇر، ـ  
   .دېدى
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  ) 868: مۇسلىم(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهـَو  َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـ   8904
َجاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد فَقَالَ الْقَْوُم َهذَا َعِديُّ ْبُن َحاِتمٍ َوجِئُْت بَِغْيرِ أََماٍن َولَا ِكَتـابٍ فَلَمَّـا   

َدُه ِفي َيِدي قَالَ ُدِفْعُت إِلَْيِه أََخذَ بَِيِدي َوقَْد كَانَ قَالَ قَْبلَ ذَِلَك إِنِّي لَأَْرُجو أَنْ َيْجَعلَ اللَُّه َي
ُهَما ثُمَّ فَقَاَم فَلَِقَيْتُه اْمَرأَةٌ َوَصبِيٌّ َمَعَها فَقَالَا إِنَّ لََنا إِلَْيَك َحاَجةً فَقَاَم َمَعُهَما َحتَّى قََضى َحاَجَت

َوَجلَْسُت َبْيَن َيَدْيـِه  أََخذَ بَِيِدي َحتَّى أََتى بِي َداَرُه فَأَلْقَْت لَُه الَْوِليَدةُ وَِساَدةً فََجلََس َعلَْيَها 
ٍه ِسَوى اللَِّه فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ َما ُيِفرَُّك أَنْ َتقُولَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فََهلْ َتْعلَُم ِمْن إِلَ

لَ اللَُّه أَكَْبُر َوَتْعلَُم أَنَّ َشْيئًا أَكَْبُر ِمْن قَالَ قُلُْت لَا قَالَ ثُمَّ َتكَلََّم َساَعةً ثُمَّ قَالَ إِنََّما َتِفرُّ أَنْ َتقُو
ُت اللَِّه قَالَ قُلُْت لَا قَالَ فَإِنَّ الَْيُهوَد َمْغُضوٌب َعلَْيهِْم َوإِنَّ النََّصاَرى ُضلَّالٌ قَالَ قُلُْت فَإِنِّي جِئْ

  . ُمْسِلًما قَالَ فََرأَْيُت َوْجَهُه َتَبسَّطَ فََرًحا
نهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت    رەزىيهلالھـۇ ئه ئىبنى ھـاتهم   ىيئهدـ  8904
ئامــانلىقمۇ ئالماســتىن، ئهھــدىنامىمۇ تۈزۈشمهســتىن  مهن :قىلىنىــدۇ
نىڭ يېنىغا كهلـدىم، ئـۇ   هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئۇدۇلال پ

  :كىشىلهر مېنى كۆرۈپ. مهسجىدته ئولتۇرغان ئىكهن
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  ــ بۇ ئهدىي ئهمهسمۇ؟ ـ دېيشكىنىچه، 

ــۇتتى  پهيغهمــبهر . ئالــدىغا ئېلىــپ كىــردى  ئهلهيهىسســاالم قولۇمــدىن ت
نىڭ ئهدىينىـڭ قـولىنى مېنىـڭ    هللا«: بۇرۇن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم(

 »ئـارزۇ قىلىـمهن  ) يهنـى ماڭـا بهيـئهت قىلىشـىنى    (قولۇمدا قىلىشىنى 
، بىر ئايال بالىسىنى دەل شۇ چاغدا. ئاندىن ئورنىدىن تۇردى ،)دېگهنىكهن

باشالپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالـدىغا كهلـدى ۋە ئېهتىيـاجىنى    
ــدى  ــان قىلـ ــاجىتىنى راۋا    . بايـ ــڭ ھـ ــاالم ئۇنىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

بىـر چـۆرە   . قىلغاندىن كېيىن، قولۇمدىن تۇتـۇپ ئـۆيىگه ئېلىـپ بـاردى    
دە ســـېلىنچا ســـالغانىدى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم شـــۇنىڭ ئۈســـتى

تائاالغــا ھهمــدۇ ســانا هللا ئانــدىن ا. ئولتــۇرۇپ، مېنــى ئالــدىغا ئولتۇرغــۇزدى
  :ئېيتقاندىن كېيىن
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ىـن باشـقا   تهللاسهن ا نېمه ئۈچۈن شاھادەت ئېيتمايسهن؟ !ــ ئى ئهدىي
  :مهن. دېدىـ سهن؟ همبىلم ڭ يوقلۇقىنىبىر ئىالھنى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســۆزىنى . دېــدىمبىلمهيــمهن، ـ   يــاق، ــــ 
  :امالشتۇرۇپداۋ

تىنمـــۇ بۈيـــۈك هللادېمهيســـهن؟ ا “بۈيۈكتـــۇرهللا ا”: ـــــ نـــېمه ئۈچـــۈن
  :سهن؟ ـ دەپ سورىدى، مهن يهنههمنى بىلميوقلۇقىبىرىنىڭ 

ــدىم        ــمهن، ـ دېـ ــاق، بىلمهيـ ـــ يـ ــبهر   . ــ ــلهن، پهيغهمـ ــۇنىڭ بىـ شـ
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــۇدىيالر اــ ــڭهللايهھـ ــانالر  نىـ ــپىگه يولۇققـ ــا   ،غهزىـ ــاراالر بولسـ ناسـ
  : مهن. دېدىـ ئازغانالردۇر، 

شــۇندىال پهيغهمــبهر . ــــ مهن مۇســۇلمان بــولغىلى كهلــدىم، ـ دېــدىم  
   .①ئهلهيهىسساالمنىڭ يۈزىدە جىلۋە پهيدا بولغانلىقىنى كۆردۈم

 )2954: زىىتىرم(

ُهَرْيَرةَ َيقُولُ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيلًا ِقَبـلَ   يأََبـ عن   8905
ارَِيٍة ْجٍد فََجاَءْت بَِرُجلٍ ِمْن َبنِي َحنِيفَةَ ُيقَالُ لَُه ثَُماَمةُ ْبُن أُثَالٍ َسيُِّد أَْهلِ الَْيَماَمِة فََرَبطُوُه بَِسَن

ثَُماَمةُ ِمْن َسَوارِي الَْمْسجِِد فََخَرَج إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َماذَا ِعْنَدَك َيا 
يُد فَقَالَ ِعْنِدي َيا ُمَحمَُّد َخْيٌر إِنْ َتقُْتلْ َتقُْتلْ ذَا َدمٍ َوإِنْ ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعلَى َشاِكرٍ َوإِنْ كُْنَت ُترِ

ْعَد الَْغِد الَْمالَ فََسلْ ُتْعطَ ِمْنُه َما ِشئَْت فََتَركَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى كَانَ َب
مٍ فَقَالَ َما ِعْنَدَك َيا ثَُماَمةُ قَالَ َما قُلُْت لََك إِنْ ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعلَى َشاِكرٍ َوإِنْ َتقُْتلْ َتقُْتـلْ ذَا دَ 

َوَسلََّم َحتَّى َوإِنْ كُْنَت ُترِيُد الَْمالَ فََسلْ ُتْعطَ ِمْنُه َما ِشئَْت فََتَركَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
 كَانَ ِمْن الَْغِد فَقَالَ َماذَا ِعْنَدَك َيا ثَُماَمةُ فَقَالَ ِعْنِدي َما قُلُْت لََك إِنْ ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعلَى َشاِكرٍ

اللَِّه َصلَّى َوإِنْ َتقُْتلْ َتقُْتلْ ذَا َدمٍ َوإِنْ كُْنَت ُترِيُد الَْمالَ فََسلْ ُتْعطَ ِمْنُه َما ِشئَْت فَقَالَ َرُسولُ 
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَطِْلقُوا ثَُماَمةَ فَاْنطَلََق إِلَى َنْخلٍ قَرِيبٍ ِمْن الَْمْسجِِد فَاغَْتَسـلَ ثُـمَّ َدَخـلَ    

ُد َواللَِّه َمـا  الَْمْسجَِد فَقَالَ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َيا ُمَحمَّ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2335(ئهلبانى  ①
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كَانَ َعلَى الْأَْرضِ َوْجٌه أَْبَغَض إِلَيَّ ِمْن َوْجهَِك فَقَْد أَْصَبَح َوْجُهَك أََحبَّ الُْوُجوِه كُلَِّها إِلَيَّ 
للَِّه َمـا  َواللَِّه َما كَانَ ِمْن ِدينٍ أَْبَغَض إِلَيَّ ِمْن ِدينَِك فَأَْصَبَح ِديُنَك أََحبَّ الدِّينِ كُلِِّه إِلَيَّ َوا

ذَْتنِي كَانَ ِمْن َبلٍَد أَْبَغَض إِلَيَّ ِمْن َبلَِدَك فَأَْصَبَح َبلَُدَك أََحبَّ الْبِلَاِد كُلَِّها إِلَيَّ َوإِنَّ َخْيلََك أََخ
َرُه أَنْ َيْعَتِمَر فَلَمَّـا  َوأََنا أُرِيُد الُْعْمَرةَ فََماذَا َتَرى فََبشََّرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََم

َسلََّم قَِدَم َمكَّةَ قَالَ لَُه قَاِئلٌ أََصَبْوَت فَقَالَ لَا َولَِكنِّي أَْسلَْمُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  . ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَولَا َواللَِّه لَا َيأِْتيكُْم ِمْن الَْيَماَمِة َحبَّةُ ِحْنطٍَة َحتَّى َيأْذَنَ ِفيَها َر

ــۇرەيرە   8905 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
نهجـد تهرەپـكه بىـر     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم : قىلىنىدۇ

ســۇمامه ىنىــڭ رەئىســى ئــۇالر بهنــۇ ھهنىــفه جهمهت كهنىــدى،قوشــۇن ئهۋەت
رۈكىگه بـاغالپ  ۋهسـجىدنىڭ تـۈ  ئـۇنى م  ى ۋەنى تۇتۇپ كهلـد سالۇئىبنى ئ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چىقىپ. قويدى
  :ئۇ ەپ سورىغانىدى،دـ ؟ نېمه بولدۇڭ! ئى سۇمامهــ 
يـۈز  (ئهگهر مېنى ئۆلتۈرسهڭ، . ھېچنېمه بولمىدى !ئى مۇھهممهدــ 

 ،ئهپـۇ قىلسـاڭ  ئهگهر . جاندىن بىرنـى ئۆلتـۈرگهن بولىسـهن    )ـ ئابرويلۇق
ئهگهر پۇل ـ مـال تهلهپ قىلسـاڭ، خالىغـان      .ىننهتدار بولىمهنسهندىن م

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـۇنى شـۇ پېتـى      . دېـدى  مىقـداردا بېـرىمهن، ـ   
ئهتىسى يهنه كېلىپ سورىغانىدى، ئۇمـۇ ئوخشـاش جـاۋاب    . تاشالپ كهتتى

  :ئۈچىنچى كۈنى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. بهردى
  :هن؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇئهمدى نېمه دەيس! ــ ئى سۇمامه

شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر    . ــ جاۋابىم ئوخشاش، ـ دەپ جـاۋاب بهردى  
ئـۇ خورمىلىققـا بېرىـپ     .ئهلهيهىسساالم ئۇنى قويـۇپ بېرىشـكه بۇيرىـدى   

  :يۇيۇنغاندىن كېيىن، مهسجىدكه كىرىپ
ـــ ــقا ئىالھ تهللا ـ ــن باش ــڭ ى ــا، مۇھهممهدۇيوقلنى ــڭقىغ ــڭهللا نى  نى

ــى ۋە پهيغهمبىــ  ــرىمهن،      بهندىس ــق بې ــگه گۇۋاھلى دەپ ـ رى ئىكهنلىكى
  :، ئاندىنشاھادەت ئېيتتى

مهن بىــلهن قهســهمكى، يهر يۈزىــدە  نىــڭ نــامىهللا !مــۇھهممهدــــ ئــى 
 ، مانـا چىراي يـوق ئىـدى   يىرگىنىشلىك مۇسېنىڭ چىرايىڭدىن ئۈچۈن
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 .ئايالنـدى  غائهڭ يېقىملىق چىرايمهن ئۈچۈن ئهمدى سېنىڭ چىرايىڭ 
 مۇماڭا نىسبهتهن سېنىڭ دىنىڭدىن ىلهن قهسهمكى،ب نىڭ نامىهللايهنه 

ــلىكي ــدى  ىرگىنىشـ ــوق ئىـ ــن يـ ــدى ،دىـ ــدىنمۇ   ئهمـ ــېنىڭ دىنىڭـ سـ
مهن ئۈچـۈن  بىلهن قهسهمكى،  نىڭ نامىهللاۋە يهنه  .يېقىملىق دىن يوق

مانــا ئهمــدى  ،يــۇرت يــوق ئىــدىيىرگىنىشــلىك  مۇيۇرتۇڭــدىنســېنىڭ 
ــا ئ    ــۆيۈملۈك يۇرتق ــۈن ئهڭ س ــۇڭ مهن ئۈچ ــېنىڭ يۇرت ــدىس ــهن . ايالن س

بـۇ  . ئهۋەتكهن قوشـۇن مېنـى ئـۆمرىگه كېتىۋاتقـان يولۇمـدىن تۇتۇۋالـدى      
ــدى،      ــېمه دەيســهن؟ ـ دېگهنى ــته ن ــى   ھهق ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

گهنــدىن خــۇش بېشــارەت بهر )بهزى ئىشــالر ھهققىــدە( ئۇنىڭغــا ۋەســهللهم
، يېتىـپ بارغانـدا  ئـۇ مهككىـگه   . ئۇنى ئـۆمرە قىلىشـقا بۇيرىـدى    كېيىن،

  :بهزىلهر ئۇنىڭغا
ــ سهن ئاتا ـ بوۋاڭنىڭ دىنىـدىن تانـدىڭ، ـ دېيىشـكه باشـلىغانىدى،       

  :ئۇ
ـــ  ــاقـ ــامىهللا. مهن مۇســۇلمان بولــدۇم ،ي بىــلهن قهســهمكى،  نىــڭ ن

يهمامهدىن  ،ئىجازەت بهرمىگۈچه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . دېدىـ سىلهرگه بىر تال بۇغداي دېنىمۇ كهلمهيدۇ، 

   )1764 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قَالَ َعْمُرو ْبُن َعَبَسةَ السُّلَِميُّ كُْنُت َوأََنا ِفي الَْجاِهِليَِّة ـ   8906
أَظُنُّ أَنَّ النَّاَس َعلَى َضلَالٍَة َوأَنَُّهْم لَْيُسوا َعلَى َشْيٍء َوُهْم َيْعُبُدونَ الْأَْوثَانَ فََسِمْعُت بَِرُجـلٍ  

َم ةَ ُيْخبُِر أَْخَباًرا فَقََعْدُت َعلَى َراِحلَِتي فَقَِدْمُت َعلَْيِه فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّبَِمكَّ
ا َنبِيٌّ ُمْسَتْخِفًيا ُجَرَءاُء َعلَْيِه قَْوُمُه فََتلَطَّفُْت َحتَّى َدَخلُْت َعلَْيِه بَِمكَّةَ فَقُلُْت لَُه َما أَْنَت قَالَ أََن

 فَقُلُْت َوَما َنبِيٌّ قَالَ أَْرَسلَنِي اللَُّه فَقُلُْت َوبِأَيِّ َشْيٍء أَْرَسلََك قَالَ أَْرَسلَنِي بِِصـلَِة الْأَْرَحـامِ  
 َوكَْسرِ الْأَْوثَاِن َوأَنْ ُيَوحََّد اللَُّه لَا ُيْشَرُك بِِه َشْيٌء قُلُْت لَُه فََمْن َمَعَك َعلَى َهذَا قَـالَ ُحـرٌّ  

ْسَتِطيُع َوَعْبٌد قَالَ َوَمَعُه َيْوَمِئٍذ أَُبو َبكْرٍ َوبِلَالٌ ِممَّْن آَمَن بِِه فَقُلُْت إِنِّي ُمتَّبُِعَك قَالَ إِنََّك لَا َت
ذَِلَك َيْوَمَك َهذَا أَلَا َتَرى َحاِلي َوَحالَ النَّاسِ َولَِكْن اْرجِْع إِلَى أَْهِلَك فَإِذَا َسِمْعَت بِي قَـْد  

ُت َهْرُت فَأِْتنِي قَالَ فَذََهْبُت إِلَى أَْهِلي َوقَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوكُْنظَ
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ـ   ْنِفي أَْهِلي فََجَعلُْت أََتَخبَُّر الْأَْخَباَر َوأَْسأَلُ النَّاَس ِحَني قَِدَم الَْمِديَنةَ َحتَّى قَِدَم َعلَيَّ َنفٌَر ِم
لَْيـِه  أَْهلِ َيثْرَِب ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنةَ فَقُلُْت َما فََعلَ َهذَا الرَُّجلُ الَِّذي قَِدَم الَْمِديَنةَ فَقَالُوا النَّاُس إِ
َيـا  ِسَراٌع َوقَْد أََراَد قَْوُمُه قَْتلَُه فَلَْم َيْسَتِطيُعوا ذَِلَك فَقَِدْمُت الَْمِديَنةَ فََدَخلُْت َعلَْيِه فَقُلْـُت  

ـ   ِه َرُسولَ اللَِّه أََتْعرِفُنِي قَالَ َنَعْم أَْنَت الَِّذي لَِقيَتنِي بَِمكَّةَ قَالَ فَقُلُْت َبلَى فَقُلُْت َيا َنبِـيَّ اللَّ
  . أَْخبِْرنِي َعمَّا َعلََّمَك اللَُّه َوأَْجَهلُُه أَْخبِْرنِي َعْن الصَّلَاِة

ايهت قىلىنىــدۇكى، دىن رىــۋرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ئهبــۇ ئۇمــامه  8906
: مۇنـــداق دېـــگهن رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇئهمـــر ئىبنـــى ئهبهســـه ســـۇلهمى 

جــاھىلىيهت دەۋرىــدە ئىنســانالر بۇتالرغــا چوقۇنغــانلىقى ئۈچــۈن، ئــۇالرنى 
كۈنلهرنىـــڭ بىرىـــدە، مهككىلىـــك بىـــر  .تۇيـــۇق يولـــدا دەپ بىلهتـــتىم

ــانلىقىنى   ــى جاكارلىغ ــا چىقىــپ، بهزى ھهقىقهتلهرن  ئادەمنىــڭ ئوتتۇرىغ
قهۋمـى بهكمـۇ    .ئاڭلىدىم ـ دە، تۆگهمگه مىنىپ، دەرھال مهككىگه باردىم 

زۇلـــۇم قىلغاچقـــا، يوشـــۇرۇن دەۋەت ئېلىـــپ بېرىۋاتقـــانلىقىنى ئـــاڭالپ 
  : يۈرىكىم ئېچىشتى ۋە يېنىغا كىرىپ

  :ئۇ .ـ دەپ سورىدىم؟ بولىسهن سهن كىمــ 
  .دېدىـ ، بولىمهن مهن پهيغهمبهرــ 
  :ـ دەپ سورىغانىدىمئۇ؟  پهيغهمبهر دېگهن نېمهــ 
  .دېدىـ قىلىپ ئهۋەتتى، ) ئهلچى(پهيغهمبهر مېنى اهللا ــ 
  :؟ ـ دەپ سورىغانىدىمتتىەئهۋقىلىشقا  ىلهرنىسېنى نېمــ 

شـقا، بـۇتالرنى چېقىشـقا،    ىــ رەھىـم قىل   سـىله ــ ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا  
  .دېدىـ  قا ھېچنېمىنى شېرىك كهلتۈرمهسلىككه ئهۋەتتى،هللا

  .ندا يهنه كىملهر بار؟ ـ دەپ سورىدىمــ بۇ دى
بـار، ـ   ) يهنـى ئهبـۇ بهكـرى بىـلهن بىـالل     (ــ بىر ھۈر بىلهن بىـر قـۇل   

  .دېدى
  .مگهنىدىدېـ ساڭا ئهگىشىمهن، ــ ئۇنداقتا، مهن 

ــهن، مېنىــڭ ۋە ھهمراھلىرىمنىــڭ     ــداق قىاللمايس ــازىرچه بۇن ـــ ھ ـ
ىڭگه قايتىپ قهۋمھازىر  بېشىغا كېلىۋاتقان كۈننى كۆرمىدىڭمۇ؟ شۇڭا

تۇرغىن، مهن دەۋىتىمنى پۈتۈنلهي ئاشـكارىلىغاندا قايتـا كۆرۈشـهرمىز، ـ     
كېـيىن، پهيغهمـبهر    .شۇنىڭ بىلهن، ئـائىلهمگه قايتىـپ كهتـتىم   . دېدى
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ئهلهيهىسســاالم مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلــدى، مهن ئــۆز يۇرتۇمــدا تــۇرۇپ،   
ىــڭ كۈنلهرن .كهلــگهن ـ كهتكهنلهردىــن ئــۇنى سۈرۈشــته قىلىــپ تــۇردۇم   

  :بىرىدە، مهدىنىلىك بىر توپ ئادەمدىن
ــ مهدىنىگه كهلگهن ئادەمدىن خهۋىرىڭالر بارمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدىم،  

  :ئۇالر
ئــۆز . ــــ پۈتــۈن خهلــق ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا يىغىلىــپ، ئىمــان ئېيتتــى

خهلقى ئۇنى ئۆلتۈرمهكچى بولغـان بولسـىمۇ، مهقسـىتىگه يېتهلمىـدى، ـ      
  :يېتىپ كهلدىم ۋە مهن مهدىنىگههن، شۇنىڭ بىل. دەپ جاۋاب بهردى

پهيغهمــبهر . مېنــى تونىــدىڭمۇ؟ ـ دەپ ســورىدىم  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
  :ئهلهيهىسساالم

  :مهن. دېدىـ ، ىدۇقھهئه، سهن بىلهن مهككىدە كۆرۈشكهنــ 
ماڭــا اهللا ســاڭا ئــۆگهتكهن نهرســىلهرنى  !رەســۇلۇلالھئــى . شــۇنداقــــ 

  . دېدىم يغىن، ـۋە نامازنى چۈشهندۈرۈپ قو ئۆگهتكىن
  ) 832: مۇسلىم(
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ۇتتهلىب، ئهقىل ئىبنى ئهبۇ تالىب، ئهبۇ ھهمزە ئىبنى ئابدۇلم
رەزىيهلالھۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر 

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمئهنهۇ

ُمَحمَّد بن كَْعبٍ الْقَُرِظي يقول كان إِْسالُم َحْمَزةَ بن عبـد الُْمطَِّلـبِ   ـ   8907
َيْخُرُج ِمَن الَْحَرمِ فََيْصطَاُد فإذا َرَجَع َمرَّ بَِمْجِلسِ  َرِحَمُه اللَُّه َحِميَّةً وكان َرُجال َراِمًيا وكان

قَُرْيشٍ َوكَاُنوا َيْجِلُسونَ ِعْنَد الصَّفَا َوالَْمْرَوِة فََيُمرُّ بِهِْم فيقول َرَمْيُت كَذَا وكذا َوَصـَنَعُت  
َيْومٍ فَلَِقَيْتُه اْمَرأَةٌ فقالت يا أََبا ُعَمـاَرةَ  كَذَا َوكَذَا ثُمَّ َيْنطَِلُق إىل َمْنزِِلِه َوأَقَْبلَ من َرْميِِه ذَاَت 

َماذَا لَِقَي بن أَِخيَك من أيب َجْهلِ بن ِهَشامٍ َوَتَناَولَُه َوفََعلَ بِِه َوفََعلَ فقال هل َرآُه أََحٌد قالت 
ا َوالَْمْرَوِة فإذا ُهـْم  إِي َواللَِّه لقد َرآُه َناٌس فَأَقَْبلَ حىت اْنَتَهى إىل ذلك الَْمْجِلسِ ِعْنَد الصَّفَ

ُجلُوٌس وأبو َجْهلٍ ِفيهِْم فَاتَّكَأَ على قَْوِسِه فقال َرَمْيُت كَذَا َوفََعلُْت كَذَا ثُمَّ َجَمـَع َيـَدُه   
َوأُْخَرى بِالسَّْيِف  بِالْقَْوسِفََضَرَب هبا بني أُذَُنْي أيب َجْهلٍ فََدقَّ ِسَيَتَها ثُمَّ قال ُخذَْها  بِالْقَْوسِ

 . ْشَهُد أَنَُّه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َوأَنَُّه جاء بِالَْحقِّ من ِعْنِد اللَِّهأَ
ــۇرەزى      8907 ــب ق ــۇھهممهد ئىبنــى كهئ ــۇدىن  ـ م ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

تهرەپبـازلىق  ھهمزە ئىبنى ئابـدۇلمۇتتهلىب  : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
ھهمـزە پـات ـ    : ۇنـداق ئىشنىڭ جهريـانى م . غانىدىمۇسۇلمان بولقىلىپ 

پـــات ھهرەمـــدىن ســـىرتقا چىقىـــپ، ئوۋچىلىـــق قىلىـــپ كېلهتتـــى ۋە 
قايتىشىدا قۇرەيشلهرنىڭ سهفا بىـلهن مهرۋەنىـڭ يېنىـدىكى سـورۇنىغا     

دېگهنـدەك گهپـلهر بىـلهن     “مۇنداق ئاتتىم، ئۇنـداق ئۆلتـۈردۈم  ”: كىرىپ
  .ئۆزىنىڭ ئوۋدا قىلغان ئىشلىرىنى سۆزلهپ بېرەتتى

زە ئوۋدىن قايتىپ كېلىشىگه، قۇرەيشلىك بىر ئايـال  بىر كۈنى، ھهم
  :ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ
ئهبۇ جهھلنىڭ نېمه قىلغانلىقىنى بىلهمسهن؟ ئۇ ! ــ ئى ئهبۇ ئۇمارە

ئهزىـيهت  ) يهنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا(بىر تۇغقىنىڭنىڭ ئوغلىغا 
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بهردى، سهت گهپلهر بىـلهن ھاقارەتلىـدى، ئۇنىڭغـا نۇرغـۇن كـۈلپهتلهرنى      
  :ھهمزە .يهتكۈزدى، ـ دېدى

  :ــ بۇ ئىشنى باشقىالرمۇ كۆردىمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ ئايال
ھهمـزە   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ــ نۇرغۇن ئـادەم كـۆردى، ـ دەپ جـاۋاب بهردى    

ئۇالر چۆرىـدەپ ئولتۇرغـان بولـۇپ،    ردى، دەرھال قۇرەيشلهرنىڭ سورۇنىغا با
  :ھهمزە ئوقتىن بىرنى ئالدى ۋە .ئهبۇ جهھلمۇ شۇ يهردە ئىدى

ــاتتىم، ـ        ــداق ئ ــاتتىم، مۇن ــداق ئ ــانى ئۇن ــوۋدا ي ــۇ قېتىملىــق ئ ـــ ب ـ
دېگىنىچه، يانىڭ كىرىچىنى سوزۇپ ئهبۇ جهھلنىڭ قۇلىقىغا قارىتىـپ  

  .ۋەتتىئوق ئهبۇ جهھلنىڭ بىر قۇلىقىنى تېشى. ئوق ئاتتى
مهن . ـــــ مانـــا كۆردۈڭمـــۇ؟ ئهمـــدى ئـــوق بىـــلهن قىلىـــچ يهيســـهن

پهيغهمبىـرى ئىكهنلىكىـگه ۋە ئۇنىـڭ    ھهقىقىـي  نىـڭ  هللامۇھهممهدنىڭ ا
گۇۋاھلىق بېرىمهن،  ئېلىپ كهلگهنلىكىگهدەرگاھىدىن ھهقنى  نىڭهللا

  . ①ـ دېدى
  )2925: »ئهلكهبىر«(

ِه أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه ƚƷ بن عبد الرمحن بن أيب لَبِيَبةَ عن َجدِّـ   8908
وسلم قال َوالَِّذي َنفِْسي بيده إنه لََمكُْتوٌب ِعْنَد اللَِّه يف السََّماِء السَّابَِعِة َحْمَزةُ بـن عبـد   

 . الُْمطَِّلبِ أََسُد اللَِّه َوأََسُد َرُسوِلِه
يـبه ئۆزىنىـڭ   بىيهھيا ئىبنـى ئابـدۇراھمان ئىبنـى ئهبـۇ له     – 8908

وۋىسىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ب
  :مۇنداق دېگهن

ى چـ بىلهن قهسهمكى، يهتتىن نىڭ نامىجېنىم ئىلكىدە بولغان زات«
ــماندا ــزە ئىبنــــى ئابــــدۇلمۇتتهلىب ا” :ئاســ نىــــڭ هللانىــــڭ ۋە اهللاھهمــ

   .②»دەپ يېزىقلىقتۇر“ پهيغهمبىرىنىڭ يولۋىسى
  ) 2951: »كهبىرئهل«(

                                                 
ــهمى  ① ــرى      ): 15460(ھهيس ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــهل رى ــى مۇرس ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــهھىه  ب س

  .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى يهھيـا بىـلهن ئۇنىـڭ          ): 15462(ھهيسهمى  ②

  .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ئاتىسىنى تونۇمايمهن



  نىڭئهنهۇمالر رەزىيهلالھۇئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىب، ئهقىل ئىبنى  ئهبۇتالىب، ئهبۇسۇفيان ئىبنى ھارىس ھهمزە 
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سيد الشهداء يوم القيامة محزة بن عبد املطلب ورجل : ابن عباس رفعه ـ  8909
  .لألوسط. قام إىل إمام جائر فأمره وŒاه فقتله

ــاس    8909 ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــۇ ئهنهۇـــ ــارەزىيهلالھــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ىپ، ئۇنى ياخشى ئىشقا بۇيرىغان ۋە نىڭ ئالدىغا چىقزالىم پادىشاھ«
يامان ئىشـتىن توسـقان، شـۇ سـهۋەبتىن ئۆلتـۈرۈلگهن كىشـى ۋە ھهمـزە        
ــهردارى     ــېهىدالرنىڭ سـ ــۈنى شـ ــامهت كـ ــدۇلمۇتتهلىب قىيـ ــى ئابـ ئىبنـ

   .①»بولىدۇ
  )»تهئهۋسئهل«(

أيب عن أيب إِْسَحاَق أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم قال ِلُعقَْيلِ بـن  ـ   8910
ِمنِّي َوُحبٌّ ِلَما كنت أَْعلَُم من ُحـبِّ َعمِّـي    ِلقََراَبِتَكطَاِلبٍ يا أََبا َيزِيَد اين احبك ُحبَّْينِ 

 . إِيَّاَك
ــهاق   8910 ــۇ ئىسـ ــ ئهبـ ــدۇكى، ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــبهر  تىن رىـ پهيغهمـ

  :مۇنداق دېگهن ئۇقهيل ئىبنى ئهبۇ تالىبقا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئىككـى ھهسسـه ئـارتۇق     )باشـقىالردىن ( مهن سېنى !دىزيهئى ئهبۇ «

تاغامنىـڭ   ى،يهنه بىـر  ىـڭ؛ تـۇغقىنىم بولغانلىق  ،بىرى. ياخشى كۆرىمهن
   .②»بولغانلىقى ئۈچۈن ساڭا ئامراق

   )17/191 :»كهبىرئهل«(

عن أيب َحبَّةَ الَْبْدرِي قال كان رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يوم ُحَنْينٍ ـ   8911
ْنظُُر يف َناِحَيٍة إِال َرأَى أََبا ُسفَْيانَ بن الَْحارِِث ُيقَاِتلُ فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه  ال َي

  . َخْيُر أَْهِلي أو من َخْيرِ أَْهِلي ُسفَْيانَوسلم إِنَّ أََبا 
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بهدرى ئهلـ ئهبۇ ھهببه  8911
، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ھــۇنهين كــۈنى: قىلىنىــدۇ

                                                 
ان بولۇپ، سهنهدىدە ھهدىسى زەئىپ كىشـى بـار، ـ    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغ): 15466(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى مۇرسهل رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ     ): 15502(ھهيسهمى  ②

  .دېگهن
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قايسىال تهرىپىگه قارىسا، ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىسنىڭ باتۇرالرچه جهڭ 
  :قىلىۋاتقىنىنى كۆردى ـ دە

 نىــڭ ئهڭ ياخشــى ئهزاســىدۇر، ـ  )ئــائىلهم(ئهھلىــم ئهبــۇ ســۇفيان ــــ 
   .①دېدى

   )»تهئهۋسئهل«؛ 22/324 :»كهبىرئهل«(

ْبَن َجْعفَرٍ قَالَ لَْو َرأَْيَتنِي َوقُثََم َوُعَبْيَد اللَِّه اْبَنْي َعبَّاسٍ َوَنْحُن  َعْبد اللَِّه ـ عن  8912
لَ فََحَملَنِي ِصْبَيانٌ َنلَْعُب إِذْ َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َدابٍَّة فَقَالَ اْرفَُعوا َهذَا إِلَيَّ قَا

َم اْرفَُعوا َهذَا إِلَيَّ فََجَعلَُه َوَراَءُه َوكَانَ ُعَبْيُد اللَِّه أََحبَّ إِلَى َعبَّاسٍ ِمْن قُثََم فََما أََماَمُه َوقَالَ ِلقُثَ
اْسَتَحى ِمْن َعمِِّه أَنْ َحَملَ قُثًَما َوَتَركَُه قَالَ ثُمَّ َمَسَح َعلَى َرأِْسي ثَلَاثًا َوقَالَ كُلََّما َمَسـَح  

 . فًَرا ِفي َولَِدِهاللَُّهمَّ اْخلُْف َجْع
مــادىن مۇنــداق رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئابــدۇلالھ ئىبنــى جهئــفهر ـــ  8912

 ئۇبهيــدۇلالھ ۋە ئــوغلى قۇســهم ئابباســنىڭ ئىككــى: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
بىر ئۇالغقا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  بىلهن ئويناۋاتاتتىم،

  :ېلىپكمىنگهن ھالدا يېتىپ 
. ئالـدىغا مىنگـۈزدى  مېنـى  ۋە  ــ دېـدى  ! ىپ بېرىڭالرــ بۇنى ماڭا ئېل

  :ئاندىن
 .مىنگۈزدىئۇنى كهينىگه  ۋە دېدىـ  !ئېلىپ بېرىڭالر نىمۇقۇسهمــ 

. ئاببـــاس قۇســـهمگه قارىغانـــدا ئۇبهيـــدۇلالھقا بهكـــرەك ئـــامراق ئىـــدى  
ــىنى    ــىنىڭ خاتىرىسـ ــاالم تاغىسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۇنداقتىمۇ پهيغهمـ شـ

ئانــدىن . ويــۇپ، قۇســهمنى مىندۈرىۋالــدىقىلماســتىن ئۇبهيــدۇلالھنى ق
ــىلىدى،     ــتىم سـ ــۈچ قېـ ــىمنى ئـ ــاالم بېشـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ھهر  پهيغهمـ

  :داىنىسىلىغ
ــ  ! بالىسىغا ئـۆزەڭ ئىگىـدارچىلىق قىلغىـن    جهئفهرنىڭ !هللائى اــ 
   .②دەيتتى

  ) 1762: ئهھمهد(
                                                 

  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 15505(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ         : )15539(ھهيسهمى  ②

  .دېگهن
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ت، ئهبۇ ھۇزەيفهنىڭ ئازادگهردىسى سالىم، ەخهبباب ئىبنى ئهر
ئامىر ئىبنى فۇھهيرە، ئامىر ئىبنى رەبىئه، ئابدۇلالھ ئىبنى 

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمۇرەزىيهلالھۇ ئهنه جهھش ۋە سۇھهيب

  . اِإلْسالمِ ُسُدَسكُْرُدوًسا يقول إِنَّ َخبَّاًبا أَْسلََم َساِدَس ِستٍَّة كان ـ  8913
ــگهن   8913 ــداق دې ــۇردۇس مۇن ــ ك ــى ئهر : ـ ــاب ئىبن ــان ت ەخهبب ئىم

ــۇ ئهڭ دەســلهپ مۇســۇلمان     ــالتىنچى كىشــى ئىــدى، شــۇڭا ئ ئېيتقــان ئ
   .①بولغان ئالته كىشىنىڭ بىرىدۇر

  )3613: »هبىركئهل«(

أن النىب صلى اهللا عليه وسلم مسع ساملا موىل أىب حذيفة يقرأ من : عائشة ـ  8914
  . احلمد هللا الذى جعل ىف أمىت مثله: الليل فقال

 :ادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهـــــ ئائىشــه  8914
دىسـى  ئهبۇ ھۇزەيفهنىـڭ ئازادگهر  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــالىمنىڭ ــاڭالپ    س ــانلىقىنى ئ ــان ئوقۇۋاتق ــدە قۇرئ ــ« :كېچى ممىتىم ۈئ
ھهمـدۇ سـانا   تائاالغا هللا ئىچىدە مۇشۇنىڭدەك ئادەملهرنى قىلىپ بهرگهن ا

   .②دېدى» ئېيتىمهن
  ) 2694: بهززار(

عن عبد الرمحن بن عوف قال كَلََّم طَلَْحةُ َعاِمَر بن فَُهْيَرةَ بَِشْيٍء فقال له ـ   8915
يا طَلَْحةُ فإنه قد َشهَِد َبْدًرا كما َشهِْدَتُه َوَخْيُركُْم َخْيُركُْم  َمْهالصلى اللَُّه عليه وسلم النيب 
 . ِلَمَواِليِه

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى مۇرسـهل رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدكى كۇردۇسـقىچه         ): 15629(ھهيسهمى  ①

  .كۇردۇسمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بولغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ       ): 15643(ھهيســهمى  ②

  .ېگهنراۋىيلىرىدۇر، ـ د
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ــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋ  8915 ــ ئاب ــداق رەزىيهلالھــۇ ئهن فـ هــۇدىن مۇن
ئـامىر  ئىبنـى ئۇبهيـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     تهلـهه  : ت قىلىنىدۇرىۋايه

ــۇھهيرەگه   ــى فـ ــدى،  ئىبنـ ــى قىلىۋىـ ــۆزدىن بىرنـ ــان سـ ــبهر  يامـ پهيغهمـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

غازىتىغـا   بهدر مـۇ سـاڭا ئوخشـاش   ئۇ !بېسـىۋال ئـۆزۈڭنى   ،ئى تهلههــ 
ياخشـى  قۇللىرىغا نىڭ ئۆزى ئهڭ ياخشىلىرىڭالر) سىلهرنىڭ( .قاتناشتى
   .①دېدىـ نلىرىڭالردۇر، اقىلغمۇئامىله 

  ) 287: »كهبىرئهل«(

عن عبد اِهللا بن َعاِمرٍ قال لَمَّا َتَشعََّب الناس يف الطعن على ُعثُمَّانَ قام أيب ـ   8916
اليت أََعاذَ منها ِعَباَدُه الِْفْتَنِة ُيِعيذَك من ُيَصلِّي من اللَّْيلِ ثُمَّ َناَم قال فَِقيلَ له قُْم فَاْسأَلْ اللََّه أَنْ 
  . الصَّاِلِحَني قال فَقَاَم فََمرَِض فما ُرِئَي َخارًِجا حىت َماَت

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر ئىبنى رەبىيـئه  ـ 8916
ــدۇ ــنه    : قىلىنى ــۇ ئۈســتىدىن پىت ــۇ ئهنه كىشــىلهر ئوســمان رەزىيهلالھ

كېچىسـى تـۇرۇپ نامـاز    بىـر  ىبنـى رەبىيـئه   ئاتام ئامىر ئ تارقاتقان چاغدا،
  :چۈشىدە ئۇنىڭغا. ئاندىن ئۇخلىدى. وقۇدىئ

سېنى تىن سالىه بهندىلىرىنى ساقلىغان مۇشۇ پىتنىدىن هللا ،تۇرــ 
ئـۇ  شۇنىڭ بىلهن،  .كهنىدېيىلگهنـ  !ئۆز پاناھىدا ساقلىشىنى تىلىگىن

تىـپ قالـدى   كۆپ ئۆتمهي، ئورۇن تۇتۇپ يې. دىناماز ئوقۇ ،ئورنىدىن تۇرۇپ
   .②)يهنى پىتنىدىن قۇتۇلۇپ قالدى(ۋە ئۆيدىن جىنازىسى چىقتى 

 )»كهبىرئهل«(

توىف عامر بن ربيعة البدرى سـنة اثـنني   : مصعب بن عبد اهللا الزبريى ـ  8917
   .الكبري. وثالثني

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇسـئهب ئىبنـى مۇسـئهب       ): 15646(ھهيسهمى  ①

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
ســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   بــۇ ھهدى): 15651(ھهيســهمى  ②

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ئـامىر  : ـ مۇسئهب ئىبنـى ئابـدۇلالھ زۇبهيـرى مۇنـداق دېـگهن      8916
   .①ـ يىلى ئۆلۈپ كهتكهن 32ڭ ھىجرەتنىئىبنى رەبىئه ئهلبهدرى 

  )»كهبىرئهل«(

ـ عن سعد بن أيب وقاص أن عبداهللا بن جحش قال له يوم أحد أال تدعو   8918
اهللا فخلوا يف ناحية فدعا سعد فقال يا رب إذا لقيت العدو فلقƗ رجال شـديدا بأسـه   

من عبداهللا بـن  شديدا حرده أقاتله ويقاتلƗ مث ارزقƗ الظفر عليه حىت أقتله وآخذ سلبه فأ
جحش مث قال اللهم ارزقƗ رجال شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلƗ مث يأخذين 

 وأذنك فأقول فيك ويف رسولكجدع أنفك فيجدع أنفي وأذين فإذا لقيتك غدا قلت من 
فتقول صدقت قال سعد يا بƗ كانت دعوة عبداهللا بن جحش خريا من دعوź لقد رأيته 

  . في خيط إن أنفه وأذنه ملعلقانآخر النهار و
دىن رىــۋايهت ۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ۇســهئد ئىبنــى ئهبــ ـــ 8918

 ئابـدۇلالھ ئىبنـى جهھـش رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ئۇھۇد كۈنى،  قىلىنىدۇكى،
  :ئۇنىڭغا
شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر بىـر    . تائاالغا دۇئا قىلغان بولساق، ـ دېدى  هللاــ 

  :سهئد .شلىدىچهتكه ئۆتۈپ، دۇئا قىلىشقا با
ـــ  ــبىمــ ــى رەبـ ــرىگه   ! ئـ ــمهندىن بىـ ــۈك دۈشـ ــى كۈچلـ ــۈن مېنـ بۈگـ

ئۇ ئىككىمىـز يهكمـۇ يهك ئېلىشـپ، ئـۇنى ئۆلتـۈرەي ۋە      . ئۇچراشتۇرغىن
ــا قىلــدى       ــاالي، ـ دەپ دۇئ . قــول ئىلكىــدىكى ھهمــمه نهرســىنى ئولجــا ئ

  :ئابدۇلالھ ئىبنى جهھش ئۇنىڭ يېنىدا تۇرۇپ
  :ھ دۇئا قىلىپ مۇنداق دېدىئاندىن ئابدۇلال. ـ دېدى! ــ ئامىن
بۈگــۈن مــاڭىمۇ ناھــايىتى كۈچلــۈك دۈشــمهندىن بىرنــى  ! هللا ــــ ئــى

 .ئۇچراشتۇرغىن، سېنىڭ يولۇڭدا جىهاد قىلىپ، ئۇنىڭ بىلهن ئېلىشاي
ئهته سـېنىڭ ھۇزۇرۇڭغـا    .ئۇ مېنى ئۆلتۈرۈپ، قۇالق ـ بۇرنۇمنى كهسسۇن 

دەپ  “؟بۇرنـــۇڭ بىـــلهن قـــۇلىقىڭنى كىـــم كېســـىۋەتتى” :بارغىنىمـــدا
ــاڭ، مهن ــېنىڭ ۋە  ” :سورىســــ ــۇلىقىم ســــ ــۇم ۋە قــــ مېنىــــــڭ بۇرنــــ

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 15650(ھهيسهمى  ①
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: شـۇ چاغـدا  . دەپ جاۋاب بېرەي “پهيغهمبىرىڭنىڭ يولىدا كېسىۋېتىلدى
  .دېگهيسهن “راست ئېيتتىڭ”

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى : ســـهئد ئىبنـــى ئهبـــۇ ۋەققـــاس مۇنـــداق دەيـــدۇ 
مهن شـۇ كـۈنى كهچـته،    . جهھشنىڭ دۇئاسى مېنىڭكىدىن ياخشى ئىدى

   .①ڭ بۇرنى ۋە قۇلىقىنىڭ بىر يىپقا ئۆتكۈزۈلگهنلىكىنى كۆردۈمئۇنى
  )»كهبىرئهل«(

أَنْ  قبـل َصِحْبُت َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسـلَّْم  : ُصَهْيبٍ قالـ عن   8919
  . ُيوَحى إليه

پهيغهمـبهر  مهن : مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ سۇھهيب  8919
گه ۋەھىي نازىل بولۇشـتىن بـۇرۇنال ئۇنىـڭ    لهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

   .②بىلهن بىلله يۈرەتتىم
  )»كهبىرئهل«(

عن ُصَهْيبٍ قال Ɓ َيْشَهْد رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم َمْشَهًدا قَطُّ ـ   8920
ةً قَـطُّ إِال كنـت   إِال كنت َحاِضَرُه وƁ ُيَبايِْع َبْيَعةً قَطُّ إِال كنت َحاِضَرُه وƁ ُيِسرَّ َسـرِيَّ 

َحاِضُرَها َوال غََزا غَْزَوةً قَطُّ أَوَّلَ الزََّماِن َوآِخَرُه إِال كنت فيها عن َيِمينِِه أو ِشـَماِلِه ومـا   
َخافُوا أََماَمُهْم قَطُّ إِال كنت أََماَمُهْم َوال ما َوَراَءُهْم إِال كنت َوَراَءُهْم وما َجَعلُْت َرُسـولَ  

 . عليه َوَسلَّْم َبْينِي َوَبْيَن الَْعُدوِّ قَطُّ اللَِّه صلى اللَُّه
: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ سۇھهيب  8920

بـار ھهرقانـداق سـورۇنغا ھـازىر      پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
بوالتتىم، ھهر قانداق بىر يهردە بهيئهت ئالسا، ئـۇ بهيـئهتكه قاتنىشـاتتىم،    

اق بىر جايغا ئهسكهر يوللىسا، مهنمۇ ئىشتىراك قىالتـتىم، ھهر  ھهر قاند
قانداق بىر غازاتقا چىقسا، مهنمۇ قاتنىشاتتىم ۋە ئۇنىڭ ئوڭ يـاكى سـول   

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15652(ھهيســهمى  ①

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن بىلمهيدىغان كىشـىلهر  ): 15671(ھهيسهمى  ②

  .بار، ـ دېگهن
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ــاالتتىم  ــورۇن ئ ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  باشــقىالر . تهرىپىــدىن ئ پهيغهم
ئارقـــا تهرىپىـــدىن  ئالـــدى تهرىپىنـــى؛ ،ئالـــدى تهرىپىـــدىن ئهنسىرىســـه

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم   .نى قوغداپ ماڭاتتىمئارقا تهرىپى ،ئهنسىرىسه
بىلهن مېنىڭ ئارامغا ھېچبىر دۈشـمهننىڭ سـوقۇنۇپ كىرىشـىگه يـول     

   .①قويمايتتىم
  ) 7309: »كهبىرئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ھهسـهن      ): 15674(ھهيسهمى  ①

  .ئىبنى زەباله ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ئىبنى مهزئۇن، مۇئاز ئىبنى جهبهل، ئهمر ئىبنى ئوسمان 
جهمۇھ، ھارىسه ئىبنى نۇئمان، بهشىر ئىبنى بهرا ۋە ئابدۇلالھ 

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمرەزىيهلالھۇ ئهنهۇۋاھه ەئىبنى ر

أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم كان إذا َماَت : بن عمر عن عبد اللَِّهـ   8921
 . فََرِطَنا نِْعَم الْفََرطُ ُألمَِّتي ُعثَْمانُ بن َمظُْعونَ علىَميٌِّت قال قَدُِّموُه 

ــۆمهر   8921 ــى ئ ــ ئىبن ــۇ ئهنهۇ ـ ــارەزىيهلالھ ــۋايهت   دىنم ــداق رى مۇن
ــدۇ ــا،بىرســـى : قىلىنىـ ــات بولسـ ــهلال ۋاپـ ــبهر سـ لالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـ
  :ۋەسهللهم

دىن بــۇرۇن ئــاخىرەتكه ســهپهر قىلغانالرنىــڭ يېنىغــا     ئــۇنى بىــز «
بىـزدىن بـۇرۇن ئـاخىرەتكه سـهپهر قىلغـانالر ئىچىـدە ئوسـمان        . يولالڭالر

ئىبنـى مهزئـۇن ئـۈممىتىم ئۈچـۈن نېمىـدېگهن ياخشـى كىشـى ئىـدى ـ          
   .①دەيتتى» !ھه؟

  )13160: »كهبىرئهل«(

ِد بن َسرِيعٍ قال لَمَّا َماَت ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن أَْشفََق الُْمْسِلُمونَ َعنِ اَألْسَوـ   8922
الصَّـاِلحِ   بَِسـلَِفَنا عليه فلما َماَت إِْبَراِهيُم بن رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم قال أُلِْحَق 

  . ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن
ــهرى   8922 ــى س ــۋەد ئىبن ــ ئهس ــۋايهت قىلىنىــ  دىن ئـ ــداق رى : دۇمۇن

مۇسـۇلمانالر   ،ئۆلـۈپ كهتكهنـدە   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئوسمان ئىبنى مهزئۇن 
 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  .غــا بهكمــۇ ئېچىنــدى ئۇنىڭ

  :ئوغلى ئىبراھىم ئۆلۈپ كهتكهندە

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككـى سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهدى         ): 15656(ھهيسهمى  ①

  .يهنه بىر سهنهدىدىمۇ مهن تونۇمايدىغان كىشىلهر بار، ـ دېگهن زەئىپ،
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ىشــىلىرىمىزدىن ئوســمان ئىبنــى مهزئۇنغــا ســالىه ك! ئــى ئوغلــۇم«
   .①دېدى »!قوشۇلغىن
ما َماَتْت ُرقَْيةُ بنُت رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم قال : َعنِ ابن َعبَّاسٍـ   8923

  . ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن بَِسلَِفَناالَْحِقي 
ــ ئىبنــى ئاببــاس   8923 ــۋايهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مــادىن مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىزى رۇقىيه ئۆلۈپ : ۇقىلىنىد
  :كهتكهندە

ئوســــمان ئىبنــــى مهزئۇنغــــا  بــــۇرۇن ســــهپهر قىلغــــانبىــــزدىن «
   .②دېدى »!الغىنيېتىشىۋ

   )8317 :»كهبىرئهل«(

فََبَصَق عـن   َمرِيًضاعن عبد اللَِّه بن الصَّاِمِت عن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ أَنَُّه كان ـ   8924
  . نِِه أو أََراَد أَنْ َيْبُصَق عن َيِمينِِه فقال ما َبَصقُْت عن َيِمينِي ُمْنذُ أَْسلَْمُتَيِمي

: ئابدۇلالھ ئىبنـى سـامىدتىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      – 8924
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــورۇن تۇتــۇپ يېتىــپ قالغانــدا   مۇئــاز ئىبنــى جهبهل

  :، ئاندىن)ياكى ئوڭ تهرىپىگه تۈكۈرمهكچى بولدى(تۈكۈردى 
ــ مهن مۇسۇلمان بولغاندىن بېـرى ئـوڭ تهرىـپىمگه قـاراپ تۈكـۈرۈپ      

   .③باقمىدىم، ـ دېدى
  ) 20/163 :»كهبىرئهل«(

َماِلَك بن أََنسٍ يقول َماَت ُمَعاذُ بن َجَبلٍ وهو بن ثََماٍن َوِعْشرِيَن َسـَنةً  ـ   8925
صلى اللَُّه عليه وسلم ُمَعاذُ بن َجَبـلٍ أََمـاَم   َوقَاِئلٌ يقول اثَْنَتْينِ َوثَالِثَني وقال رسول اللَِّه 

  . يوم الِْقَياَمِة بَِرْتَوٍةالُْعلََماِء 

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 15655(ھهيسهمى  ①
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 15654( ھهيسهمى ②
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15708(ھهيســهمى  ③

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

  ) 837: »كهبىرئهل«(
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مۇئاز ئىبنـى جهبهل   :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى ئهنهس مالىك ـ  8925
ــلهر. ، ـ دېــگهن  يېشــىدا ئۆلــۈپ كهتتــى  28 يېشــىدا ئۆلــۈپ  32: يهنه بهزى

ــاز«: ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر .ېــگهندـ    كهتتــى، قىيــامهت كــۈنى  مۇئ
   .①گهندې »دىن بىر دەرىجه ئۈستۈن تۇرىدۇئۆلىماالر

  ) 20/29: »كهبىرئهل«(

اجلد بن قيس علـى إنـا   : من سيدكم يا بىن سلمة؟ قالوا: جابر رفعه ـ  8926
وكان عمرو بن اجلمـوح  : قال. بل سيدكم اجلعد األبيض عمرو بن اجلموح: نبخله قال

  .2705: البزار. يه وسلم إذا تزوجيوƁ على النىب صلى اهللا عل
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ جــابىر  8926

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ـ دەپ ســىلهرنىڭ ئاقســاقىلىڭالر كىــم؟     !ئــى ســهلهمه جهمهتــى ـ

  :سورىدى، ئۇالر
ـ ل دەپ قــارايمىز،   ىــلــېكىن بىــز ئــۇنى بېخ ،جهد ئىبنــى قهيــســــ 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دىگهنىدې
تهنلىـك،  سـىلهرنىڭ ئاقسـاقىلىڭالر ئـاق     )بهلكىئۇنداق ئهمهس، (ــ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دېدىـ ،  تۇرجهمۇھ بۈدۈر چاچلىق ئهمر ئىبنى
قىلىـــپ ئهمـــر ئىبنـــى جهمـــۇھ  ىنىتىزىيـــاپئۇنىـــڭ تـــوي  ئۆيلهنســـه،
   .②بېرەتتى

  )2705: »كهبىرئهل«(

و أي دواء أدوأ من البخل؟ بـل  : عن كعب بن مالك بنحوه فيه و له ـ  8927
  .سيدكم عمرو بن اجلموح

                                                 
  .هنهدى مۇنقهتىئتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، س): 15712(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ھۇمهيـد ئىبنـى رەبىئـدىن      ): 15743(ھهيسهمى  ②

باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ھۇمهيـدنى بهزىـلهر ئىشـهنچلىك دەپ قارىسـا، يهنه بهزىـلهر      
  .ھهدىسى زەئىپ دەپ قارىغان، ـ دېگهن
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ــ  8927 دىن رىـــۋايهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇهئـــب ئىبنـــى مالىـــك كــ
 :پهيغهمــــــبهر ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهم  قىلىنىــــــدۇكى،

بېخىللىقتىنمۇ ئېغىر كېسهل بارمۇ؟ سىلهرنىڭ ئاقساقىلىڭالر ئهمر «
   .①دېگهن »ۇرتئىبنى جهمۇھ

َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلُْت الَْجنَّةَ فََسِمْعُت ِفيَهـا  ـ   8928
  . ِقَراَءةً قُلُْت َمْن َهذَا قَالُوا َحارِثَةُ ْبُن النُّْعَماِن كَذَاكُْم الْبِرُّ كَذَاكُْم الْبِرُّ

ــه   8928 ــ ئائىشـ ــۇ ئهنــ ــرەزىيهلالھـ ــدۇكى،  اهـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 :بىرىنىڭ قىرائهت ئاۋازىنى ئاڭلىدىم ـ دە  جهننهتكه كىرگىنىمدە،«
دەپ جـاۋاب   “ ھارىسـه ئىبنـى نۇئمـان    بـۇ ” :دەپ سورىغانىدىم “بۇ كىم؟”

   .②»سىلهرنىڭ ياخشىلىرىڭالر ئهنه شۇنداق بولىدۇ .بېرىلدى
  ) 23560: ئهھمهد(

َعْن َحارِثَةَ ْبنِ النُّْعَماِن قَالَ َمَرْرُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   8929
َوَمَعُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام َجاِلٌس ِفي الَْمقَاِعِد فََسلَّْمُت َعلَْيِه ثُمَّ أََجـْزُت فَلَمَّـا َرَجْعـُت    

َف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َهلْ َرأَْيَت الَِّذي كَانَ َمِعي قُلُْت َنَعْم قَالَ فَإِنَّـُه  َواْنَصَر
  . جِْبرِيلُ َوقَْد َردَّ َعلَْيَك السَّلَاَم

: مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـــ ھارىســه ئىبنــى نۇئمــان  8929
لهم جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهل 

. بىلهن بىر يهردە ئولتۇرغانىكهن، ئۇنىڭغـا سـاالم بېرىـپ ئۆتـۈپ كهتـتىم     
. قايتىـــپ كهلســـهم، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم قوپـــۇپ كهتكهنىـــكهن 

  :كېيىن، يېنىمغا كېلىپ
  :ــ بايا يېنىمدا ئولتۇرغان كىشىنى كۆردۈڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، مهن

  :ــ ھهئه، ـ دېگهنىدىم

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، تهبهرانىنىــڭ ئۇســتازىدىن باشــقا   ): 15744(يســهمى ھه ①

  .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه    ): 15736(ھهيسهمى  ②

  .گهنھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دې

 )»كهبىرئهل«(
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ــ ــۇ جىبرىئىــل ئىــدى، ســېنىڭ ســالىمىڭنى ئىلىــك ئالــدى، ـ      ـ ـ ئ
   .①دېدى

  ) 23165: ئهھمهد(

كَْعبِ بن َماِلٍك أَنّ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم قال من َسيُِّدكُْم يـا   ـ عن  8930
َن الُْبْخلِ قالوا فََمْن ِم أَْدَوأُبƗ َسِلَمةَ قالوا الَْجدُّ بن قَْيسٍ على أَنَّا َنزُِنُه بُِبْخلٍ فقال َوأَيُّ َداٍء 

  . َسيُِّدَنا يا َرُسولَ اللَِّه قال بِْشُر بن الَْبَراِء بن َمْعُرورٍ
مۇنـداق  دادىسـىدىن   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ كهئب ئىبنى مالىك ـ   8930

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :رىۋايهت قىلغان
ـــ  ــ ســىلهرنىڭ ئاقســاقىلىڭالر !ئــى ســهلهمه جهمهتــى ـ ـ دەپ م؟   كى
  :ئۇالر سورىدى،
ـــ  ـ بىــراق بىــز ئــۇنى بېخىــل دەپ بىلىمىــز،      .جهد ئىبنــى قهيــسـ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دىگهنىدې
  :ئۇالر. دېدىـ  بېخىللىقتىنمۇ ئېغىر كېسهللىك بارمۇ؟ــ 
 ـ دەپ سـورىغانىدى، ئاقساقىلىمىز كىم بولىدۇ؟   نىڭئۇنداقتا، بىزــ 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
   .②دېدى بولسۇن، ـ شر ئىبنى بهرا ئىبنى مهئرۇرىبــ 

  )163: »كهبىرئهل«(

عن َساِلمٍ عن أبيه قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َرِحَم اللَّـُه  ـ   8931
  . أََناَخ الصَّالةُأَِخي عبد اللَِّه بن َرَواَحةَ كان أَْيَنَما أَْدَركَْتُه 

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ماالھۇ ئهنهۇرەزىيهل ـ ئىبنى ئۆمهر 8931
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد بىــلهن تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ): 15737(ھهيســهمى  ①

  .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى ئىككـى سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، تهبهرانىنىـڭ         ): 15748(ھهيسهمى  ②

  .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن ئۇستازىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه
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چـۈنكى ئـۇ   . رەھـمهت قىلسـۇن  ۋاھهگه ەئابـدۇلالھ ئىبنـى ر  تائاال هللا ا«
مهيلى قهيهردە بولمىسۇن، ناماز ۋاقتى كىرسىال، تۆگىسـىنى چۆكتـۈرۈپ،   

   .①»نامازنى شۇ يهردە ئوقۇيتتى
  ) 13241: »كهبىرئهل«(

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 15750(ھهيسهمى  ①
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قهتادە  بهي،، ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇهسهري هبۇئ
ۋە  ، خۇزەيمه ئىبنى سابىتنۇئمان، ئۇبادە ئىبنى سامىت ئىبنى

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهبۇ ئهييۇب 

َعْن أَبِي الَْيَسرِ كَْعبِ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َواللَِّه إِنَّا لََمَع َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى   ـ  8932َ
إِذْ أَقَْبلَْت غََنٌم ِلَرُجلٍ ِمْن َيُهـوَد ُترِيـُد ِحْصـَنُهْم َوَنْحـُن     اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِخْيَبَر َعِشيَّةً 

لَ ُمَحاِصُروُهْم إِذْ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َرُجلٌ ُيطِْعُمَنا ِمْن َهِذِه الَْغَنمِ قَا
فَافَْعلْ قَالَ فََخَرْجُت أَْشَتدُّ ِمثْلَ الظَِّليمِ فَلَمَّا َنظََر إِلَيَّ  أَُبو الَْيَسرِ فَقُلُْت أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ

قَْد َدَخلَْت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَولًِّيا قَالَ اللَُّهمَّ أَْمِتْعَنا بِِه قَالَ فَأَْدَركُْت الَْغَنَم َو
اَتْينِ ِمْن أُْخَراَها فَاْحَتَضْنُتُهَما َتْحَت َيَديَّ ثُمَّ أَقَْبلُْت بِهَِما أَْشـَتدُّ  أََواِئلَُها الِْحْصَن فَأََخذُْت َش

كَأَنَُّه لَْيَس َمِعي َشْيٌء َحتَّى أَلْقَْيُتُهَما ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فَـذََبُحوُهَما   
  . فَأَكَلُوُهَما

دىن مۇنـداق  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئب ئىبنى ئهمر كه هسهري ـ ئهبۇ 8932
خهيـبهردە پهيغهمـبهر   بىلهن قهسـهمكى،  نىڭ نامى هللا: رىۋايهت قىلىنىدۇ

بىـر كـۈنى گۇگـۇم    . سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله ئىـدىم     
بىـر يهھۇدىينىـڭ بىـر تـوپ قويىنىـڭ قهلـئه ئىچىـگه كىرىـپ          ۋاقتىدا،

 .بىــز قهلئهنــى قورشــىۋالغانىدۇق ھــالبۇكى، كېتىــۋاتقىنىنى كــۆردۇق،
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىردىنال

ــدۇ؟ ـ        ــويالردىن يېگۈزى ــۇ ق ــزگه ب ــم بى ـــ كى ــدى ـ ــال  مهن. دې دەرھ
  :ئورنۇمدىن تۇرۇپ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. مهن يېگۈزەي، ـ دېدىم! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ـــ ئهمىســه شــۇنداق قىلغىــن  ــ دېــدى! ـ مهن چاقمــاق تېزلىكىــدە . ـ

  :ويالرغا قاراپ ئېتىلدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئارقامدىنق
قـوي   .ــ دەپ دۇئـا قىلـدى   ! ئۇنى بىزگه بهخشهندە قىلغىـن ! هللاــ ئى ا

پادىسـىغا يېتىشــىپ بارغىنىمــدا، پادىنىــڭ ئالــدى قورغاننىــڭ ئىچىــگه  
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ــ ــۇپ،    كىرى ــدىن ئىككىنــى تۇت ــان قوي ــدا كېتىۋاتق ــانىكهن، ئارقى پ بولغ
ــا قىســتۇردۇم   ــوللىرىم بىــلهن بېقىنىمغ ــدىن خــۇددى ھېچنــېمه  . ق ئان

يوقتهك، ناھايىتى تېزلىك بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا 
   .①مۇسۇلمانالر قويالرنى بوغۇزالپ، پىشۇرۇپ يېدى. قايتىپ كهلدىم

  )15099: ئهھمهد(

ƚƷ بن ُبكَْيرٍ قال ُتُوفَِّي أبو الَْيَسرِ كَْعُب بن َعْمرٍو َسَنةَ َخْمسٍ َوَخْمِسَني ـ   8933
  . َماَت من أَْهلِ َبْدرٍ منبِالَْمِديَنِة َوُيقَالُ إنه آِخُر 

كهئــب  هرســهي ئهبــۇ: ـــ يهھيــا ئىبنــى بــۇكهير مۇنــداق دېــگهن 8933
ـــ يىلــى مهدىنىــدە  55ھىجىرىيىنىــڭ  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئىبنــى ئهمــر
ر غازىتىغـا قاتناشـقانالردىن   ئـۇ بهد  ،رىـۋايهت قىلىنىشـچه  . ئۆلۈپ كهتتـى 

   .②كهنئىئهڭ ئاخىرىدا ئۆلگهن كىشى 
  ) 164: »كهبىرئهل«(

قام ابن عبد , ملا رجع النىب صلى اهللا عليه وسلم من بىن املصطلق: أسامة ـ  8934
و انا , أن ال أغمده حىت تقول Ʈمد األعزاهللا على : و قال .اهللا أىب فسل غلى أبيه السيف

فبلغت النىب صلى اهللا عليه وسلم فأعجبـه  . و أنا األذل, ويلك Ʈمد األعز: قال. األذل
   .الكبري. وشكرها له

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ـ ئۇسـامه   8934
يتىـپ  بهنـى مۇسـتهلهقتىن قا   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  

نـى  ىلىچىئۇبهي دادىسـىغا ق ئىبنى ئابدۇلالھ ئابدۇلالھ ئىبنى كهلگهندە، 
  :تۇرۇپ تهڭلهپ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد بهنـى سـهلهمه جهمهتىلىـك بهزى كىشـىلهردىن رىـۋايهت      ): 15753(ھهيسهمى  ①

ر ئهڭ ئاخىرىدا ۋاپات بولغان ساھابىالردىن ئىـدى، ئـۇ بـۇ    ئهبۇ يهسه. قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر
مهنـدىن كـۆپرەك پايـدىلىنىۋېلىڭالر، چـۈنكى مهن سـاھابىلهر      ”: ھهدىسنى سۆزلهپ بهرگهندە، يىغالپ تـۇرۇپ 

  .دەيتتى، ـ دېگهن“ ئهڭ ئاخىرقىسى بولۇپ قالدىم
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 15754(ھهيسهمى  ②
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“ مۇھهممهد ئهزىز، مهن خـار ”: سهنبىلهن قهسهمكى، نىڭ نامى هللاــ 
  :دادىسىى، دگهنىدېـ سالمايمهن،  قىنىغالىچنى ىق ،دېمىگۈچه

پهيغهمـبهر   .دېـدى ـ مۇھهممهد ئهزىز، مهن خـار،   ئهلۋەتته،  !ــ ۋاي ساڭا
بۇ ئىشتىن خهۋەر تېپىپ بهكمـۇ خۇرسـهن    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   ①.بولدى ۋە ئۇنىڭغا مىننهتدارلىقىنى بىلدۈردى
   )»كهبىرئهل«(

أنه استأذن النىب صلى اهللا عليه وسـلم أن  : عبد اهللا بن عبد اهللا بن أىبـ   8935
  .الكبري. التقتل أباك: فقال. يقتل أباه

دۇلالھ ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئۇبهيـــدىن رىـــۋايهت ــــ ئابـــ 8935
ــۇ   ــدۇكى، ئـ ــهللهم   قىلىنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ دىن پهيغهمـ

پهيغهمـبهر   ،دىغانىنى ئۆلتۈرۋېتىشـكه ئىجـازەت سـورى   ىدادىس) مۇناپىق(
  :ئۇنىڭغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .②دېدىـ  !داداڭنى ئۆلتۈرمىگىنــ 
  )»كهبىرئهل«(

َهاَجْت السََّماُء ِمْن ِتلَْك اللَّْيلَِة فَلَمَّا َخَرَج النَّبِـيُّ  : قََتاَدة بن النُّْعَماِنعن  ـ  8936
لَ َمـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَصلَاِة الِْعَشاِء الْآِخَرِة َبَرقَْت َبْرقَةٌ فََرأَى قََتاَدةَ ْبَن النُّْعَماِن فَقَـا 

الَ َعِلْمُت َيا َرُسولَ اللَِّه أَنَّ َشاِهَد الصَّلَاِة قَِليلٌ فَأَْحَبْبُت أَنْ أَْشَهَدَها قَـالَ  السَُّرى َيا قََتاَدةُ قَ
فَإِذَا َصلَّْيَت فَاثُْبْت َحتَّى أَُمرَّ بَِك فَلَمَّا اْنَصَرَف أَْعطَاُه الُْعْرُجونَ َوقَالَ ُخذْ َهذَا فََسُيِضـيُء  

ًرا فَإِذَا َدَخلَْت الَْبْيَت َوَتَراَءْيَت َسَواًدا ِفي َزاوَِيِة الَْبْيِت فَاْضـرِْبُه  أََماَمَك َعْشًرا َوَخلْفََك َعْش
  . قَْبلَ أَنْ َيَتكَلََّم فَإِنَُّه َشْيطَانٌ قَالَ فَفََعلَ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ھهسـهن      ): 15759(ھهيسهمى  ①

  .ئىبنى زەباله ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15760(ھهيســهمى  ②

ئىبنى زۇبهير بىلهن ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۇبهي زامانـداش ئهمهس، ـ    لېكىن ئۇرۋە . راۋىيلىرىدۇر
  .دېگهن
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   نۇئماندە ئىبنى قهتاـ 8936
ئــۇ پهيغهمــبهر   ھــاۋا گۈلــدۈرمامىلىق بىــر كېچىســى،    قىلىنىــدۇكى،

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن خۇپتهن نامىزى ئوقۇمـاقچى بولـۇپ   
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى كۆرۈپ .يولغا چىقتى

  :ــ نهگه ماڭدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇ
ـــ  جامائهتنىــڭ ئــازلىقىنى ئۇقــۇپ، ســاڭا ھهمــراھ  ! ئــى رەســۇلۇلالھـ

  :ئهلهيهىسساالم بولغىلى ماڭدىم، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر
ــۇرغىن   ـــ نامــازدىن كېــيىن، مېنــى ســاقالپ ت ــ دېــدى! ـ نامــازدىن . ـ

كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېلىپ، ئۇنىڭ قولىغا بىر تال خورما 
  :شېخى تۇتقۇزدى ـ دە

ــون قهدەم،     ــۇ ئالدىڭــدىن ئ ــۇنى يوقىتىــپ قــويمىغىن، چــۈنكى ب ـــ ب ـ
ارغىنىڭدا، بىر بۇلۇڭدا قـارا  ئۆيگه ب .ئارقاڭدىن ئون قهدەم يورۇتۇپ تۇرىدۇ

كۆلهڭگىنى كۆرىسهن، ئۇ گهپ قىلىشتىن بۇرۇن بۇ شاخ بىلهن ئـۇرغىن،  
ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دېگىنىدەك . چۈنكى ئۇ شهيتان، ـ دېدى 

   .①قىلدى
  )11230: ئهھمهد(

يا أبا الوليـد  : أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال له: عبادة بن الصامت ـ  8937
  .الكبري. و بدرى عقىب أحدى شجري نقيتوه

دىن رىـــۋايهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ ئۇبـــادە ئىبنـــى ســـامىت 8937
 ئهبـۇ «: ئۇنىڭغـا   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  قىلىنىدۇكى،

ئۇھـۇد   غازىتىغـا،  ئـۇ بهدر  .دېگهن ئىسىم بىلهن خىتـاب قىالتتـى  » ۋەلىد
ئاســتىدىكى رىــزۋان بهيئىــتىگه    دەرەخ ۋە ئهقهبه بهيئىــتىگهغازىتىغــا، 
   .②قاتناشقان

  )»كهبىرئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ       ): 15767(ھهيسهمى  ①

  .بۇنى يهنه بهززارمۇ رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15775(ھهيســهمى  ②

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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مات عبادة بن الصامت بالرملة من فلسطني سنة أربع و : ƚƷ بن بكري ـ  8938
   .الكبري. ثالثني وهو ابن اثنني و سبعني

ئۇبـادە ئىبنـى سـامىت    : يهھيا ئىبنى بۇكهير مۇنداق دېـگهن  ـ 8938
رامــالال دېــگهن  نىڭفهلهســتىن، ـ يىلــى   32ھىجــرى  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ

   .①ياشتا ئىدى 72يېرىدە ۋاپات بولدى، ئۇ چاغدا 
   )»كهبىرئهل«(

َعْن ُعَماَرة ْبن ُخَزْيَمةَ َعْن َعمِِّه َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ   8939
مِ أَنَُّه َيْسُجُد َعلَى َجْبَهِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ ُخَزْيَمةَ ْبَن ثَابٍِت َرأَى ِفي النَّْو

 َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك فَاْضطََجَع لَُه َرُسولُ اللَّـهِ 
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسَجَد َعلَى َجْبَهِتِه

ئۇنىــڭ  دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ئۇمــارە ئىبنــى خــۇزەيمهـــ  8939
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  خۇزەيمه ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تاغىسى 

 پهيغهمــبهر ،بىــر كــۈنى بولــۇپ،نىڭ ســاھابىلىرىدىن ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ــاالم ــهجدە  ئهلهيهىسسـ ــىگه سـ ــۆردى نىڭ پىشانىسـ ــۈش كـ ــپ چـ  .قىلىـ

م ئۇنىڭ يېنىغا كهلگهندە، بۇ چۈشىنى ئېيتىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال
ــۇ     ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئوڭدىســىغا يېتىــپ بهردى، ئ ــدى، پهيغهم بهرگهنى

   .②كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پېشانىسىگه سهجدە قىلدى
  ) 21378: ئهھمهد(

طُوُف بني عن أيب أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ قال كان النيب صلى اللَُّه عليه وسلم َيـ   8940
رِيَشةٌ فَاْبَتَدَر إليه أبو أَيُّوَب فَأََخذََها من ِلْحَيِتِه فقال له  ِلْحَيِتِهالصَّفَا َوالَْمْرَوِة فََسقَطَْت على 

 . النيب صلى اللَُّه عليه وسلم َنَزَع اللَُّه َعْنَك ما َتكَْرُه

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 15779(ھهيسهمى  ①
ىــۋايهت بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ئۇســتازى ئــامىر ئىبنــى ســالىه زۇبهيرىــدىن ر): 15781(ھهيســهمى  ②

قىلغان بولۇپ، ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سۈرسـه، باشـقىالر ئۇنىـڭ      
  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان
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ت دىن مۇنـداق رىـۋايه  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ـ ئهبۇ ئهييۇب ئهنسارى  8940
 مهرۋەبىـلهن   فاهسـ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم : قىلىنىدۇ

ــدا،  ــهئيى قىلىۋاتقىنىـ ــىدا سـ ــاقىلىغا   ئارىسـ ــال پهي ئۇنىـــڭ سـ ــر تـ بىـ
شـۇنىڭ   .چاپلىشىپ قالغانىدى، مهن دەرھال بېرىـپ، ئـۇنى ئېلىـۋەتتىم   

سـهن ياقتۇرمايـدىغان   سـهندىن   مۇهللا«: ئهلهيهىسساالم بىلهن پهيغهمبهر
   .①دېدى »!نى ئېلىۋەتسۇننهرسىلهر

  ) 4048: »كهبىرئهل«(

َعنِ ابن َعبَّاسٍ رضي اللَُّه عنهما أَنَّ أََبا أَيُّوَب بن َزْيٍد اَألْنَصارِيَّ الـذي  ـ   8941
كان رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َنَزلَ عليه حني َهاَجَر إىل الَْمِديَنِة غََزا أَْرَض الـرُّومِ  

اوَِيةَ رضي اللَُّه عنه فََجفَاُه فَاْنطَلََق ثُمَّ َرَجَع من غَْزَوِتِه فََمرَّ عليه فََجفَـاُه وƁ  فََمرَّ على ُمَع
َيْرفَْع بِِه َرأًْسا فقال إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَْنَبأَنِي أَنَّا َسَنَرى َبْعَدُه أَثََرةً فقـال  

َمَرَنا أَنْ َنْصبَِر قال فَاْصبُِروا إِذَنْ فَأََتى عبد اللَِّه بن َعبَّاسٍ بِالَْبْصـَرِة  ُمَعاوَِيةُ فَبَِم أََمَركُْم قال أَ
وقد أََمَرُه َعِليٌّ رضي اللَُّه عنهما عليها فقال يا أََبا أَيُّوَب أُرِيُد أَنْ أَْخُرَج لك عن َمْسـكَنِي  

َر أَْهلَُه فََخَرُجوا َوأَْعطَاُه كُلَّ َشْيٍء أَغْلََق كما َخَرْجُت ِلَرُسولِ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فَأََم
أَْعُبٍد َيْعَملُـونَ يف   َوثََمانَِيةُعليه الدَّاَر فلما كان اْنِطالقُُه قال َحاَجَتَك قال َحاَجِتي َعطَاِئي 

رِيَن أَلْفًا َوأَْرَبِعـَني  أَْرِضي وكان َعطَاُؤُه أَْرَبَعةَ آالٍف فَأَْضَعفََها له َخْمَس َمرَّاٍت فَأَْعطَاُه ِعْش
  . َعْبًدا

ــ ئىبنــى ئاببــاس   8941 ــۋايهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مــادىن مۇن
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىملىقالرغـا قارشـى     ئهبۇ ئهييۇب ئهنسـارى  : قىلىنىدۇ

ــتى    ــقا قاتناش ــان ئۇرۇش ــپ بېرىلغ ــدىن . ئېلى ــا  ئان ــڭ يېنىغ مۇئاۋىيهنى
ئهبـۇ ئهييـۇب كېتىـپ،    . قىلمىدى بارغانىدى، مۇئاۋىيه ئۇنىڭ ئىززىتىنى

غــازاتتىن قايتقانــدا، يهنه مۇئاۋىيهنىــڭ يېنىغــا بارغانىــدى، مۇئــاۋىيه يهنه 

                                                 
ائىــل ئىبنــى نۇجهيــه بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ن ): 15787(ھهيســهمى  ①

ئهمما ھهبىـب ئىبنـى ئهبـۇ    . ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر
  .سابىت دېگهن كىشى ئهبۇ ئهييۇبتىن ھهدىس ئاڭالپ باقمىغان، ـ دېگهن
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. ئۇنىڭ ئىززىتىنى قىلمىدى، ھهتتا بېشىنى كۆتۈرۈپ قاراپمۇ قويمىـدى 
  :شۇنىڭ بىلهن، ئهبۇ ئهييۇب

ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنىــڭ مۇشــۇنداق     ـ
  :مۇئاۋىيه. ىدىغانلىقىمىزنى ئالدىن بىلدۈرگهنىدى، ـ دېدىئهزىيهت تارت

ــــ شــۇ كــۈن كهلگهنــدە، نــېمه ئىــش قىلىشــقا بۇيرىغانىــدى؟ ـ دەپ     
  :ئهبۇ ئهييۇب. سورىدى

  :ــ سهۋر قىلىشقا بۇيرىدى، ـ دېگهنىدى، مۇئاۋىيه
ئهبـۇ ئهييـۇب باسـراغا قايتىـپ،     . ــ دېـدى  ! ــ ئۇنداقتا، سهۋر قىلىڭالر

ــا كىــردىئىبنــى ئابباســن ــۇ ئىبنــى  . ىڭ يېنىغ ــى رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئهل
  :ئىبنى ئابباس. ئابباسنى باسراغا ۋالىي قىلىپ تهيىنلىگهنىدى

خــۇددى ســهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ! ــــ ئــى ئهبــۇ ئهييــۇب
ۋەسهللهمگه ئۆيۈڭنى بىكارالپ بهرگهندەك، مهنمۇ ساڭا ئۆيۈمنى بىكارالپ 

ــدى ۋە ئائىلىســى    ــۆينى   بېــرىمهن، ـ دې ــۇالر دەرھــال ئ گه ئهمــر قىلــدى، ئ
  :ئىبنى ئابباس ئۆيدىن چىقىپ كېتىش ئالدىدا. بىكارالپ بهردى

  :ئهبۇ ئهييۇب. ــ باشقا ئېهتىياجىڭ بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
ــهككىز نهپهر    ــلهيدىغان سـ ــدا ئىشـ ــىم ۋە ئېكىنزارلىقىمـ ـــ مائاشـ ــ

هم ئۇنىــڭ مائاشــى تــۆت مىــڭ دەرھ . قۇلنىمــۇ تهلهپ قىلىــمهن، ـ دېــدى   
دەرھهم  20000ئىدى، ئىبنى ئاببـاس بهش ھهسسـه كۆپهيتىـپ، ئۇنىڭغـا     

   .①نهپهر قۇل بهردى 40مائاش بىلهن 
  ) 387: »كهبىرئهل«(

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 15789(ھهيسهمى  ①
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ھ، زەيد ئىبنى سابىت، رافىئ ئىبنى خهدىج، سهلهمه اھدەئهبۇ د
، زاھىر ئىبنى ھهرام ۋە ئابدۇلالھ ئ، ئهبۇ دەردائئىبنى ئهكۋە

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمزىيهلالھۇ ئهنهۇزۇلبىجادەين رە

ه وسلم بعث إىل أىب الدحـداح  أن النىب صلى اهللا علي: عبد اهللا بن أبزىـ   8942
: فلما جاءه الرسول قال النىب صلى اهللا عليه وسلم بعثك إيل يستقرضىن؟ قـال . يستقرضه

صلى اهللا عليه : فقال. إىن أشهد اهللا أن ماىل ىف موضع كذا و كذا ىف سبيل اهللا: قال. نعم
   .الكبري. كم من عذق ألىب الدحداح ىف اجلنة: وسلم

دىن مۇنداق رىـۋايهت  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ اىبنى ئهبزئابدۇلالھ ئـ  8942
ئهبـۇ دەھـداھتىن    پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   : قىلىنىدۇ

  :ئهلچى يېنىغا يېتىپ بارغاندا. قهرز سوراپ، بىرىنى ئهۋەتتى
ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهندىن قهرز سوراپ سېنى ئهۋەتتىمۇ؟ ـ  

  :ئهلچى. دەپ سورىدى
  :اق، ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىدى، ئهبۇ دەھداھــ شۇند

مهن پـاالنى ۋە پوكـۇنى يهرلهردىكـى     ،نى گۇۋاھ قىلىمهنكـى تائاال هللاــ 
ــاللىرىمنى ــاتىۋەتتىم، ـ    ا غــيولىهللا ا م ــدىئ ــان . دې بۇنىڭــدىن خهۋەر تاپق

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 تهييارالنغان سانجاق ـ سانجاق خورما ھ ئۈچۈن اھدەجهننهتته ئهبۇ دــ 
   .①دېدى بار، ـ

  )»كهبىرئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە يهھيا ئىبنى سهلهمه ئىبنـى  ): 15793(ھهيسهمى  ①

كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى     . بىرى بار كۇھهي ئىسىملىك
  .سۈرسه، ئىبنى ھىببان ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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عن َزْيٍد قال أََجاَزنِي رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يـوم الَْخْنـَدقِ   ـ   8943
 . قُْبِطيَّةً َوكََسانِي

ــ  8943 ــد ئىبنــى ســابىت  ـ ــۇزەي ــد رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــگهنمۇن : اق دې
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــى   پهيغهمـ ــۈنى مېنـ ــدەك كـ خهنـ

ــاتالپ، ــا  مۇكاپـ ــۇبتى ماڭـ ــدىغان بىـــرى خىـــل  (قـ  )كىـــيىمدەپ ئاتىلىـ
   .①كىيگۈزدى

  ) 4743: »كهبىرئهل«(

قال أبو ُهَرْيَرةَ حني َماَت َزْيُد بن ثَابٍِت الَْيْوَم َماَت َحْبُر هذه اُألمَِّة َوَعَسى ـ   8944
  . ُه أَنْ َيْجَعلَ يف بن َعبَّاسٍ منه َخلْفًااللَّ

زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ۋاپـات بولغـان كـۈنى،      – 8944
  :رەزىيهلالھۇئهبۇ ھۇرەيرە 

ئىبنـى ئاببـاس   هللا ا. ممهتنىـڭ ئـالىمى ئۆلـۈپ كهتتـى    ۈبۈگۈن بۇ ئــ 
   .②دېدىـ  !بىلهن ئۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇپ بهرگهي

  )4750: »كهبىرئهل«(

أَنَّ َراِفًعا ُرِمَي مع رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يـوم  : اْمَرأَة َراِفعٍـ عن   8945
أُُحٍد أو يوم َخْيَبَر َشكَّ َعْمٌرو بَِسْهمٍ يف ثَْنُدَوِتِه فَأََتى النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فقال يـا  

َت َنَزْعُت السَّْهَم َوالْقُطَْبةَ مجيعـا َوإِنْ ِشـئَْت   َرُسولَ اللَِّه اْنزِعِ السَّْهَم قال يا َراِفُع إن ِشئْ
َنَزْعُت السَّْهَم َوَتَركُْت الْقُطَْبةَ َوَشهِْدُت لك يوم الِْقَياَمِة إنك َشهِيٌد قال فََنَزَع رسول اللَّـِه  

اوَِيةَ رضي اللَُّه صلى اللَُّه عليه وسلم السَّْهَم َوَتَرَك الْقُطَْبةَ فََعاَش هبا حىت كان يف ِخالفَِة ُمَع
عنه فَاْنَتقََض بِِه الُْجْرُح فََماَت َبْعَد الَْعْصرِ فَأََتى بن ُعَمَر فَِقيلَ يا أََبا عبد الرمحن َماَت َراِفُع 

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمائىل ئىبنـى قهيـس        ): 15848( ھهيسهمى ①

  .ئىبنى سهئد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 15852(ھهيســهمى  ②

ئهنسارى دېگهن كىشى ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن بىۋاسـىته   ئهمما يهھيا ئىبنى سهئىد. راۋىيلىرىدۇر
  .ھهدىس ئاڭالپ باقمىغان، ـ دېگهن
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بن َخِديجٍ فََتَرحََّم عليه قال إِنَّ ِمثْلَ َراِفعٍ ال ُيْخَرُج بِِه حىت ُيْؤذَنَ من َحْولَ الَْمِديَنـِة ِمـَن   
  .فلما َخَرْجَنا بَِجَناَزِتِه فَُصلَِّي عليه جاء بن ُعَمَر حىت َجلََس على َرأْسِ الْقَْبرِالْقَُرى 

دىن مۇنداق نىڭ ئايالىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دىجهـ رافىئ ئىبنى خ 8945
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   رافىــئ : رى پهيغهم

ئۇنىــڭ شــۇ ئۇرۇشــتا . ىخهيــبهر يــاكى ئۇھــۇد غازىتىغــا قاتناشــت بىــلهن 
تهگكهنىـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا     كۆكرىكىگه ئوقيـا  

  :كېلىپ
پهيغهمـبهر  . بۇ ئوقنى ئېلىۋەتكهن بولساڭ، ـ دېـدى  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :ئهلهيهىسساالم
خالىســاڭ، . ــــ خالىســاڭ، ئــوقنى ئــۇچى بىــلهن قېتىــپ ئېلىــۋېتهي

امهت كۈنى ئوقنىڭ ئۇچى سـېنىڭ  قىي. ئوقنى ئېلىۋېتهي، ئۇچى قالسۇن
شـۇنداق قىلىــپ،  . شـېهىد ئىكهنلىكىڭـگه گۇۋاھلىــق بېرىـدۇ، ـ دېــدى     

 .پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـوقنى ئېلىۋېتىـپ، ئـۇچىنى قويـۇپ قويـدى      
رافىئ تاكى مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ خهلىپىلىـك دەۋرىگىـچه شـۇ     

ئهسـىر  ) بىر كـۈنى (ئاخىرى جاراھهتنىڭ ئورنى سېسىپ، . پېتى ياشىدى
ئىبنى ئۆمهرگه ئۇنىڭ ۋاپات بولغـانلىقى  . جان ئۈزدى نامىزىدىن كېيىن

  :تىن رافىئقا رەھمهت تىلىگهندىن كېيىنهللاخهۋەر قىلىنغانىدى، ئۇ ا
ــ رافىئقـا ئوخشـاش بىرىنىـڭ ئۆلـۈم خهۋىـرى مهدىنىنىـڭ بۇلـۇڭ ـ         
ــقا     ــكه قويۇشـ ــىدىنى يهرلىكـ ــارالنمىغۇچه، جهسـ ــاقلىرىغىچه جاكـ پۇچقـ

رافىئنىڭ نامىزى چۈشۈرۈلگهندىن كېيىن، يهرلىكـكه  . ولمايدۇ، ـ دېدى ب
   .①ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما قهبرە بېشىدا قاراپ تۇردى. قويۇلدى

  )4242: »كهبىرئهل«(

عن َسلََمةَ بن األكوع قال أَْرَدفَنَِي النيب صلى اللَُّه عليه وسـلم ِمـَراًرا   ـ   8946
 . اَألَصابِعِ ِمَنْسَتْغفََر يل َوِلذُرِّيَِّتي َعَدَد ما بَِيِدي َوَمَسَح بَِرأِْسي َوا

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى رافىئنىڭ ئايـالى سـاھابه   ): 15856(ھهيسهمى  ①

قالغان راۋىيلىـرى  . بولغان بولىدۇ ئهگهر ساھابه بولمىسا، كىملىكى نامهلۇم. بولسا، ھېچقانداق مهسىله يوق
  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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: مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئـــ ســهلهمه ئىبنــى ئهكــۋە 8946
ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــتىم    پهيغهم ــانچه قې ــر ق ــى بى مېن

. بېشـىمنى سـىلىدى  مىنگهشتۈرۈۋالدى ۋە بىر نهچـچه قېـتىم   ه گكهينى
   .①مهغپىرەت تىلىدى ئون قېتىمدەكلىرىمغا ماڭا ۋە بالى

  )6267: »كهبىرئهل«(

عن أيب الدَّْرَداِء رضي اللَُّه عنه َعنِ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم قال قلت يا ـ   8947
 . منهم َولَْسَتَرُسولَ اللَُّه َزَعُموا أَنََّك قُلَْت َسْيكَفُُر قَْوٌم َبْعَد إَِميانِهِْم قال أََجلْ 

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئ ـ ئهبۇ دەردا 8947
  :دىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۈممىتىمــدىن بىــر قهۋم ئىمــان   «: ســېنىڭ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  
دېگىنىڭنـى ئاڭلىـدىمغۇ؟ ـ    » ئېيتقاندىن كېيىن كاپىر بولۇپ كېتىدۇ

  :دەپ سورىغانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
   .②ــ شۇنداق، لېكىن سهن ئۇالردىن ئهمهس، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )137: »كهبىرئهل«(

عن َرُجلٍ من أَْشَجَع ُيقَالُ له َزاِهُر بـن َحـَرامٍ   بن أيب اجلعد  عن َساِلم ـ  8948
بِطُْرفَـٍة أو   اَألْشَجِعيُّ قال وكان َرُجال َبَدوِيا ال َيأِْتي النيب صلى اللَُّه عليه وسلم إذا أََتاُه إِال

َهِديٍَّة ُيْهِدَيَها فََرآُه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم بِالسُّوقِ َيبِيُع ِسـلَْعةً وƁ َيكُـْن أََتـاُه    
فَاْحَتَضَنُه من َوَراِئِه بِكَفَّْيِه فَالَْتفََت َوأَْبَصَر َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فَقَبَّلَ كَفَّْيِه فقال 

فقال  .قال َولَِكنََّك ِعْنَد اللَِّه َربِيٌح كَاِسًداْشَترِي الَْعْبَد قال إِذَنْ َتجُِدنِي يا َرُسولَ اللَِّه من َي
  .“لكل حاضر بادية، وبادية آل Ʈمد زاهر بن حرام”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ سالىم ئىبنى ئهبـۇ جهئدىـ   8948
ئىسـىملىك بىـر بهدەۋىـي بـار     زاھىر ئىبنـى ھهررام  هبىلىسىدە ئهشجهئ ق

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئهلى ئىبنى زەيـد ئىبنـى   ): 15960(ھهيسهمى  ①

  .ئهبۇ ھهكىمهدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئهبــۇ ئابــدۇلالھ         ): 15975(ھهيســهمى  ②

  .ئهشئهرىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ھهر نىڭ قېشــىغا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمئــۇ بولــۇپ، 
بىـرەر نهرسـه يـاكى سـوۋغات     ) شـهھهردە كهم تېپىلىـدىغان  (كهلگىنىدە، 

ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىـڭ مهدىـنه    پهيغهمـبهر  بىـر كـۈنى،    .ئالغاچ كېلهتتـى 
خېلىــدىن بېــرى . هرســه ســېتىۋاتقانلىقىنى كــۆردىكوچىلىرىــدا بىــر ن

ــدى  ــنىگه كهلمىگهنى ــبهر. مهدى ــتىن   پهيغهم ــا تهرەپ ئهلهيهىسســاالم ئارق
زاھىــر ئارقىســىغا  .ئايلىنىــپ بېرىــپ، زاھىــر ئىبنــى ھهرامنــى تــۇتتى 

. بۇرۇلـۇپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى كـۆردى ـ دە، ھـاڭ ـ تـاڭ قالـدى         
پهيغهمـــبهر . نىڭ قولىغـــا ســـۆيدىئانـــدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم

  :)چاقچاق قىلىپ(ئهلهيهىسساالم 
  :ئۇ ـ دەپ ۋارقىرىدى،بۇ قۇلنى كىم سېتىۋالىدۇ؟ ! ــ ئى خااليىق

مېنى كىممۇ ئاالر؟ مهن بىر ئېتىبارسىز ئىنسان  !ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :تۇرسام، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئهي . بهكمـۇ قىممهتلىكسـهن  دا نىـڭ دەرگاھىـ  هللاسـهن ا  .ــ ياق، يـاق 
ــااليىق ــهھهر   !خ ــر ش ــى، ھهر بى ــق  نىڭ لىكبىلىڭالرك ــردىن يېزىلى بى

ــدۇ  ــتى بولى ــىزكى،  .دوس ــىنىڭ  شۈبهىس ــۇھهممهد ئائىلىس ــق م يېزىلى
   .①، ـ دېدىزاھىر ئىبنى ھهرامدۇردوستى 

  )3734: بهززار(

َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَرُجلٍ ُيقَالُ لَُه ذُو  َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّهـ   8949
َتُه ِفـي  الْبَِجاَدْينِ إِنَُّه أَوَّاٌه َوذَِلَك أَنَُّه كَانَ كَِثَري الذِّكْرِ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي الْقُْرآِن َوَيْرفَُع َصـوْ 

 . الدَُّعاِء
ۋايهت ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـ   رەزىيهلالھـۇ  ـ ئۇقبه ئىبنى ئـامىر   8949
زۇلبىجادەين ئىسىملىك بىر كىشى قۇرئـاننى كـۆپ ئوقـۇپ،    : قىلىنىدۇ

قـانلىقى ۋە ئـاۋازىنى يـۇقىرى كۆتـۈرۈپ     ـ تهسـبىه ئېيت  كرىىقا كۆپ زهللا

                                                 
  .نبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگه): 15980(ھهيسهمى  ①

 )17000: ئهھمهد(



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 556

ــبهر ئهلهيهىسســاالم   ــۈن، پهيغهم ــانلىقى ئۈچ ــا قىلغ ــۇ كــۆپ تهۋبه  «: دۇئ ئ
   .①دېگهنىدى» قىلغۇچىدۇر

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ھهر ئىككىلىسىنىڭ ): 15981(ھهيسهمى  ①

  .سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن
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ئابدۇلالھ ئىبنى ئهرقهم، ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس، ۋائىل 
ئىبنى ئهمر ئىبنى ھهجهر، ئهال ئىبنى ھهزرەمى ۋە ئهبۇ زەيد 

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمزىيهلالھۇ ئهنهۇختهب ئه

أتى النىب صلى اهللا عليه وسلم كتاب رجـل  : عبد الواحد بن أىب عوف ـ  8950
. أصبت و أحسنت: فقال. أجب علي فكتب جوابه مث قرأ عليه: فقال لعبد اهللا بن األرقم

  .الكبري. فلما وىل عمر كان يشاوره. اللهم وفقه
دىن مۇنـداق  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئهبۇ ئهۋف ـ ئابدۇلۋاھىد ئىبنى  8950

ــۋايهت قىلىنىــدۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه بىــر   :رى
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئهرقهمگه ئهلهيهىسساالم رپهيغهمبه. مهكتۇب كهلدى

ــازغىن   ــاۋاب ي ـــ ج ــ! ـ ــدى ـ ــپ،   . دې ــۇبى يېزى ــاۋاب مهكت ــدۇلالھ ج ئاب
ــۇپ بهرگ   ــاالمغا ئوقـــ ــبهر ئهلهيهىسســـ ــدى،پهيغهمـــ ــبهر هنىـــ  پهيغهمـــ

  :ئهلهيهىسساالم
  :ــ ياخشى يېزىپسهن، ـ دەپ ماختىغاندىن كېيىن

  .ـ دەپ دۇئا قىلدى! ئۇنى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغىن !هللائى اــ 
ههت ىئۇنىڭــدىن مهســل لغانــدا،خهلىــپه بورەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۆمهر 

   .①ئاالتتى
   )»كهبىرئهل«(

قال قَِدْمُت يف َوفِْد ثَِقيٍف حني َوفَـُدوا علـى    عن ُعثَْمانَ بن أيب الَْعاصِـ   8951
رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فَلَبِْسَنا ُحلَلََنا بَِبابِ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فَقَالُوا مـن  

َه ُيْمِسُك لنا َرَواِحلََنا َوكُلُّ الْقَْومِ أََحبَّ الدُُّخولَ على النيب صلى اللَُّه عليه وسـلم َوكَـرِ  
التََّخلَُّف عنه قال ُعثَْمانُ َوكُْنُت أَْصَغَر الْقَْومِ فقلت إن ِشئُْتْم أَْمَسكَُت لَكُْم على أَنَّ َعلَْيكُْم 

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى مۇئزەل رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 15989(ھهيسهمى  ①
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فدخلوا عليه ثُمَّ َخَرُجوا فَقَالُوا اْنطَلَْق بنا  َعْهَد اللَِّه لَُتْمِسكُنَّ يل إذا َخَرْجُتْم قالوا فَذَِلَك لك
قلت أَْيَن فَقَالُوا إىل أَْهِلَك فقلت َضَرْبُت من أَْهِلي حىت إذا َحلَلُْت بَِبابِ النيب صلى اللَّـُه  

فَإِنَّا  عليه وسلم أَْرجُِع َوال أَْدَخلُ عليه وقد أَْعطَْيُتُمونِي ِمَن الَْعْهِد ما قد َعِلْمُتْم قالوا فاعجل
قد كَفَْيَناَك الَْمْسأَلَةَ Ɓ َنَدْع شيئا إِال َسأَلَْناُه عنه فََدَخلُْت فقلت يا َرُسولَ اللَِّه اْدُع اللَّـَه أَنْ  
ُيفَقَِّهنِي يف الدِّينِ َوُيَعلَِّمنِي قال َماذَا قُلَْت فَأََعْدُت عليه الْقَْولَ فقال لقد َسأَلَْتنِي شـيئا مـا   

 . فأَْنَت أَِمٌري عليهم َوَعلَى من َتقُْدُم عليه من قَْوِمَك اذَْهْبأََحٌد من أَْصَحابَِك َسأَلَنِي عنه 
ــ  8951 مۇنــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئوســمان ئىبنــى ئهبۇلئــاس ـ

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــهقىف : رىـ ــىنىڭ سـ ــلهن  قهبىلىسـ ــرى بىـ ئهلچىلىـ
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدىم ېنىڭ قپهيغهمـ ــىغا كهلـ . شـ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئىشـىك ئالـدىغا كهلگهنـدە، ئهڭ ئېسـىل      
  :ھهمراھلىرىم .كىيىملىرىمىزنى كىيدۇق

ـــــ ھهممىمىـــز پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ يېنىغـــا كىرىـــپ 
ــدۇ؟ ـ دېيىشــتى      ــۇپ تۇرى ــۇالغلىرىمىزنى كىــم تۇت يېشــىم . كهتســهك، ئ

  :ھهممىدىن كىچىك بولغاچقا
ــۇراي، ئهممــ  ـــ مهن تۇتــۇپ ت ا ســىلهر چىققانــدىن كېــيىن، مېنىــڭ  ـ

ئۇالر ماقۇل بولۇشۇپ، پهيغهمبهر . ئۇلىغىمنىمۇ تۇتۇپ تۇرىسىلهر، ـ دېدىم 
ھايـال ئـۆتمهي، قايتىـپ    . ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا كىرىـپ كهتتـى   

  :چىقىپ
  :مهن .ـ دېيىشتى! ــ قېنى ماڭغىن

  :ـ دەپ سورىغانىدىمنهگه؟ ــ 
  :مهن. ــ ئۆيگه كېتىمىز، ـ دېدى

ــ مهن تېخى ئهمدى كهلدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى كـۆرمهي    
ســىلهر مېنىــڭ ئــۇلىغىمنى تۇتــۇپ تۇرۇشــقا ۋەدە  . تــۇرۇپ كېتهمــدىمهن

  :ئۇالر. بهرگهنىدىڭالرغۇ؟ ـ دېدىم
بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن  . ــ ئۇنداقتا، تېز كىرىپ چىققىن

نى بىــــزدىن قالغــــان ئىشــــالر. ھهمــــمه نهرســــىنى ســــوراپ چىقتــــۇق
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ــتى        ــدۇ، ـ دېيىشـــ ــاڭمۇ بولىـــ ــبهر . ئۆگىنىۋالســـ ــال پهيغهمـــ دەرھـــ
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ

دىنـدا ئـالىم قىلىشـى ۋە ماڭـا     تائاالنىڭ مېنى هللا ا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
 پهيغهمـبهر . دېـدىم  غـان بولسـاڭ، ـ   ئىلىم ئاتـا قىلىشـى ئۈچـۈن دۇئـا قىل    

  :ئهلهيهىسساالم
 ســۆزۈمنى تهكرارلىغانىــدىم،مهن  .ســورىدىـ دەپ نــېمه دېــدىڭ؟   ــــ 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
ــر      ــورىمىغان بى ــرى س ــڭ ھېچبى ــايىقى ھهمراھلىرىڭنى ــهن ب ـــ س ـ

مـاڭ بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ ۋە ئـۇالردىن بـۇرۇنقى ئىمـان        .نهرسىنى سورىدىڭ
   .①ـ دېدى! ئېيتقانالرنىڭ ئهمىرى بولغىن

  )8356: »كهبىرئهل«(

ةَ َرِضي اللَُّه عنه قال لَمَّا َبَعثَ النيب صلى اللَُّه عليه وسـلم  عن أيب ُهَرْيَر ـ  8952
الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ إىل الَْبْحَرْينِ َتبِْعُتُه فََرأَْيُت منه ثَالثَ ِخَصالٍ ال أَْدرِي أَيَُّتُهنَّ أَْعَجـُب  

فما َبلَّ الَْمـاُء إِال   فََعَبْرَناَسمَّْيَنا َواقَْتَحْمَنا اْنَتَهْيَنا إىل َشاِطِئ الَْبْحرِ فَقَالُوا َسمُّوا َواقَْتِحُموا فَ
أََساِفلَ أَْخفَاِف إِبِِلَنا فلما قَفَلَْنا ِصْرَنا َبْعُد بِفَالٍة ِمَن اَألْرضِ فَلَْيَس َمَعَنا َماٌء فََشـكَْوَنا إليـه   

أَْرَخْت َعَزاِلَيَها فََسقَْيَنا َواْسَتقَْيَنا َوَمـاَت   فََصلَّى َركَْعَتْينِ ثُمَّ َدَعا فإذا َسَحاَبةٌ ِمثْلُ التُّْرسِ ثُمَّ
ا ِمـَن  َبْعَد ما َبَعثَُه أبو َبكْرٍ إىل الَْبْحَرْينِ لَمَّا اْرَتدَّْت َربِيَعةُ فَأَظْفََرُه اللَُّه بِهِْم َوأَْعطُوا ما َمَنُعو

 . يٍد قُلَْنا َيجِيُء َسْبٌع فََيأْكُلُُه فََرَجْعَنا فلم َنَرُهالزَّكَاِة َوَماَت فََدفَنَّاُه يف الرَّْملِ فلما ِسْرَنا غري َبِع
ــۇرەيرە   8952 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
ــدۇ ــهللهم : قىلىنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــى  پهيغهمـ ئهال ئىبنـ

ئۇنىڭ . مهنمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئىدىم تى،ھهزرەمىنى بهھرەينگه ئهۋەت
ــل خى  ــۈچ خىـ ــرەك    ئـ ــىنىڭ بهكـ ــا قايسىسـ ــۆردۈم، ئهممـ ــلىتىنى كـ سـ

ــدىم   ــارار بېرەلمى ــگه ق ــك ئىكهنلىكى ــاھىلىغا   .ئهجهبلىنهرلى ــز س دېڭى
  :ئۇيېتىپ بارغىنىمىزدا، 

                                                 
رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ھهكىـم ئىبنـى ھهكىـم      بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ): 15990(ھهيسهمى  ①

  .ئىبنى ئهببادتىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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“ بىسـمىلالھ ”: بىـز . دېـدى  ــ ! دەپ سۇغا كىـرىڭالر “ بىسمىلالھ”ــ 
ــېكىن تۆگىلىمىزنىــڭ    دەپ ســۇغا كىر ــۇق، ل ــكه ئۆتت ــپ قارشــى تهرەپ ى

دېڭىــزدىن ئۆتــۈپال چۆلنىــڭ ئوتتۇرىســىغا  .لمىــدىتۇيــاقلىرىمۇ ھــۆل بو
ــدۇق  ــپ قال ــا     .كىرى ــزدىن ئۇنىڭغ ــاپ كهتكهنلىكىمى ــز چاڭق ھهممىمى

  :شىكايهت قىلىۋىدۇق، بىزگه
نامـاز ئوقـۇدۇق، ئانـدىن ئـۇ     . ـ دېدى! ــ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇڭالر

كـۆپ ئـۆتمهي، قالقانـدەك چوڭلـۇقتىكى بىـر پـارچه بۇلـۇت        . دۇئا قىلـدى 
ھهممىمىز سۇدىن قـانغۇچه ئىچكهنـدىن سـىرت،     .يامغۇر ياغدى كېلىپ،

  .قاچىلىرىمىزنىمۇ لىق تولدۇرۇۋالدۇق
مـۇرتهد بولـۇپ كهتـكهن     رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئـۇنى ئهبۇ بهكرى كېيىن، 

 .ۇنىڭغا نۇسرەت ئاتـا قىلـدى  تائاال ئ هللاگه ئهۋەتكهنىدى، رەبىئه قهبىلىسى
) تولـۇق (رىنىڭ ھهممىسىنى رەبىئه قهبىلىسى بۇرۇن بهرمىگهن زاكاتلى

  .بهردى
ئـۇنى قۇمغـا   . ئهال ئىبنى ھهزرەمـى چۆلنىـڭ ئوتتۇرىـدا ۋاپـات بولـدى     

لــېكىن ئــۇزۇن  . دەپــنه قىلىــپ قويــۇپ، يــولىمىزنى داۋامالشــتۇردۇق    
ــايال ــىدىنى    ”: ماڭمـ ــڭ جهسـ ــايۋانالر ئۇنىـ ــۇچ ھـ ــى يىرتقـ يهپ كېتىشـ
ڭ قهبرىســـىنى. دەپ ئويلىـــدۇق ۋە كهينىمىـــزگه قـــايتتۇق “مـــۇمكىن

   .①يېنىغا بېرىپ قارىساق جهسىدى يوق تۇرىدۇ
  ) 95: »كهبىرئهل«(

أَُبو َزْيٍد َعْمُرو ْبُن أَْخطََب الْأَْنَصارِيُّ قَالَ اْسَتْسقَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ   8953
َخذُْتَها فَقَالَ اللَُّهمَّ َجمِّلُْه قَالَ فََرأَْيُتُه َعلَْيِه َوَسلََّم َماًء فَأََتْيُتُه بِقََدحٍ ِفيِه َماٌء فَكَاَنْت ِفيِه َشَعَرةٌ فَأَ

  . َوُهَو اْبُن أَْرَبعٍ َوِتْسِعَني لَْيَس ِفي ِلْحَيِتِه َشَعَرةٌ َبْيَضاُء
 رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئهنسارى ئهلـ ئهبۇ زەيد ئهمر ئىبنى ئهختهب  8953

ــگهن ــداق دې ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســۇ ته  : مۇن لهپ پهيغهم
تـۈك  تـال  قاچىـدا بىـر   . ئۇنىڭغا بىر قاچـا سـۇ ئهكېلىـپ بهردىـم     دى،قىل

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئىبراھىم ئىبنى مهئـمهر  ): 16007(ھهيسهمى  ①

  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. مهنھىراۋىنى تونۇماي
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 پهيغهمـــبهر ،شـــۇنىڭ بىـــلهن  .، ئـــۇنى دەرھـــال ئېلىـــۋەتتىم  تـــۇراتتى
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ  يېشــىدا  94مهن ئــۇنى . دېــدىـ ئــۇنى گــۈزەل قىلغىــن،     !هللائــى اـ
   .①يوق ئىدىمۇ ئاق تۈك تالساقىلىدا بىر  كۆردۈم،

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدى ھهسـهندۇر، ـ     ): 16019(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن

  )22374: ئهھمهد(
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ئىبنى ھۇبهيرە، رە قۇرئهبۇ ئۇمامه، زەيد ئىبنى سهۋھان، 
ئىبنى  ائىبى زىياد ۋە سئابدۇلالھ ئىبنى بۇسر، ھىرماس ئىبن

  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمزىيهلالھۇ ئهنهۇرەيهزىد 

عن أيب أَُماَمةَ قال َبَعثَنِي رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم إىل َباِهلَـةَ   ـ   8954
ْنَهاكُْم عن فَأََتْيُت َوُهْم على الطََّعامِ فََرحَُّبوا بِي َوأَكَْرُمونِي َوقَالُوا َتَعالَ فَكُلْ فقلت جِئُْت َأل

هذا الطََّعامِ وأنا رسول رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أََتْيُتكُْم ِلُتْؤِمُنـوا بِـِه فَكَـذَُّبونِي    
َوَزَبُرونِي فَاْنطَلَقُْت وأنا َجاِئٌع ظَْمآنُ قد َنَزلَ بِي َجْهٌد َشِديٌد فَنِْمُت فَأُِتيُت يف َمَناِمي بَِشْرَبٍة 

ُت َوَرَوْيُت َوَعظَُم َبطْنِي فقال الْقَْوُم أََتاكُْم َرُجلٌ من ِخَيـارِكُْم َوأَْشـَراِفكُْم   من لََبنٍ فََشرِْب
فََرَدْدُتُموُه فَاذَْهُبوا إليه فَأَطِْعُموُه ِمَن الطََّعامِ َوالشََّرابِ ما يشتهى فَأََتْونِي بِطََعـامٍ قلـت ال   

َه قد أَطَْعَمنِي َوَسقَانِي فانظروا إىل الَْحالِ اليت أنـا  َحاَجةَ يل يف طََعاِمكُْم َوَشَرابِكُْم فإن اللَّ
  . عليها فََنظَُروا فَآَمُنوا بِي َوبَِما جِئُْت بِِه من ِعْنِد رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم

: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهبۇ ئۇمامه  8954
ــاھىله للهمپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســه  گه ئاھالىســى مېنــى ب

مېنـى قىـزغىن    .يېتىپ بارغىنىمدا، ئۇالر تاماق يهۋاتقـانىكهن . ئهۋەتتى
  :پئىكرام بىلدۈرۈ –كۈتۈۋالدى ۋە ئىززەت 

  :مهن. ـ دېيىشتى! بىلله يهيلى تاماققا كهل،ــ 
ـــ ســـىلهرنى بـــۇ تامـــاقتىن توســـماقچىمهن، مهن پهيغهمبهرنىـــڭ   ــ

كهلــدىم، ـ    ىمــان ئېيتىشــىڭالر ئۈچــۈنئۇنىڭغــا ئ. ئهلچىســى بــولىمهن
قورسـىقىم ئـاچ ھهم    .ئازارلىـدى ئۇالر مېنـى يالغانغـا چىقـاردى ۋە    . دېدىم

 ،ت كهلتۈرۈلـدى ۈچۈشۈمدە ماڭـا سـ  . ئۇسسۇز ھالدا بېرىپ ئۇخالپ قالدىم
  :كېيىن باھىله ئاھالىسى بىر ـ بىرىگه .سۈتتىن قانغۇدەك ئىچتىم

الر ئالدىڭالرغا كهلسه، ئـۇنى  ــ ئهڭ ھۆرمهتلىك ۋە شهرەپلىك كىشىڭ
ــ  ! دەرھال ئۇنىڭغا تاماق ۋە ئۇسسۇلۇق ئېلىپ بېـرىڭالر  .رەت قىلدىڭالر



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 564

شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر قېشـىمغا تامـاق بىـلهن ئۇسسـۇلۇق ئېلىـپ      . دەپتۇ
  :ئۇالرغا مهننىدى، كهلگه

ـــ  ــوق  ـ ــاجىتىم ي ــا ھ ــىلهرنىڭ تامىقىڭالرغ ــا هللا ا. س ــېمهك ـ    ماڭ ي
ئـۇالر قورسـىقىمنىڭ دومبىيىـپ    . دېدىم ـ! مانا قاراڭالر. بهردى ئىچمهك

تــۇرغىنىنى كــۆرۈپ، ھــاڭ ـ تــاڭ قالــدى ۋە ھهممىســى بىــردەك ئىمــان     
   .①ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى

  ) 8099: »كهبىرئهل«(

من سره أن ينظر إىل رجل يسبق بعض أعضـائه إىل اجلنـة    :على رفعه ـ  8955
  .فلينظر إىل زيد بن صوحان

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهلى  8955
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــنهتكه      كىم« ــۇرۇن جهن ــدىن ب ــمى ئۆزى ــر قىس ــمىنىڭ بى ــى جىس ك
   .②»زەيد ئىبنى سهۋھانغا قارىسۇنا، كىرگهن بىرىنى كۆرۈشنى خالىس

  )511: ىمهۋسىل(

عن قُرَّة بن ُهَبْيَرةَ أَنَُّه أتى النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فقال إنه كان لنـا  ـ   8956
َنـاَك  ُيْعِطَني فَجِئْ فلمأَْرَباٌب َوَربَّاٌت َنْعُبُدُهنَّ من ُدوِن اللَِّه فََدَعْوَناُهنَّ فلم ُيجِْبَن َوَسأَلَْناُهنَّ 

فََهَداَنا اللَُّه بَِك فََنْحُن َنْعُبُد اللََّه فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَفْلََح من ُرزَِق لُبـا  
قال يا َرُسولَ اللَِّه اكُْسنِي ثَْوَبْينِ من ِثَيابَِك قد لَبِْسَتُهَما فَكََساُه فلما كـان بِـالَْمْوِقِف يف   

ِه صلى اللَُّه عليه وسلم أَِعْد َعِليَّ َمقَالََتَك فَأََعاَدَها عليه فقال رسول َعَرفَاٍت قال رسول اللَّ
 . اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَفْلََح من ُرزَِق لُبا

ــ 8956 ــۇر ــ ــۇبهيرەقـ ــۇ رە ئىبنـــى ھـ ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئـ دىن رىـ
  :كېلىپپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا 

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بىرىنچى سهنهدى ): 16056(ھهيسهمى  ①

  .دەپ باھا بېرىلگهن، ـ دېگهن“ ھهدىسى ئىشهنچلىك”: هنهدتىكى ئهبۇ غالىبقابۇ س. ھهسهندۇر
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن تونۇمايدىغان كىشىلهر ): 16093(ھهيسهمى  ②

  .بار، ـ دېگهن



  ...ئۇمامه، زەيد ئىبنى سهۋھان، قۇررە ئىبنى ھۇبهيرە، ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسرە، ھىرماس ئىبنى زىياد ئهبۇ 
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بۇرۇن بىزنىـڭ ئهركهك ۋە چىشـى بـۇتلىرىمىز بـار     ! لۇلالھــ ئى رەسۇ
 ،ئۇالرغـا دۇئـا قىلسـاق    .نى تاشـالپ، ئۇالرغـا ئىبـادەت قىالتتـۇق    هللائىدى، ا

ــى      ــېمه بهرمهيتت ــهك، ھېچن ــه تىلىس ــر نهرس ــايتتى، بى ــابهت قىلم  .ئىج
شـۇنىڭ  . تائـاال سـېنى ئهۋەتتـى، سـېنىڭ يېنىڭغـا كهلـدۇق      هللا كېيىن ا
قـا  هللاكه ئېرىشـتۈردى، مانـا ئهمـدى بىـز ا    ىـدايهت بىزنـى ھ تائاال هللا ا، بىلهن

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .ئىبادەت قىلىۋاتىمىز، ـ دېگهنىدى
 لىققـا ئېرىشـتى، ـ   ئاتـا قىلىنغـان ئـادەم نىجات   ۋە چۈشـهنچه  هقىل ــ ئ
  :قۇررە. دېدى

ماڭا بۇرۇن كىيگهن كىيىملىرىڭدىن ئىككى قۇر ! رەسۇلۇلالھئى ــ 
ــ! بهرگىــن ئۇنىڭغــا  بهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــ. دېــدى ـ
 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ،ت كۈنىهرافائ. بهردىكىيىم 
  :ئۇنىڭغا
ــ  ! سۆزلىرىڭنى قايتا ئېيتىـپ بهرگىـن  ) ھېلىقى(ئېيتقان ماڭا ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرئۇ قايتا ئېيتىپ بهرگهنىدى،  .دېدى

 لىققـا ئېرىشـتى، ـ   قىلىنغـان ئـادەم نىجات  ئاتـا  ــ ئهقىل ۋە چۈشـهنچه  
   .①دېدى

  )19/33: »كهبىرئهل«(

عن عبد اهللا بن بسر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وضع يـده علـى    ـ  8957
: لول فقـال أمائة سنة وكان يف وجهه ث فعاشقال » يعيش هذا الغالم قرنا«: رأسه، وقال

م ميت حىت ذهب الثـألول مـن   فل: قال» ال ميوت حىت يذهب هذا الثؤلول من وجهه«
  .وجهه

دىن رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى بۇســر     8957
ئۇنىـڭ   قـولىنى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  قىلىنىدۇكى،

دەرۋەقه،  .دۇئـا قىلـدى  دەپ » بۇ باال بىر ئهسىر ياشىسۇن« :ۇپقويبېشىغا 
ــل ياشــىدى   ــۈز يى ــۇ ي ــۆگهل  . ئ ــدە س ــبهر  ئۇنىــڭ يۈزى ــدى، پهيغهم ــار ئى ب

                                                 
ئاتالمىغان بىر راۋىي  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى): 16104(ھهيسهمى  ①

  .بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 ســــۆگهلبۇنىــــڭ يۈزىــــدىكى «: ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم يهنه
ــۇن  ــات بولمىسـ ــوقىمىغىچه ۋاپـ ــدى» يـ ــا قىلغانىـ ــۇ . دەپ دۇئـ دەرۋەقه، ئـ

   ①.يۈزىدىكى سۆگهل يوقىغاندىن كېيىن ۋاپات بولدى
  )»كهبىرئهل«(

اهللا عليـه و   اهلرماس بن زياد قال وفد ايب وانا معه إىل رسول اهللا صلى ـ  8958
  .سلم فقال له ايب ادع اهللا يل والبƗ قال فمسح رأسي وبايعه على االسالم

ــ ھ 8958 ــاد  ىـ ــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇرمــاس ئىبنــى زىي ــداق م دىن مۇن
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــز : رى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  دادام ئىككىمى پهيغهم

  :غائهلهيهىسساالم دادام پهيغهمبهر. نىڭ يېنىغا كهلدۇقۋەسهللهم
. ئوغلۇم بىلهن ماڭا دۇئا قىلىـپ قويسـاڭ، ـ دېـدى    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

دادام ئۇنىڭغـــا . پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بېشـــىمنى ســـىالپ قويـــدى
   .②بهيئهت قىلدى

   )»كهبىرئهل«(

موىل السَّاِئبِ بن َيزِيَد أَِخي النَِّمرِ بن قَاِسٍط قال كان َوَسطُ َرأْسِ َعطَاء  ـ  8959
أَْسَوَد َوَبِقيَّةُ َرأَْسِه َوِلْحَيُتُه أَْبَيَض فقلت له يا َسيِِّدي َواللَِّه ما رأيت ِمثْلَ َرأَْسَك هذا  السَّاِئبِ

قَطُّ هذا أَْبَيُض َوَهذَا أَْسَوُد قال أو ال أُْخبُِرَك يا بƗَّ قلت َبلَى قال إين كنت مـع ِصـْبَياٍن   
عليه وسلم فََعَرْضُت له فََسلَّْمُت عليه فقال َوَعلَْيَك من  َنلَْعُب فََمرَّ بِي رسول اللَِّه صلى اللَُّه

أنت فقلت أنا السَّاِئُب بن َيزِيَد أَُخو النَِّمرِ بن قَاِسٍط فََمَسَح رسول اللَِّه صلى اللَّـُه عليـه   
  . َهكَذَا أََبًدا وسلم َرأِْسي وقال َباَرَك اللَُّه ِفيَك قال فََواللَِّه ال َيْبَيضُّ أََبًدا أو قال ال َيَزالُ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بهززارنىـڭ بىـر سـهنهدىدىكى      ): 16119(ھهيسهمى  ①

ــۇ        ــا ئۇم ــدۇر، ئهمم ــهھىه ھهدىســنىڭ راۋىيلىرى ــرى س ــقا راۋىيلى ــدىن باش ــۇب ھهزرەمى ــى ئهيي ــهن ئىبن ھهس
  .ىكتۇر، ـ دېگهنئىشهنچل

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن تونۇمايـدىغان كىشـىلهر   ): 16141(ھهيسهمى  ②
  .بار، ـ دېگهن
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ى نىـڭ ئازادگهردىسـ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ـ سـائىب ئىبنـى يهزىـد     8959
چېچىنىـڭ ئوتتۇرىسـى   سـائىبنىڭ  : ئهتادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

  :ئۇنىڭدىن .ىدىئاق ئ مۇساقىلىقارا، چۆرىسى ئاق، 
ـــ  ــى خوجــ ـ ــۆرۈپ    !ايىنىمئ ــال ك ــاچنى پهقهت ــېنىڭكىدەك چ مهن س

ـ دەپ سورىغانىدىم، ئـۇ   ئوتتۇرىسى قارا، چۆرىسى ئاق؟باقمىدىم، نېمىشقا 
  :مۇنداق جاۋاب بهردى

بىر قانچه باال بىلهن ئويناۋاتاتتىم، پهيغهمبهر ) كىچىك چېغىمدا(ــ 
ئهلهيهىسســاالم يېنىمىــزدىن ئۆتــۈپ قالــدى، مهن ئالــدىغا بېرىــپ ســاالم 

نـى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سـاالمىمنى ئىلىـك ئالـدى ۋە مې   . قىلدىم
  :يېنىغا چاقىرىپ

  .ــ ئىسمىڭ نېمه؟ ـ دەپ سورىدى
نىڭ دهزىـ ي نهمىر ئىبنى قاسىتنىڭ قېرىندىشىسائىب، ــ ئىسمىم 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ،شۇنىڭ بىلهن. دېدىمئوغلى بولىمهن، ـ  
  :ۇپقولىنى بېشىمغا قوي ۋەسهللهم

هيهىسسـاالم  پهيغهمبهر ئهل. دېدى ـ! ساڭا بهرىكهت ئاتا قىلسۇنهللا اــ 
   .①پهقهتال ئاقارمىدى) كۆرۈپ تۇرغىنىڭدەك(قولىنى قويغان يهر 

  )6693: »كهبىرئهل«(

                                                 
دە »ئهلكهبىــر«بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى ئــۈچىال كىتابىــدا رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ،  ): 16145(ھهيســهمى  ①

مهن . قــارا، قالغــان يهرلىــرى ئاقىرىــپ كهتــكهن ئىــدى ســائىبنىڭ بېشــىنىڭ ئوتتۇرىســى: مۇنــداق كهلــگهن
. نىڭ نامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن سـېنىڭكىدەك باشـنى پهقهتـال باقمىـدىم      هللا! ئى خوجىدارىم”: ئۇنىڭدىن

بۇنىـڭ سـهۋەبىنى سـاڭا    ! ئى ئوغلـۇم ”: دېگهنىدىم، ئۇ“ چېچىڭنىڭ بۇ يېرى قارا، قالغان يېرى ئاق تۇرىدىغۇ؟
بىـر كـۈنى، مهن   ”: دېگهنىـدىم، ئـۇ مۇنـداق دېـدى    “ بولسا، شۇنداق قىلغىـن ”: مهن .دېدى“ سۆزلهپ بېرەيمۇ؟

. كىچىك بالىالر بىلهن ئويناۋاتاتتىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يېنىمىـزدىن ئۆتـۈپ قالـدى     
» ن كىـم؟ ساڭىمۇ ساالم بولسـۇن، سـه  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. مهن ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ساالم قىلدىم

پهيغهمــبهر . دېــدىم“ نهمىــر ئىبنــى قاســىتنىڭ قېرىندىشــى ســائىب ئىبنــى يهزىــد بــولىمهن”: مهن. دېــدى
ــۇرۇپ  ــا قىلغــاي هللا ا«: ئهلهيهىسســاالم بېشــىمنى ســىالپ ت ــكهت ئات ــدى» !ســاڭا بهرى شــۇڭا بېشــىمنىڭ . دې

  .“پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سىلىغان شۇ يېرى ئاقىرىپ كهتمهي، شۇ پېتى تۇرىۋەردى
. بۇ سهنهدنىڭ راۋىيلىرىدىن سائىبنىڭ ئازادگهردىسى ئهتادىن باشـقىالر سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر    

  .نىڭ راۋىيلىرىمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن»ئهلسهغىر«بىلهن » ئهلئهۋسهت«. لېكىن ئهتامۇ ئىشهنچلىكتۇر
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مهله ئىبنى زەيد، ھهمزە ئىبنى ئهمر، ۋەرەقه ئىبنى نهۋفهل ۋە ھهر
  رنىڭ پهزىلهتلىرىالمزىيهلالھۇ ئهنهۇرە ئهھنهف ئىبنى قهيس

َعنِ ابن ُعَمَر رضي اللَُّه عنه قال كنت ِعْنَد النيب صلى اللَُّه عليه وسلم إِذْ ـ   8960
لَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فقال يا َرُسولَ اللَِّه َجاَءُه َحْرَملَةُ بن َزْيٍد فََجلََس بني َيَدْي رسول ال

اِإلَميانُ ها هنا َوأََشاَر بيده إىل ِلَسانِِه َوالنِّفَاُق ها هنا َوأََشاَر بيده إىل َصْدرِِه َوال َيذْكُُر اللَّـَه  
لَـةُ فَأََخـذَ   إِال قَِليال فََسكََت عنه النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فََردََّد ذلك عليه َوَسكََت َحْرَم

النيب صلى اللَُّه عليه وسلم بِطََرِف ِلَساِن َحْرَملَةَ فقال اللَُّهمَّ اْجَعلْ له ِلَساًنا َصـاِدقًا َوقَلًْبـا   
َشاِكًرا َواْرُزقُْه ُحبِّي َوُحبَّ من ُيِحبُّنِي َوَصيِّْر أَْمَرُه إىل الَْخْيرِ فقال َحْرَملَةُ يا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ 

َواًنا ُمَناِفِقَني كنت ِفيهِْم َرأًْسا أَفَال أَُدلَُّك عليهم فقال النيب صلى اللَُّه عليه وسـلم ال  يل إِْخ
من َجاَءَنا كما جِئَْتَنا اْسَتْغفَْرَنا له كما اْسَتْغفَْرَنا لك َوَمْن أََصرَّ على ذَْنبِِه فَاللَُّه أَْولَى بِِه َوال 

  . َتْخرِْق على أََحٍد َسْتًرا
ــۆمهر    8960 ــى ئ ــ ئىبن ــۇ ئهنهۇـ ــارەزىيهلالھ ــۋايهت  م ــداق رى دىن مۇن
نىڭ يېنىـــدا پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم: قىلىنىـــدۇ

 پهيغهمـــــــبهر ،ھهرمهله ئىبنـــــــى زەيـــــــد كېلىـــــــپ ئولتـــــــۇراتتىم،
  :ئالدىدا ئولتۇردى ۋە ئهلهيهىسساالمنىڭ

 بــۇمۇنــاپىقلىق  ،)دەپ تىلىنــى( يهردە ئىمــان بـۇ  !رەســۇلۇلالھئــى ـــ  
تائــــاالنى كــــۆپ يــــاد   هللا ، بىــــز ا)دەپ يــــۈرىكىنى كۆرســــهتتى (يهردە 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا جـاۋاب بهرمهي   . ئهتمهيۋاتىمىز، ـ دېدى 
شـۇنىڭ  . ھهرمهله بۇ سـۆزىنى بىـر قـانچه قېـتىم تهكرارلىـدى     . ئولتۇردى

  :بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ تىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ
ـــ  ــا   ب !هللائــى اـ ۇنىڭغــا راســتچىل تىــل، شــۈكۈر قىلىــدىغان دىــل ئات

ــتل  .قىلغىـــــن ــا مېنـــــڭ دوســـ قىمنى ۋە مېنـــــى دوســـــت ۇئۇنىڭغـــ
ــتل  ــدىغانالرنىڭ دوسـ ــن، قىنى ۇتۇتىـ ــىلىققا  بهرگىـ ــلىرىنى ياخشـ ئىشـ

  :ھهرمهله. دېدى ـ! يۈزلهندۈرگىن
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ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــار،     !رەس ــتلىرىم ب ــاپىق دوس ــڭ مۇن ــۇرۇن(مېنى ) ب
ــايمۇ؟     . ھهممىســىنىڭ بېشــى ئىــدىم  ــۇالرنى كۆرســىتىپ قوي ـ ســاڭا ئ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر دېگهنىدى،
دەك كېلىـــپ، خـــۇددى ســـهنكىـــم بىزنىـــڭ يېنىمىزغـــا ـــــ يـــاق، 

. ىـرەت تىلهيمىـز  بىـز ئـۇ كىشـى ئۈچـۈن مهغپ     ،مهغپىرەت تهلهپ قىلسـا 
ئـۆزى  تائـاال  هللا ا ، ئۇنىـڭ ھېسـابىنى  كىم ئۆزىنىڭ گۇناھىدا چىـڭ تۇرسـا  

ــورايدۇ ــكارىالپ  . ســ ــى ئاشــ ــقىالرنىڭ مهخپىيهتلىكلىرىنــ ــهن باشــ ســ
   .①ـ دېدى! يۈرمىگىن

  )3475: »كهبىرئهل«(

ى اللَُّه َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ قال أُْنِفَر بنا َوَنْحُن يف َسفَرٍ مع رسول اللَِّه صلـ عن   8961
عليه وسلم يف لَْيلٍَة ظَلَْماَء َدِحَسٍة فَأََضاَءْت أََصابِِعي حىت َجَمُعوا عليها ظَْهَرَهْم وما َسـقَطَ  

 . لَُتنُِريمن َمَتاِعهِْم َوإِنَّ أََصابِِعي 
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق   هسلهمىئئهمر ھهمزە ئىبنى  – 8961

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  بىر كېچىدەناھايىتى قاراڭغۇ : رىۋايهت قىلىنىدۇ
مېنىـڭ بارمـاقلىرىم    .قىلـدۇق  سـهپهر بىلـله  بىـلهن   ئهلهيهى ۋەسهللهم

ھهيدىدى ۋە ماللىرىدىن ئۇالغلىرىنى شۇ يورۇقتا باشقىالر  ،يورۇپ كهتتى
ــاقلىرىم       ــڭ بارم ــدى، مېنى ــپ ماڭ ــاي ئېلى ــۈرۈپ قويم ــېمه چۈش ھېچن

   .②ئۇالرنىڭ يولىنى يورۇتۇپ بهردى
  )2990: »ركهبىئهل«(

: البـزار . التسبوا ورقة فإىن رأيت رأيت له جنة أو جنتني: رفعته عائشة – 8962
2751.   

ــ  8962 ــه ــ ــ ئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  ارەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
رى ســهھىه ھهدىســنىڭ بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــ  ): 16147(ھهيســهمى  ①

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 16153(ھهيسهمى  ②
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ى مهن ئۇنىـڭ ئۈچـۈن تهييارالنغـان بىـر يـاك     . ۋەرەقهنى تىللىماڭالر«
   .①»ئىككى جهننهتنى كۆردۈم

  ) 2751: بهززار(

َوَرقَةَ بن  عنعن أَْسَماَء بنِت أيب َبكْرٍ أَنّ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم ُسِئلَ  – 8963
 . َنْوفَلٍ فقال ُيْبَعثُ يوم الِْقَياَمِة امة َوْحَدُه

ـ ئهبۇ بهكرىنىڭ قىزى ئهسـما رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت      8963
دىن ۋەرەقه پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمىـــدۇكى، قىلىن

   :ئىبنى نهۋفهل ھهققىدە سورالغاندا
ەپ دـ ،  قوپىـدۇ ممهت بولـۇپ  ۈئۇ قىيامهت كۈنى ئۆزى يـالغۇز بىـر ئـ   ــ 

   .②جاۋاب بهرگهن
  ) 24/82: »كهبىرئهل«(

ك عن أيب طالب هل تنفعه نبوت عن جابر بن عبد اهللا قال سئل النيب  – 8964
قال نعم أخرجته من غمرة جهنم إىل ضحضاح منها وسئل عن خدجية ألŒا ماتت قبـل  
الفرائض وأحكام القرآن فقال أبصرőا على Œر من أŒار اجلنة يف بيـت مـن قصـب ال    
صخب فيه وال نصب وسئل عن ورقة بن نوفل قال أبصرته يف بطنان اجلنة عليه سـندس  

بعث يوم القيامة أمة وحده بيƗ وبـني عيسـى   وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال ي
 . عليهما السالم
ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ   8964 دىن مۇنــداق مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ

  :دىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ
؟ ـ  مهنپهئىتـى بوالمـدۇ   ئهبۇ تالىبقاسېنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭنىڭ ــ 

  :دەپ سورالغانىدى

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار مۇتتهسـىل ۋە مۇرسـهل رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ھهر ئىككىلـى       ): 16175(ھهيسهمى  ①

  .نىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنسهنهدىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىس
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 16176(ھهيســهمى  ②

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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تـا ئۈسـتىگىچه ئېلىـپ     ھهئه، مهن ئۇنى جهھهننهمنىـڭ قهرىـدىن  ــ 
  .چىقتىم، ـ دېدى

ـــ ــ ـ ــ  پهرزقانــداق بولىــدۇ؟ چــۈنكى ئــۇ  ) رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا(ه چخهدى ـ
تــى، ـ دەپ ســورالغانىدى،   بــۇرۇن ئۆلــۈپ كهت بېكىتىلىشــتىنئهھكــامالر 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ڭ ئۈستىگه ئىچى كاۋاك دەريالىرىدىن بىرىنى جهننهت ڭمهن ئۇنىــ 

ــاتىرجهم ۋە راھهت   مهرۋايىتـــــتىن ســـــېلىنغان بىـــــر قهســـــىردە، خـــ
ــاۋاب بهردى     ــۆردۈم، ـ دەپ ج ــاۋاتقانلىقىنى ك ــى  . ياش ــدىن ۋەرەقه ئىبن ئان

  :نهۋفهل ھهققىدە سورالغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ـــ  جهننهتــته ئۇچىســىغا يىــپهك تــون ئارتىۋالغــان ھالــدا  مهن ئــۇنى ـ

زەيــد ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى نۇفهيــل ھهققىــدە  ئانــدىن . دېــدى ـكــۆردۈم،   
  :ىدىسورالغان

بىلهم مېنىڭ ئارامـدىكى  ئىيسا ئهلهيهىسساالم  ئۇ قىيامهت كۈنىــ 
   .①دېدىـ ، بولۇپ تىرىلدۈرۈلىدۇ ممهتۈيالغۇز بىر ئ

 )2047: سىلىهۋم(

لَِقَينِي َرُجلٌ ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ فَقَالَ َعنِ الْأَْحَنِف قَالَ َبْيَنَما أَطُوُف بِالَْبْيِت إِذْ  – 8965
قَْوِمَك أَلَا أَُبشُِّرَك قَالَ قُلُْت َبلَى قَالَ أََتذْكُُر إِذْ َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى 

ا قَالَ إِلَّا َخْيًرا َولَا أَْسَمُع إِلَّا ُحْسـًنا  َبنِي َسْعٍد أَْدُعوُهْم إِلَى الْإِْسلَامِ قَالَ فَقُلُْت أَْنَت َواللَِّه َم
ِف قَـالَ  فَإِنِّي َرَجْعُت فَأَْخَبْرُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمقَالَِتَك قَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللْأَْحَن

  . فََما أََنا ِلَشْيٍء أَْرَجى ِمْنَها
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   هـۇ رەزىيهلالھۇ ئهنئهھنهف ـ  8965
ــدە ــاۋاپ قىلىۋاتســام  كهئبى ــۇچ   ،ت ــادەم ئ ــر ئ ــدىن بى راپ ســۇلهيم جهمهتى
  :قېلىپ
  :مهن. دېدى خهۋەر يهتكۈزەيمۇ؟ ـساڭا خۇشــ 

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇجالىـد ئىسـىملىك           ): 16177(ھهيسهمى  ①

قالغـان راۋىيلىـرى   . ھهدىس ئۇنىڭ تـوغرا رىۋايهتلىرىـدىن دەپ قارىلىـدۇ    لېكىن بۇ. ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
  .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  :مۇنداق دېدى ئۇ ـ دېگهنىدىم،شۇنداق قىلغىن، ــ 
ــ يادىڭدا بارمىكىن، پاالنچى ۋاقىتتا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  

هللهم مېنى بهنـى سـهئد قهۋمىـدىن سـېنىڭ جهمهتىڭنـى ئىسـالمغا       ۋەس
نىڭ نامى بىلهن هللا”: شۇ چاغدا سهن. دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتكهنىدى

. قهسهم قىلىمهنكى، بۇ ئادەمدىن ياخشـىلىقتىن باشـقىنى ئاڭلىمىـدىم   
ــوغرا  ــۆزلىرىنىڭ ھهممىســـى تـ ــبهر  .دېگهنىـــدىڭ “سـ ــيىن، پهيغهمـ كېـ

ــا قايتىــــپ، ســــېنىڭ ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــه للهمنىڭ يېنىغــ
  :سۆزلىرىڭنى ئېيتىپ بهرگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــى اـ ــىئهھنهف !هللائ ــن،   ن ــرەت قىلغى ــدىنمۇ زور مهغپى مهن بۇنىڭ
   .①ئۈمىد كۈتمىگهنىدىم، ـ دېدى

  )23161:ئهھمهد(

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهھمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ ئهلـى        ): 16191(ھهيسهمى  ①

كىن ئۇنىـڭ ھهدىسـىمۇ ھهسـهن دەپ    لـې . ئىبنى زەيدتىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىـدۇر 
  .قارىلىدۇ، ـ دېگهن
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سهفىيه، سهۋدە، ئهبۇ  ، فاتىمه، ئائىشه،هدىجه بىنتى خۇۋەيلدخ
بهكرىنىڭ قىزى ئهسما، ئۇممۇ ھهرام، ئۇممۇ سۇلهيم ۋە 

  پهزىلهتلىرى رنىڭالازىيهلالھۇ ئهنهئۇتبهنىڭ قىزى ھىند 

َعْن إِْسَمِعيلَ قَالَ قُلُْت ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى أَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ   8966
َعلَْيِه َوَسلََّم َبشََّر َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة قَالَ َنَعْم َبشََّرَها بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصـبٍ لَـا   

  . َنَصَبَصَخَب ِفيِه َولَا 
ئابدۇلالھ ئىبنى  :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ئىسمائىلدىن – 8966
  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ ئهۋفا

هگه جهننهتـته بىـر   جخهدى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمــ 
  :ئۇ غانىدىم،دەپ سورىـ ئۆي بىلهن خۇش بېشارەت بهرگهنمۇ؟ 

 ك مهرۋايىتـتىن سـېلىنغان،  ئىچى كاۋاهگه جهننهتته جخهدى ،ھهئهــ 
  . دېدى خاتىرجهم ۋە راھهت ياشايدىغان بىر ئۆي بىلهن بېشارەت بهرگهن، ـ

 )2433: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َما ِغْرُت َعلَى أََحٍد ِمْن نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى ـ   8967
ى َخِدَجيةَ َوَما َرأَْيُتَها َولَِكْن كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِغْرُت َعلَ

ا قُلُْت ُيكِْثُر ِذكَْرَها َوُربََّما ذََبَح الشَّاةَ ثُمَّ ُيقَطُِّعَها أَْعَضاًء ثُمَّ َيْبَعثَُها ِفي َصَداِئقِ َخِدَجيةَ فَُربََّم
  . الدُّْنَيا اْمَرأَةٌ إِلَّا َخِدَجيةُ فََيقُولُ إِنََّها كَاَنْت َوكَاَنْت َوكَانَ ِلي ِمْنَها َولٌَد لَُه كَأَنَُّه لَْم َيكُْن ِفي

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8967
نـــى كـــۆرمىگهن بولســـاممۇ، پهيغهمـــبهر    جهخهدى ھهزرىتـــى مهنگهرچه 

ر ئايالىـــدىن خهدىجهدىـــن ھېچبىـــســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنى 
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ــدىم  ــۈنلهپ باقمى ــدەك ك ــاالم  . كۈنلىگهن ــبهر ئهلهيهىسس ــۈنكى پهيغهم چ
ــوي ســويۇپ، ئۇنىــڭ     ــى، ھه دېســىال ق ــوال قىالتت خهدىجهنىــڭ گېپىنــى ت

  :بهزى چاغالردا. ەتتىدوستلىرىغا ئهۋەتىپ بېر
  :ــ خۇددى دۇنيادا خهدىجهدىن باشقا ئايال يوقتهك؟ ـ دەپ قويسام

ھهم ئۇنىڭــدىن  ،مۇنــداق پهزىلهتلىــك ئايــال ئىــدىـ ۇ مۇنــداق   ئــ ــــ
   .دەيتتىبالىلىرىم بولدى، ـ 

  )3818 :بۇخارى(

  . َوَتَزوََّجنِي َبْعَدَها بِثَلَاِث ِسنَِني: ـ ويف رواية 8968
 ،ئۈچ يىلدىن كېيىن خهدىجه ۋاپات بولۇپ: ه بىر رىۋايهتتهيهن ـ 8968

، ـ  مېنى نىكاھىغا ئالغان ئىـدى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .دېگهن

  )3817 :بۇخارى(

ـ عن َعاِئَشةَ رضي اهللا عنها قالت اْسَتأْذََنْت َهالَةُ بِْنُت ُخَوْيِلٍد أُْخُت َخِدَجيةَ   8969
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعَرَف اْسِتئْذَانَ َخِدَجيةَ فَاْرَتاَع ِلذَِلَك فقال اللـهم   على رسول اللَِّه

َهالَةَ قالت فَِغْرُت فقلت ما َتذْكُُر من َعُجوزٍ من َعَجاِئزِ قَُرْيشٍ َحْمَراِء الشِّْدقَْينِ َهلَكَْت يف 
  . الدَّْهرِ قد أَْبَدلََك اهللا َخْيًرا منها

دىن يهنه مۇنــــداق رىــــۋايهت ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــا ـــــ 8969
هنىڭ سىڭلىسى ھاله پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   جخهدى: قىلىنىدۇ

ــورىغان ئىـــدى   ــازەت سـ ــا كىـــرىش ئۈچـــۈن ئىجـ ــهللهمنىڭ يېنىغـ  ،ۋەسـ
ــبهر  ــاالم پهيغهم ــڭ جخهدىئهلهيهىسس ــپ هنى ــىتىپ قېلى ــا ئوخش  ئاۋازىغ

  :كهتتى ۋەچۆچۈپ 
  :دېدى، مېنىڭ كۈندەشلىكىم تۇتۇپ ، ـبولغىيدىبۇ ھاله  !هللائى اــ 

ـــ  ــۇير   ـ ــان، ق ــى قالمىغ ــپ چىش ــۇرەيش   ۇقېرى ــقان ق ــۇم باس قىنى ق
ــاد ئېىتىدىغانســهن قېرىســىنىڭ نېمىســىنى مۇ ئۇنىڭــدىن ســاڭاهللا ؟ اي
   .دېدىم ياخشىسىنى بهرمىدىمۇ؟ ـ

  )3821 :بۇخارى(
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الَْعالَِمَني َمْرَيُم ن نَِساِء َحْسُبَك مقال  عن أََنسٍ رضي اهللا عنه أَنَّ النيب ـ   8970
  . اْبَنةُ ِعْمَرانَ َوَخِدَجيةُ بِْنُت ُخَوْيِلٍد َوفَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمٍَّد َوآِسَيةُ اْمَرأَةُ ِفْرَعْونَ

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ ئهنهس  8970
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى « ــان ئاياللىرئهھل ــدىغانلىرى  جاھ ــقا ئهرزىي ــۈلگه قىلىش ــدىن ئ  ى
ــدنىڭ قىــــزى خهدىــــ ۇئىمراننىــــڭ قىــــزى مهريهم، خپهقهت  ه، جۋەيلىــ

ــاتىمه ۋە فىرئ   ــزى فــ ــڭ قىــ ــالى همۇھهممهدنىــ ــڭ ئايــ ــىيه ۋننىــ  ئاســ
   .①»قاتارلىقالردۇر

 )3878: تىرمىزى(

َعمَِّتي َعلَى َعاِئَشةَ فَُسـِئلَْت   َعْن ُجَمْيعِ ْبنِ ُعَمْيرٍ التَّْيِميِّ قَالَ َدَخلُْت َمَعـ   8971
 أَيُّ النَّاسِ كَانَ أََحبَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت فَاِطَمةُ فَِقيلَ ِمْن الرَِّجالِ

  . قَالَْت َزْوجَها إِنْ كَانَ َما َعِلْمُت َصوَّاًما قَوَّاًما
ــ 8971 ــ جـ ىـــدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت همىمئـــۇمهير تئىبنـــى  ۇمهيئــ
نىـڭ قېشـىغا   رەزىيهلالھـۇ ئهنها  ھاممـا ئاچـام بىـلهن ئائىشـه    : قىلىنىدۇ
  :نىڭدىنئۇ. كىردىم
كىمنــى ئهڭ ياخشــى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ــــ 

  :كۆرەتتى؟ ـ دەپ سورىدۇق
  .ــ قىزى فاتىمهنى، ـ دېدى

  :ىغانىدۇقدەپ سورــ ئهرلهردىنچۇ؟ ـ 
ـــ  ــۇـ ــا( ئ ــڭ ئېرى)تىمهف ــۆرەتتى، نى ــى ياخشــى ك ــۇ  ب ن ــىمچه، ئ ىلىش

كۆپىنچه ھالالردا روزا تۇتىدىغان ۋە كېچىلىرى نامـاز ئوقۇيـدىغان بىـرى    
   .②دەپ جاۋاب بهردى ئىدى، ـ

 ) 3874: تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3053(ئهلبانى  ①
  .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 614(ئهلبانى  ②
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ِعْنَدُه Ɓ ُيَغـاِدْر ِمـْنُهنَّ َواِحـَدةً     عن َعاِئَشةَ قالت كُنَّ أَْزَواُج النيب ـ   8972
شيئا فلما َرآَها َرحََّب هبا  ْت فَاِطَمةُ َتْمِشي ما ُتْخِطئُ ِمْشَيُتَها من ِمْشَيِة رسول اللَِّه فَأَقَْبلَ

فقال َمْرَحًبا بِاْبَنِتي ثُمَّ أَْجلََسَها عن َيِمينِِه أو عن ِشَماِلِه ثُمَّ َسارََّها فََبكَْت ُبكَاًء َشِديًدا فلما 
من َبـْينِ نَِسـاِئِه    ةَ فََضِحكَْت فقلت هلا َخصَِّك رسول اللَِّه َرأَى َجَزَعَها َسارََّها الثَّانَِي

قالت ما  َسأَلُْتَها ما قال لَِك رسول اللَِّه  بِالسَِّرارِ ثُمَّ أَْنِت َتْبِكَني فلما قام رسول اللَِّه 
ْمُت َعلَْيِك قلت َعَز ِسرَُّه قالت فلما ُتُوفَِّي رسول اللَِّه  كنت أُفِْشي على رسول اللَِّه 

فقالت أَمَّا الْآنَ فََنَعْم أَمَّـا   بَِما يل َعلَْيِك من الَْحقِّ لََما َحدَّثِْتنِي ما قال لَِك رسول اللَِّه 
حني َسارَّنِي يف الَْمرَِّة الْأُولَى فَأَْخَبَرنِي ان جِْبرِيلَ كان ُيَعارُِضُه الْقُْرآنَ يف كل َسَنٍة َمرَّةً أو 

نه َعاَرَضُه الْآنَ َمرََّتْينِ وأين لَا أَُرى الْأََجلَ اال قد اقَْتَرَب فَاتَِّقي اللََّه َواْصبِرِي فإنـه  َمرََّتْينِ وا
نِْعَم السَّلَُف انا لَِك قالت فََبكَْيُت ُبكَاِئي الذي َرأَْيِت فلما َرأَى َجَزِعي َسارَّنِي الثَّانَِيةَ فقال 

نِي َسيَِّدةَ نَِساِء الُْمْؤِمنَِني أو َسيَِّدةَ نَِساِء هـذه الْأُمَّـِة قالـت    يا فَاِطَمةُ أََما َتْرَضْي ان َتكُو
  . َضِحِكي الذي َرأَْيِتفََضِحكُْت 

: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن ارەزىيهلالھــۇ ئهنهـــــ ئائىشــه  8972
ئايـاللىرى بىـلهن ئولتـۇراتتى،     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  

ــدا،   .ىــدىن تېخــى ئايرىلمىغانىــدى ھېچبىــرى ئۇنىــڭ يېن  دەل شــۇ چاغ
ــاتىمه كىرىـــپ كهلـــدى، ئۇنىـــڭ مېڭىشـــى پهيغهمـــبهر    ــا فـ يېنىمىزغـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    .ئهلهيهىسساالمنىڭكىگه بهكمـۇ ئوخشـايتتى  
  :ئۇنى كۆرۈپ بهكمۇ سۆيۈندى ۋە

ئۇنى ئـوڭ  ئاندىن . ـ خۇش كهلدىڭ، قىزىم، ـ دەپ قىزغىن كۈتۈۋالدى 
قۇلىقىغـــا بىـــر نهرســـىلهرنى    ۇپ،رىپىـــدە ئولتۇرغـــۇز يـــاكى ســـول ته 

ــۆڭرەپ  ــاتىمه ھــ ــدى، فــ ــى پىچىرلىغانىــ ــالپ كهتتــ قىزىنىــــڭ . يىغــ
يىغلىغىنىنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىـر نهرسـىلهرنى   

  :بۇنىڭدىن ئهجهبلىنىپ .پىچىرلىغانىدى، بۇ قېتىم كۈلۈشكه باشلىدى
ئـۇ  . دېـدى؟ ـ دەپ سـورىدىم    ــ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم سـاڭا نـېمه    

  :ئورنىدىن تۇردى، مهن يهنه بىر قېتىم سورىغانىدىم، ئۇ
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ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهخپىيىتىنـى ئاشـكارىلىمايمهن،   
  .ـ دېدى

  :ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندىن كېيىن، فاتىمهگهپهيغهمبهر 
ر ـــ ئۈسـتۈڭدىكى ھهق ـ ھـۆرمىتىم بىـلهن سـورايمهنكى، پهيغهمـبه       

  :فاتىمه. ئهلهيهىسساالم ئۇ ۋاقىتتا ساڭا نېمه دېگهنىدى؟ ـ دېدىم
ى چـ بىرىنئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمبهر . ــ ساڭا ئهمدى ئېيتىپ بېرەي

جىبرىئىــل قۇرئــاننى ھهر يىلــى بىــر قېــتىم  « :قېــتىم پىچىرلىغانــدا
ــۇتتى     ــتىم ئوقـ ــى قېـ ــل ئىككـ ــۇ يىـ ــا بـ ــاتتى، ئهممـ ــدىن . ئوقۇتـ بۇنىڭـ

تىـن  هللا! ئى فـاتىمه . پ قالغانلىقىنى بىلدىمئهجىلىمنىڭ يېقىنلىشى
ــۇرۇن كېتىــدىغان ئهڭ ســالىه  . قــورق ۋە ســهۋرچان بــول  مهن ســهندىن ب

. مهن قـاتتىق قايغۇرغانلىقىمـدىن يىغـالپ كهتـتىم    . دېدى» كىشىمهن
! ئى فـاتىمه «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنىڭ يىغلىغىنىمنى كۆرۈپ

هت ئاياللىرىنىـڭ سـهردارى   سهن مۇئمىن ئايالالرنىـڭ يـاكى مۇشـۇ ئـۈمم    
ــۈپ  » بولۇشــقا رازى ئهمهســمۇ؟ دېگهنىــدى، ســېنىڭ كۆرگىنىڭــدەك كۈل

  . دېدى ، ـكهتتىم
  )2450: ممۇسلى(

  . ثُمَّ َسارَّنِي فَأَْخَبَرنِي أَنِّي أَوَّلُ أهل بيته َيْتَبُعُه فََضِحكُْت: ـ ويف رواية 8973
ــ 8973 ــۋايهتته  ـ ــر رى ــگهن  يهنه بى ــداق كهل ــدىن: مۇن ــبهر  ئان پهيغهم

ــۇ دۇنياغــا( ىكىلهردىنئائىلىســىد ئهلهيهىسســاالم ــدىن كېيىــنال ) ئ ئۆزى
مېنىڭ سهپهر قىلىدىغانلىقىمنى ئېيتقانىدى، شـۇنىڭ بىـلهن كۈلـۈپ    

   .دېدى كهتتىم، ـ
  )4434ـ  4433 :بۇخارى(

ِء هـذه الْأُمَّـِة   اال َتْرَضْيَن ان َتكُونِي َسيَِّدةَ نَِساِء الُْمْؤِمنَِني أو َسيَِّدةَ نَِساـ   8974
  . فََضِحكُْت ِلذَِلَك

سهن مـۇئمىن ئايالالرنىـڭ يـاكى مۇشـۇ     «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته 8974
  .گهنەپ كهلد »ممهت ئاياللىرىنىڭ سهردارى بولۇشقا رازى بولمامسهن؟ۈئ
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: مۇســـــــــلىم(
2450(  

   
 . َم اْبَنةَ ِعْمَرانَ فََضِحكُْتإال َمْرَينَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة ثُمَّ أخƎين أَنِّي َسيَِّدةُ ـ  8975
ــۋايهتته   8975 ــ شــۇنىڭغا ئوخشــاش يهنه بىــر رى ــنهت ئهھلــى «: ـ جهن

ــدىن  ــدىن  ئاياللىرى ــزى مهريهم ــهردارى باشقىســىنىڭئىمراننىــڭ قى  س
   .①گهندېيىل، ـ دېدى »بولۇشنى خالىمامسهن؟

 )3873: تىرمىزى(

كََملَ من الرَِّجالِ  ِه عن أيب ُموَسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اللَّـ   8976
كَِثٌري وƁ َيكُْملْ من النَِّساِء إال آِسَيةُ اْمَرأَةُ ِفْرَعْونَ َوَمْرَيُم بِْنُت ِعْمَرانَ َوإِنَّ فَْضلَ َعاِئَشةَ على 

  . الثَّرِيِد على َساِئرِ الطََّعامِ كَفَْضلِالنَِّساِء 
پهيغهمـبهر   ،كىئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇ   ـ 8976

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى
ئايـالالردىن پهقهت   كهنىـدى، ئهرلهردىن نۇرغۇن كىشى كامالهتكه يهت«

فىرئهۋننىڭ ئايالى ئاسىيه بىلهن ئىمراننىڭ قىزى مهريهمال كامـالهتكه  
خــۇددى شــورپىغا  ئائىشــهنىڭ باشــقا ئايــالالردىن ئهۋزەللىكــى    . تــىيهت

  . »ڭ باشقا تائامالردىن ئهۋزەل بولغىنىغا ئوخشايدۇچىالنغان ناننى
  )3411 :بۇخارى(

َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   ـ عن  8977
اُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه َتَرى َما َيْوًما َيا َعاِئَش َهذَا جِْبرِيلُ ُيقْرِئُِك السَّلَاَم فَقُلُْت َوَعلَْيِه السَّلَ

  . لَا أََرى ُترِيُد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ـــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا رىــۋايهت قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر   8977

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى ئهلبانىنىڭ نه سهھىه، نه زەئىپ ھهدىس كىتابلىرىدىن تاپالمىدىم ①
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. دېـدى دى، ـ  سـاڭا سـاالم يوللىـ    بۇ جىبرىئىـل بولىـدۇ،   ه،ئى ئائىشــ 
  :مۇمهن

ـــ  مهن . ، ـ دېــدىم  كــاتۇھۇەۋەئهلهيهىسســاالم ۋە رەھمهتــۇلالھى ۋە بهرـ
   .كۆرمىگهننى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۆرەلهيتتى

  )3768 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ َما أَْشكَلَ َعلَْيَنا أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   8978
  . َم َحِديثٌ قَطُّ فََسأَلَْنا َعاِئَشةَ إِلَّا َوَجْدَنا ِعْنَدَها ِمْنُه ِعلًْماَوَسلَّ

: دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهبۇ مۇسا  8978
ــته    ــىنى چۈشىنىشــ ــرەر ھهدىســ ــاالمنىڭ بىــ ــبهر ئهلهيهىسســ پهيغهمــ
ــادىن     ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــال ئائىشـ ــاق، دەرھـ ــا ئۇچرىسـ قىيىنچىلىققـ

بىــــرەر مهلۇماتقــــا ) ئــــۇ ھهدىــــس ھهققىــــدە(ســــورايتتۇق ۋە چوقــــۇم 
   .①ئېرىشهتتۇق

 )3883: تىرمىزى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ غَاِلبٍ أَنَّ َرُجلًا َنالَ ِمْن َعاِئَشةَ ِعْنَد َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ فَقَـالَ  ـ   8979
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَغْرِْب َمقُْبوًحا َمْنُبوًحا أَُتْؤِذي َحبِيَبةَ َرُسولِ اللَِّه 

بىــر : تىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئهمــر ئىبنــى غــالىب 8979
 دا ئائىشــهيېنىــنىــڭ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ممــار ئىبنــى ياســىر  هئــادەم ئ

  :ئهممار غا تىل تهگكۈزگهنىدى،ارەزىيهلالھۇ ئهنه
ھۇ پهيغهمــبهر ســهلاللال !يوقــالبــۇ يهردىــن ھــالهتته ـ زەبــۇن خــار   ــــ 

ــېمه    يۈملۈكۆنىڭ ســئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــا تىــل تهگكۈزۈشــكه ن ئايالىغ
   .②ـ دېدى! ھهددىڭ؟

 ) 3888: ىتىرمىز(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3044(ئهلبانى  ①
  .ئىپ، ـ دېگهنسهنهدى زە): 815(ئهلبانى  ②
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ نَِساَء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّ ـ   8980
ةُ َوَصِفيَّةُ َوَسْوَدةُ َوالِْحْزُب الْآَخُر أُمُّ َسلََمةَ َوَساِئُر نَِسـاِء  ِحْزَبْينِ فَِحْزٌب ِفيِه َعاِئَشةُ َوَحفَْص

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ الُْمْسِلُمونَ قَْد َعِلُموا ُحبَّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  
أََحِدِهْم َهِديَّةٌ ُيرِيُد أَنْ ُيْهِدَيَها إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئَشةَ فَإِذَا كَاَنْت ِعْنَد 

 َعلَْيِه َوَسلََّم أَخََّرَها َحتَّى إِذَا كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِت َعاِئَشةَ َبَعـثَ 
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِت َعاِئَشةَ فَكَلََّم ِحـْزُب أُمِّ  َصاِحُب الَْهِديَِّة بَِها إِلَى َرُسولِ اللَّ

أَنْ َسلََمةَ فَقُلَْن لََها كَلِِّمي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَلُِّم النَّاَس فََيقُـولُ َمـْن أََراَد   
َعلَْيِه َوَسلََّم َهِديَّةً فَلُْيْهِدِه إِلَْيِه َحْيثُ كَانَ ِمْن ُبُيوِت نَِساِئِه  ُيْهِدَي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

لََهـا  فَكَلََّمْتُه أُمُّ َسلََمةَ بَِما قُلَْن فَلَْم َيقُلْ لََها َشْيئًا فََسأَلَْنَها فَقَالَْت َما قَالَ ِلي َشـْيئًا فَقُلْـَن   
َني َداَر إِلَْيَها أَْيًضا فَلَْم َيقُلْ لََها َشْيئًا فََسأَلَْنَها فَقَالَْت َما قَالَ ِلي َشْيئًا فَكَلِِّميِه قَالَْت فَكَلََّمْتُه ِح

 الَْوْحَي فَقُلَْن لََها كَلِِّميِه َحتَّى ُيكَلَِّمِك فََداَر إِلَْيَها فَكَلََّمْتُه فَقَالَ لََها لَا ُتْؤِذينِي ِفي َعاِئَشةَ فَإِنَّ
أََنا ِفي ثَْوبِ اْمَرأٍَة إِلَّا َعاِئَشةَ قَالَْت فَقَالَْت أَُتوُب إِلَى اللَِّه ِمْن أَذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه لَْم َيأِْتنِي َو

ِه َصلَّى ثُمَّ إِنَُّهنَّ َدَعْونَ فَاِطَمةَ بِْنَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْرَسلَْت إِلَى َرُسولِ اللَّ
ا ُبَنيَّةُ ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َتقُولُ إِنَّ نَِساَءَك َيْنُشْدَنَك اللََّه الَْعْدلَ ِفي بِْنِت أَبِي َبكْرٍ فَكَلََّمْتُه فَقَالَ َياللَّ

ْت أَنْ َتْرجِـَع  أَلَا ُتِحبَِّني َما أُِحبُّ قَالَْت َبلَى فََرَجَعْت إِلَْيهِنَّ فَأَْخَبَرْتُهنَّ فَقُلَْن اْرجِِعي إِلَْيِه فَأََب
ِت فَأَْرَسلَْن َزْيَنَب بِْنَت َجْحشٍ فَأََتْتُه فَأَغْلَظَْت َوقَالَْت إِنَّ نَِساَءَك َيْنُشْدَنَك اللََّه الَْعْدلَ ِفي بِْن

نَّ َرُسولَ اللَِّه اْبنِ أَبِي قَُحافَةَ فََرفََعْت َصْوَتَها َحتَّى َتَناَولَْت َعاِئَشةَ َوِهَي قَاِعَدةٌ فََسبَّْتَها َحتَّى إِ
َب َحتَّى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََيْنظُُر إِلَى َعاِئَشةَ َهلْ َتكَلَُّم قَالَ فََتكَلََّمْت َعاِئَشةُ َتُردُّ َعلَى َزْيَن

  . إِنََّها بِْنُت أَبِي َبكْرٍأَْسكََتْتَها قَالَْت فََنظََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعاِئَشةَ َوقَالَ 
 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8980

بىـر   گۇرۇھقـا بۆلۈنـدى،   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرى ئىككى
سـهۋدە قاتـارلىقالر، يهنه بىـر     ۋە ھهفسـه، سـهفىيه  ، )ئائىشـه (مهن  گۇرۇھتا
پهيغهمـبهر  مۇسۇلمانالر  .لالر بار ئىدىباشقا ئايائۇممۇ سهلهمه ۋە  گۇرۇھتا

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانى ھهممىـدىن بهك ياخشـى   
كۆرىدىغانلىقىنى بىلگهچكه، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا بىـرەر نهرسـه     
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ھهدىيه قىلماقچى بولسا، ئائىشهنىڭ نۆۋىتى كهلگىچه كۈتۈپ تـۇراتتى ۋە  
ىشهنىڭ ھۇجرىسـىغا كىرگهنـدىن كېـيىن    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئائ
 گۇرۇھىــدىكىئۇممــۇ ســهلهمه بــۇ ســهۋەبتىن  .ھهدىيهلىرىنــى يــولاليتتى
  :ئايالالر ئۇممۇ سهلهمهگه

 :ــــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ئېيتىــپ قــويغىن، مۇســۇلمانالرغا 
ــانالر ا   هللا« ــاقچى بولغ ــيه قىلم ــر نهرســه ھهدى نىــڭ هللانىــڭ رەســۇلىغا بى

ڭ ھۇجرىســىدا بولســا، ھهدىيهســىنى شــۇ يهرگه رەســۇلى قايســى ئايالىنىــ
ئۇالرنىـڭ سـۆزىنى   ئۇممۇ سهلهمه . دېدى ـ  دەپ قويسۇن،» !يولالپ بهرسۇن

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا يهتكۈزگهنىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 
ــبهر   .ھېچنـــــېمه دېمىـــــدى ــهلهمهدىن پهيغهمـــ ــۇ ســـ ــالالر ئۇممـــ ئايـــ

ممـــۇ ســـهلهمه ئۇ ىۋىدى،ئهلهيهىسســـاالمنىڭ نـــېمه دېگهنلىكىنـــى ســـور
ــى   ــى ئېيتت ــېمه دېمىگهنلىكىن ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھېچن  .پهيغهم

  :ئايالالر ئۇممۇ سهلهمهگه
ــتقىن   ــنى يهنه ئېي ــۇ ئىش ـــ ب ــتىدى ! ـ ــ دەپ قىس ــهلهمه   .ـ ــۇ س ئۇمم

ئۆزىنىڭ نۆۋىتى كهلگهن كۈنى، يهنه بۇ ئىش توغرۇلۇق ئېغىز ئاچقانىدى، 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــى ئۇم  ـــ ئ ــهلهمه ـ ــۇ س ــن   ! م ــازار بهرمىگى ــا ئ ــدە ماڭ ــه ھهققى  .ئائىش
ــل      ــي نازى ــا ۋەھى ــقا ھېچبىرىڭالرنىــڭ ھۇجرىســىدا ماڭ ئائىشــهدىن باش

  : دېۋىدى، ئۇممۇ سهلهمه قىلىنمايدۇ، ـ
 تائاالغا هللا سېنى خاپا قىلىپ قويغانلىقىم ئۈچۈن! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

اي، پهيغهمــبهر شــۇندىمۇ ئايــالالر بولــدى قىلمــ. دېــدىـ تهۋبه قىلىــمهن،   
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى فاتىمهنى چاقىرىپ

ئاياللىرىـڭ سـهندىن ئائىشـه    ”: ــ رەسۇلۇلالھنىڭ قېشـىغا كىرىـپ  
. ـ دېيىشـتى   !دېگىـن  “ئادىل مۇئامىله قىلىشىڭنى سوراۋاتىدۇھهققىدە 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ئۇالرنىڭ دېگىنى بويىچه قىلغانىدى،فاتىمه 
 ياخشـى كـۆرگهننى سـهن ياخشـى كۆرمهمسـهن؟ ـ       مهن !ئى قىـزىم ــ 
  :فاتىمه. دېدى
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ـ دېگىنىچه قايتىپ چىقتى ۋە ئايالالرغا ياخشى كۆرىمهن،  ــ ئهلۋەتته 
ئايالالر فاتىمهنى يهنه ئېيتىشـقا ھهرقـانچه زورلىغـان     .ئهھۋالنى ئېيتتى

ئـۇالر زەيـنهپ    ،شۇنىڭ بىـلهن  .بولسىمۇ، فاتىمه قهتئىي قوبۇل قىلمىدى
زەيـــنهپ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا پهيغهمـــبهر . هھشـــىنى ئهۋەتتـــىج ىبىنتـــ

  :ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كىرىپ قوپاللىق بىلهن
باشـقا ئاياللىرىـڭ سـهندىن ئهبـۇ     نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللاــ 

قۇھافهنىڭ قىزى ھهققىدە ئادىل بولۇشۇڭنى تهلهپ قىلىۋاتىـدۇ، ـ دېـدى    
پهيغهمـبهر   .ئىشهنى ھاقارەتلىدىۋە ئاۋازىنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈپ، ئا

. ئهلهيهىسساالم ئائىشهنىڭ بىر نهرسه دېيىشىنى كۈتۈپ جىم ئولتـۇردى 
ئائىشه شۇنداق بىر گهپ قىلـدىكى، زەينهپنىـڭ ئـۈنى ئىچىـگه چۈشـۈپال      

  :شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئائىشهگه قاراپ قويۇپ. كهتتى
  . ـ دېدى! قىزىدە بۇ؟ ــ نېمىال دېگهن بىلهن، ئهبۇ بهكرىنىڭ

  )2581 :بۇخارى(

فَأَْرَسلَ أَْزَواُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنَب بِْنَت َجْحشٍ  :ـ ويف رواية  8981
ِة ِعْنَد َرُسـولِ  َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْنُهنَّ ِفي الَْمْنزِلَ

أَْصـَدَق  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم أََر اْمَرأَةً قَطُّ َخْيًرا ِفي الدِّينِ ِمْن َزْيَنَب َوأَْتقَى ِللَِّه َو
ي َتَصـدَُّق بِـِه   َحِديثًا َوأَْوَصلَ ِللرَِّحمِ َوأَْعظََم َصَدقَةً َوأََشدَّ اْبِتذَالًا ِلَنفِْسَها ِفي الَْعَملِ الَّـذِ 

  . َوَتقَرَُّب بِِه إِلَى اللَِّه َتَعالَى َما َعَدا َسْوَرةً ِمْن ِحدٍَّة كَاَنْت ِفيَها ُتْسرُِع ِمْنَها الْفَْيئَةَ
ئائىشهنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     بىر رىۋايهتتهيهنه  – 8981
ــدۇ ــبهر : قىلىنى ــاللىرى ئهلهيهىسســاالمپهيغهم ــاخىرى(نىڭ ئاي  )ئهڭ ئ

پهيغهمــبهر  .ئهۋەتتــى) يــۇقىرىقى مهقســهتته(زەيــنهپ بىنتــى جهھشــنى  
ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئايــاللىرى ئىچىــدە زەيــنهپ ھهردائىــم مهن بىــلهن   

ىن ياخشــى بىــر ئايــالنى تزەينهبــ يــانهت جهھهتــتهمهن دى. بهسلىشــهتتى
ــدىم،  ــۇ بهك كۆرمى ــۋا، ئ ــتچىل، بهك تهق ــۆپ راس ــىلهبهك ك ــم   س ــ رەھى ـ

، سـهدىقه ۋە ياخشـى ئىشـالرغا كـۆپ     ىقه قىلىـدىغان قىلىدىغان، كۆپ سهد
ــا يېقىنلىشـــىدىغان ئىشـــالرنى كـــۆپ  هللاكـــۈچ ســـهرپ قىلىـــدىغان،  قـ
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لېكىن مىجهزى ئىتتىـك بولغاچقـا ئاسـانال    . بىر ئايال ئىدى قىلىدىغان
   .ئاچچىقالپ قاالتتى، بىراق ئاچچىقىدىن تېزال ياناتتى

 )2442: مۇسلىم(

َوال بِِشـْعرٍ مـن    هبِِطبٍّ َوال فق أَْعلََمْمَرأَةً كانت ُعْرَوةَ قال ما رأيت اـ   8982
 . َعاِئَشةَ

ــگهن    8982 ــداق دې ــۇرۋە مۇن ــ ئ ــېئىر  : ـ ــى ۋە ش ــابهت، فىقه  مهن تېب
ــدا ــه ئىلمىـ ــ  ئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــتۈنرەكدىن ارەزىيهلالھـ ــالنى   ئۈسـ ــر ئايـ بىـ
   .①كۆرمىدىم

  )23/182: »كهبىرئهل«(

اللَُّه عليه وسلم قال لو ُجِمَع علم نَِساِء هـذه  َعنِ الزُّْهرِيِّ أَنَّ النيب صلى ـ   8983
  . اُألمَِّة ِفيهِنَّ أَْزَواُج النيب صلى اللَُّه عليه وسلم كان َعِلُم َعاِئَشةَ أَكْثََر من ِعلِْمهِنَّ

رىــدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ۇھز – 8983
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىــلهن پۈتــۈن ئــۈممهت  نىڭ ئايــاللىرىهىسســاالمئهلهيپهيغهمــبهر «
 ڭنىـــارەزىيهلالھـــۇ ئهنه ئائىشـــه ئاياللىرىنىـــڭ ئىلمـــى جهملهنســـىمۇ،

   .②»ىغا يهنه يېتهلمهيدۇئىلم
   )23/184: »كهبىرئهل«(

عن أََنسٍ قال َبلَغَ َصِفيَّةَ أَنَّ َحفَْصةَ قالت بِْنُت َيُهوِديٍّ فََبكَـْت فَـَدَخلَ   ـ   8984
َوِهَي َتْبِكي فقال ما ُيْبِكيِك فقالت قالت يل َحفَْصةُ إين بِْنُت َيُهوِديٍّ فقال  عليها النيب 

َنبِيٍّ فَِفيَم َتفَْخُر َعلَْيِك ثُمَّ قال اتَِّقـي  لََتْحَت إِنَِّك لَاْبَنةُ َنبِيٍّ َوإِنَّ َعمَِّك لََنبِيٌّ َوإِنَِّك  النيب 
  . اللََّه يا َحفَْصةُ

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 15317(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى مۇرسهل رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ    ): 15318(ھهيسهمى  ②

  .دېگهن
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: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ دىنهلالھــۇ ئهنهــۇرەزىيئهنهس ـــ  8984
 “!ئـــى يهھۇدىينىـــڭ قىـــزى”: رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا ســـهفىيهگه ھهفســـه

ــى     ــالپ كهتت ــاڭالپ يىغ ــۇنى ئ ــا ب ــۇ ئهنه ــهفىيه رەزىيهلالھ ــدى، س  .دېگهنى
ــا    ــۇ ئهنهانىـــڭ يېنىغـ ــهفىيه رەزىيهلالھـ ــاالم سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

  .كىرگهندە، ئۇ يىغالپ ئولتۇراتتى
  :ـ دەپ سورىغانىدىسهن؟ ينېمىگه يىغال! هفىيهــ ئى س

بۇنى ئاڭلىغـان  . دېدى، ـ دېدى “ يهھۇدىينىڭ قىزى”ھهفسه مېنى ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

سـهن،  )ئهۋالدى( نىـڭ قىـزى  )ھـارۇن ( سهن پهيغهمـبهر ! ــ ئى سهفىيه
مۇ پهيغهمبهر ئىـدى، ھـازىرمۇ ھهم پهيغهمبهرنىـڭ ئهمرىـدە     )مۇسا(تاغاڭ 
ــ  ! تىسهن، ئـۇالر سـېنىڭ ئالدىڭـدا نېمىسـىدىن پهخىرلهنگـۈدەك؟     تۇرۇۋا
  :ئاندىن چىقىپ، ھهفسه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا. دېدى

   .①ـ دېدى! تىن قورققىنهللا! ــ ئى ھهفسه
  )3894: تىرمىزى(

َحفَْصةَ َوَعاِئَشةَ كَلَاٌم فَذَكَْرُت ذَِلَك صفية بنت حيي قالت بلغƗ عن َعْن ـ   8985
أَلَا قُلِْت فَكَْيَف َتكُوَناِن َخْيًرا ِمنِّي َوَزْوجِي ُمَحمٌَّد َوأَبِي َهاُرونُ َوَعمِّـي ُموَسـى   لَُه فَقَالَ 

قَالُوا َوكَانَ الَِّذي َبلََغَها أَنَُّهْم قَالُوا َنْحُن أَكَْرُم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَها َو
  . بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبَناُت َعمِِّهَنْحُن أَْزَواُج النَّ
: مۇنـداق دېـگهن  ا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ   سهفىيه بىنتـى ھـۇيهي   – 8985

  :ماڭا ھهفسه بىلهن ئائىشه
ــ بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالدىـدا سـهندىن ئهتىۋارلىـق،     

، ـ  قىزلىـرى  ۋە ئۇنىڭ تاغىسـىنىڭ  چۈنكى بىز پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرى
ــدى، ــاالمغا ئېيتـــتىم  دېگهنىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۆزنى پهيغهمـ ــۇ سـ . مهن بـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3055(ئهلبانى  ①
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؟ اليسىلهررتۇق بوالسىلهر ئىككىڭالر قانداقمۇ مهندىن ئا”: ــ ئۇالرغا
ــ   دېمىـدىڭمۇ؟  “دۇردادام ھارۇن ۋە تاغـام مۇسـا  مېنىڭ ئېرىم مۇھهممهد، 

   .①دېدى
 )3892: تىرمىزى(

َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ ِقيلَ ِلاْبنِ َعبَّاسٍ َبْعَد َصلَاِة الصُّْبحِ َماَتْت فُلَاَنـةُ ِلـَبْعضِ    ـ  8986
ْد قَالَ أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسَجَد فَِقيلَ لَُه أََتْسُجُد َهِذِه السَّاَعةَ فَقَالَ أَلَْيَس قَ

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َرأَْيُتْم آَيةً فَاْسُجُدوا فَأَيُّ آَيٍة أَْعظَُم ِمْن ذََهابِ أَْزَواجِ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا
  . النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ئىبنــى ئاببــاس  :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئىكــرىمه – 8986
  :شىغارەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بامدات نامىزىنى ئوقۇپ تۇرۇ

ــدى، ـ         ــات بول ــالى ۋاپ ــاالنى ئاي ــاالمنىڭ پ ــبهر ئهلهيهىسس ـــ پهيغهم ـ
  :ئۇنىڭدىن. دېيىلگهنىدى، ئۇ دەرھال سهجدە قىلدى

  :ــ بۇ ۋاقىتتا سهجدە قىلغىنىڭ نېمىسى؟ ـ دەپ سورالغانىدى، ئۇ
 ىنىتىئـاالم ) پىتنىنىـڭ (بىرەر «: ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

دېگىنىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭالر؟ » قىلىڭالركۆرگهن ۋاقتىڭالردا سهجدە 
ــۈپ     ــڭ ئۆلــ ــدىن بىرىنىــ ــاالمنىڭ ئاياللىرىــ ــبهر ئهلهيهىسســ پهيغهمــ

  . ②كېتىشىدىنمۇ چوڭ ئاالمهت بارمۇ؟ ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )3891: تىرمىزى(

ۋاپات بولغـان ئايـال سـهۋدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا      : نىڭ رىۋايىتىدەرەزىن
   .ئىدى، ـ دەپ كهلگهن

ْن َوْهبِ ْبنِ كَْيَسانَ قَالَ كَانَ أَْهلُ الشَّأْمِ ُيَعيُِّرونَ اْبَن الزَُّبْيرِ َيقُولُونَ َيا َوَعـ   8987
ـ   انَ اْبَن ذَاِت النِّطَاقَْينِ فَقَالَْت لَُه أَْسَماُء َيا ُبَنيَّ إِنَُّهْم ُيَعيُِّروَنَك بِالنِّطَاقَْينِ َهلْ َتْدرِي َمـا كَ

نَ نِطَاِقي َشقَقُْتُه نِْصفَْينِ فَأَْوكَْيُت ِقْرَبةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  النِّطَاقَاِن إِنََّما كَا

                                                 
  .هدى زەئىپ، ـ دېگهنسهن): 816(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 3054(ئهلبانى  ②
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 بِأََحِدِهَما َوَجَعلُْت ِفي ُسفَْرِتِه آَخَر قَالَ فَكَانَ أَْهلُ الشَّأْمِ إِذَا َعيَُّروُه بِالنِّطَاقَْينِ َيقُولُ إِيًهـا 
  : َوالْإِلَِه

 . اةٌ ظَاِهٌر َعْنَك َعاُرَهاِتلَْك َشكَ
شـام  : دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ۋەھب ئىبنى كهيسان ـ 8987

  :خهلقى ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانى
. دەپ مهسـخىرە قىلىشـاتتى   ، ـ نىڭ ئوغلىلىق ئايالئىككى بهلباغــ 

  :ئوغلىغا) ئهسما رەزىيهلالھۇ ئهنها(ئانىسى 
ئىككــى بهلبــاغ بىــلهن مهســخىرە     ئــۇالر ســېنى  !ــــ ئــى ئوغلــۇم  

بىلهمسـهن؟   ھېكايىسـىنى ئىككـى بهلباغنىـڭ   ئۇ سهن  .قىلىشىۋاتىدۇ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    دەبىرىـ  ئىككى پارچه قىلىـپ، غىمنى ېمهن بهلب

داسـتىخىنىنى   دەئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تۇلۇمىنىڭ ئاغزىنى، يهنه بىرى
  .دېدى باغلىغان ئىدىم، ـ
ئۇنى يهنه مهسخىرە قىلسا، ئىبنى زۇبهير ، خهلق ىنيشۇنىڭدىن كې

  :ئۇالرغا
پۈتـۈن  بىـلهن قهسـهمكى،   نىـڭ نـامى   هللا. ــ مهسـخىرە قىلىـۋېرىڭالر  

  . ئهيب سىلهردە، ـ دەپ جاۋاب بېرەتتى
 )5388 :بۇخارى(

َصلَّى َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َسِمَعُه َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه ـ   8988
ْحَت اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذََهَب إِلَى قَُباٍء َيْدُخلُ َعلَى أُمِّ َحَرامٍ بِْنِت ِملَْحانَ فَُتطِْعُمُه َوكَاَنْت َت

اْسـَتْيقَظَ   ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت فََدَخلَ َيْوًما فَأَطَْعَمْتُه فََناَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ
َيْضَحُك قَالَْت فَقُلُْت َما ُيْضِحكَُك َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َناٌس ِمْن أُمَِّتي ُعرُِضوا َعلَيَّ غَُزاةً ِفي 

ِة َشكَّ َسبِيلِ اللَِّه َيْركَُبونَ ثََبَج َهذَا الَْبْحرِ ُملُوكًا َعلَى الْأَِسرَِّة أَْو قَالَ ِمثْلَ الُْملُوِك َعلَى الْأَِسرَّ
إِْسَحاُق قُلُْت اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم فََدَعا ثُمَّ َوَضَع َرأَْسُه فََناَم ثُمَّ اْسـَتْيقَظَ َيْضـَحُك   
فَقُلُْت َما ُيْضِحكَُك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َناٌس ِمْن أُمَِّتي ُعرُِضوا َعلَيَّ غَُزاةً ِفي َسـبِيلِ اللَّـِه   

نَ ثََبَج َهذَا الَْبْحرِ ُملُوكًا َعلَى الْأَِسرَِّة أَْو ِمثْلَ الُْملُوِك َعلَى الْأَِسرَِّة فَقُلُْت اْدُع اللََّه أَنْ َيْركَُبو
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 َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم قَالَ أَْنِت ِمْن الْأَوَِّلَني فََرِكَبْت الَْبْحَر َزَمانَ ُمَعاوَِيةَ فَُصرَِعْت َعْن َدابَِّتَها ِحـنيَ 
  . َجْت ِمْن الَْبْحرِ فََهلَكَْتَخَر

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8988
 ىال،پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قۇباغــا بارســ : قىلىنىــدۇ

ئۇممـۇ   .ئـۆيىگه كىرەتتـى  نىـڭ  بىنتـى مىلهان  ھهرام ۇممـ ۇئ) ھاممىسى(
ئۇممــۇ ھهرام ئۇبــادە . تــىھهرام داســتىخان ســېلىپ ئــۇنى مېهمــان قىالت

بىر كۈنى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .ئىبنى سامىتنىڭ نىكاھىدا ئىدى
ئـــۇ ئـــادىتى بـــويىچه پهيغهمـــبهر     يهنه ئۇنىـــڭ ئـــۆيىگه كىرگهنىـــدى،  

ــالدى   ــتىخان س ــاالمغا داس ــيىن  .ئهلهيهىسس ــاقتىن كې ــبهر  ،تام پهيغهم
  :ھهرام ئۇممۇ. گىنىچه ئويغاندىكۈلۋە  ئۇخالپ قالدىئهلهيهىسساالم 

نېمه ئۈچۈن كۈلۈپ كهتتىـڭ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى،    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــ چۈش كۆرۈپتىمهن، چۈشـۈمدە بىـر تۈركـۈم سـاھابه خـۇددى تهخـت       
قىلىش ئۈچـۈن  يولىدا غازات هللا ائۈستىدىكى شاھالردەك مهغرۇر ھالهتته 

  :ئۇمۇ ھهرام. ب بهردىكېمه بىلهن دېڭىزدا كېتىۋاتقۇدەك، ـ دەپ جاۋا
تائاالغــا مېنىڭمــۇ شــۇالر قاتارىــدىن بولۇشــۇم هللا ا! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

. ئۈچۈن دۇئا قىلساڭ، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دۇئا قىلـدى  
  .ئاندىن بېشىنى قويۇپ ئۇخالپ قالدى ۋە يهنه كۈلگىنىچه ئويغاندى

دەپ سـورىغانىدى،   يهنه نېمىگه كۈلۈپ كهتتىـڭ؟ ـ  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  .يۇقىرىقىدەك چۈش كۆرگهنلىكىنى ئېيتتى

تائاالغــا مېنىڭمــۇ شــۇالر قاتارىــدىن بولۇشــۇم هللا ا! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
  :ئۈچۈن دۇئا قىلساڭ، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .ــ سهن ئاۋۋالقى قېتىمقىالر قاتارىدىن ئورۇن ئالدىڭ، ـ دېدى
دەۋرىـدە جىهـاد   مۇئاۋىيهنىـڭ   يهلالھۇ ئهنهـا دەرۋەقه، ئۇممۇ ھهرام رەزى

قىلىــش ئۈچــۈن دېڭىــز ســهپىرىگه قاتناشــتى ۋە قارشــى تهرەپــكه ئۆتــۈپ  
   .بولغاندىن كېيىن ئۇلىغىدىن يىقىلىپ كېتىپ ۋاپات بولدى

  )6282 :بۇخارى(
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َملََها معـه  فََتَزوََّجَها ُعَباَدةُ بن الصَّاِمِت َبْعُد فََغَزا يف الَْبْحرِ فََح: ـ ويف رواية  8989
 . ُعُنقَُهافَاْنَدقَّْت فلما أَنْ َجاَءْت قُرَِّبْت هلا َبْغلَةٌ فََرِكَبْتَها فََصَرَعْتَها 

ئۇبــادە كېــيىن ئــۇنى  :مۇنــداق كهلــگهن ـــ يهنه بىــر رىــۋايهتته 8989
ئۇبادە جىهـاد قىلىـش   . نىكاھىغا ئالدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى سامىت

. انــدا، ئۇممــۇ ھهرامنىمــۇ ئېلىۋالغانىــدىئۈچــۈن دېڭىــز ســهپىرىگه چىقق
كېمىدىن قىرغاققا چۈشىدىغان ۋاقىتتا ئۇممـۇ ھهرامنـى بىـر قېچىرغـا     

قېچىــر ئۇممــۇ ھهرامنــى يهرگه تاشــلىۋەتكهنىدى، بــوينى     . مىنــدۈردى
  . قايرىلىپ كېتىپ ۋاپات بولدى

  ) 1912: سلىمۇم(

 . ِملَْحانَ بِقُْبُرَصَوَماَتْت بِْنُت : ويف روايةـ  8990
ــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته 8990 ) ئۇممـــۇ ھهرام(لهاننىـــڭ قىـــزى ىم: ــ
   .①، ـ دەپ كهلگهنئۆلۈپ كهتتى) قىبرىستا( سىپرۇستا

  )2490: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن َيـْدُخلُ  ـ   8991
 . يَنِة غَْيَر َبْيِت أُمِّ ُسلَْيمٍ إِلَّا َعلَى أَْزَواجِِه فَِقيلَ لَُه فَقَالَ إِنِّي أَْرَحُمَها قُِتلَ أَُخوَها َمِعيَبْيًتا بِالَْمِد

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 8991
ــۇلهيم     ــۇ س ــهللهم ئۇمم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــقا پهيغهم دىن باش

بۇنىڭ سـهۋەبى   .ئېرى يوق چاغدا كىرمهيتتى) ئۆيدە(يېنىغا ئايالالرنىڭ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،سورالغاندا

رىندىشـى مهن  ېق غا بهكمۇ ھېسداشلىق قىلىـمهن، چـۈنكى  ئۇنىڭــ 
  . ئۇرۇش قىلىۋاتقاندا ئۆلتۈرۈلدى، ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىدىبىلهن بىلله 

 )2844 :بۇخارى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2174(ئهلبانى  ①
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ْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َجابِرِ ْبنِ َعـ   8992
  . َوَسلََّم َرأَْيُتنِي َدَخلُْت الَْجنَّةَ فَإِذَا أََنا بِالرَُّمْيَصاِء اْمَرأَِة أَبِي طَلَْحةَ

ــــ جـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا رىـــۋايهت   8992
  :گهنهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېپهيغ ،قىلىدۇكى

تهلههنىــڭ  ئهبــۇ ،مهن چۈشــۈمدە جهنــنهتكه كىــرىپتىمهن، قارىســام«
   .»تۇرغىدەك) جهننهتته( هرۇمهيس) ئهنهسنىڭ ئانىسى(ئايالى 

 )3679 :بۇخارى(

ُت الَْجنَّـةَ فََسـِمْعُت   َعْن أََنسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َدَخلْ ـ  8993
  . َخْشفَةً فَقُلُْت َمْن َهذَا قَالُوا َهِذِه الُْغَمْيَصاُء بِْنُت ِملَْحانَ أُمُّ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ ئهنهس  8993
  : مۇنداق دېگهن ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 

: ئايـاغ تىۋىشـىنى ئـاڭالپ    بىرىنىـڭ  ۋاقتىمـدا  جهننهتكه كىـرگهن «
 “امهيسـ قىـزى غۇ لهاننىـڭ  بـۇ مى ”: دەپ سـورىغانىدىم، ماڭـا   “بۇ كىم؟”

   .»دەپ جاۋاب بېرىلدى
 )2456: مۇسلىم(

َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َجاَءْت ِهْنٌد بِْنُت ُعْتَبةَ ْبنِ َربِيَعةَ فَقَالَْت  ـ عن  8994
َما كَانَ َعلَى ظَْهرِ الْأَْرضِ أَْهلُ ِخَباٍء أََحبَّ إِلَيَّ أَنْ َيـِذلُّوا ِمـْن أَْهـلِ     َيا َرُسولَ اللَِّه َواللَِّه

 ِخَباِئَك َوَما أَْصَبَح الَْيْوَم َعلَى ظَْهرِ الْأَْرضِ أَْهلُ ِخَباٍء أََحبَّ إِلَيَّ أَنْ َيِعزُّوا ِمْن أَْهلِ ِخَباِئـكَ 
ُجلٌ ِمسِّيٌك فََهلْ َعلَيَّ ِمْن َحَرجٍ أَنْ أُطِْعَم ِمْن الَِّذي لَُه ِعَيالََنا قَـالَ  ثُمَّ قَالَْت إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ َر

  . لََها لَا َحَرَج َعلَْيِك أَنْ ُتطِْعِميهِْم ِمْن َمْعُروٍف
 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8994

 پهيغهمــــبهر) ئهبــــۇ ســــوفياننىڭ ئايــــالى(تبهنىــــڭ قىــــزى ھىنــــد ۇئ
  :نىڭ يېنىغا كېلىپئهلهيهىسساالم

ھېچكىمنىڭ سـېنىڭ ئادەملىرىڭـدىنمۇ   ) بۇرۇن( !رەسۇلۇلالھئى ــ 
مانـا ئهمـدى ھېچكىمنىـڭ سـېنىڭ      خار بولۇشـىنى ئـارزۇ قىلمـايتتىم،   
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ئـــى . ئادەملىرىڭــدىنمۇ ئهزىــز بولۇشــىنى ئـــارزۇ قىلمايــدىغان بولــدۇم     
مهن ئۇنىڭـدىن سـورىماي    ەم،بهكمۇ بېخىل ئـاد ئهبۇ سوفيان ! رەسۇلۇلالھ

تـۇرۇپ، پـۇل ـ مېلىنـى بالىلىرىمنىـڭ خىراجىتـى ئۈچـۈن ئىشلهتسـهم         
  :بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

   .ــ مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلهتسهڭ، گۇناھ بولمايدۇ، ـ دېدى
  )7161 :بۇخارى(
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نىڭ زەينهب، رۇقىيه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئۇممۇ سهلهمه  نىڭ،قىزلىرىقاتارلىق م ۈلسگۈئۇممۇ 

  پهزىلهتلىرى نىڭرباشقا ئايالال ۋە نىڭرەزىيهلالھۇ ئهنها

عن َعاِئَشةَ َزْوجِ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه ـ   8995
وسلم لَمَّا قَِدَم الَْمِديَنةَ َخَرَجِت اْبَنُتُه َزْيَنُب من َمكَّةَ مع ِكَناَنةَ أَوِ بن ِكَناَنـةَ فََخَرُجـوا يف   

ُر بن اَألْسَوِد فلم َيَزلْ َيطُْعُن َبِعَريَها بُِرْمِحِه حىت َصَرَعَها َوأَلْقَْت مـا يف  أَثَرَِها فَأَْدَركََها َهبَّا
َبطْنَِها َوُهرِيقَْت َدًما فََتَحمَّلَْت َواْشَتَجَر فيها بنو َهاِشمٍ َوَبُنو أَُميَّةَ فقالت بنو أَُميَّةَ َنْحُن أََحقُّ 

َوكَاَنْت ِعْنَد ِهْنَد بنِت ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ َوكَاَنْت َتقُولُ هلا  هبا َوكَاَنْت َتْحَت اْبنِهِْم أيب الَْعاصِ
ِهْنٌد هذا يف َسَببِ أَبِيِك فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم ِلَزْيِد بن َحارِثَةَ أَال َتْنطَِلـُق  

ْعِطَها إِيَّاُه فَاْنطَلََق َزْيُد فلم َيَزلْ فََتجِيَء بَِزْيَنَب فقال َبلَى يا َرُسولَ اللَِّه قال فَُخذْ َخاَتِمي فَأَ
َيَتلَطَّْف حىت لَِقَي َراِعًيا فقال ِلَمْن َتْرَعى فقال َألبِي الَْعاصِ فقال ِلَمْن هذه الَْغـَنُم فقـال   

َوال ِلَزْيَنَب بنِت ُمَحمٍَّد فََساَر معه شيئا ثُمَّ قال هل لك يف أَنْ أُْعِطَيَك شيئا ُتْعِطَيَهـا إِيَّـاُه   
ُه َتذْكُُرُه َألَحٍد قال نعم فَأَْعطَاُه الَْخاَتَم َواْنطَلََق الرَّاِعي فَأَْدَخلَ غََنَمُه َوأَْعطَاَها الَْخاَتَم فََعَرفَْت

َوقَالَْت من أَْعطَاَك هذا قال َرُجلٌ قالت فَأَْيَن َتَركَْتُه قال بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا فََسكََتْت حـىت  
َخَرَجْت إليه فلما َجاَءْتُه قال هلا اْركَبِي بني َيَديَّ على َبِعريِِه قالت ال َولَِكنِ  إذا كان اللَّْيلُ

اْركَْب أنت بني َيَديَّ فََرِكَب َوَرِكَبْت َوَراَءُه حىت أََتْت فَكَانَ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه  
يَّ بن ُحَسْينٍ فَاْنطَلََق إىل ُعْرَوةَ فقـال  بناِتي أُِصيَبْت ِفيَّ فََبلَغَ ذلك َعِل َخْيُروسلم يقول ِهَي 

ما َحِديثٌ َبلََغنِي َعْنَك أَنََّك ُتَحدِّثُُه ُتْنِقُص فيه َحقَّ فَاِطَمةَ فقال ُعْرَوةُ َواللَِّه ما أُِحبُّ أَنَّ يل 
ْعَد ذلك إين ال أَُحدِّثُ بِِه ما بني الَْمْشرِقِ َوالَْمْغرِبِ َوإِنِّي أَْنَتِقُص ِلفَاِطَمةَ َحقًّا هو هلا َوأَمَّا َب

  . أََبًدا
 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن ارەزىيهلالھــۇ ئهنهـــــ ئائىشــه  8995
قىزى  ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن،مهدىنىگه  ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 
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. چىقتــىمهككىــدىن يولغــا نىــڭ ئــوغلى بىــلهن ئۇزەيــنهب كهنــانه يــاكى 
ئىبنــى ئهســۋەد  ھهببــار، قــوغالپ چىقتــىئۇنىــڭ كهينىــدىن  قۇرەيشــلهر

يېتىشــىۋېلىپ، تــۆگىگه نهيــزە ســانجىغانىدى، تــۆگه زەينهبنــى يهرگه      
ــلىۋەتتى ــى     .تاش ــۈپ كهتت ــى چۈش ــدى، ھامىلىس ــدار ئى ــنهب ھامىل  .زەي

ھاشـــىمىيالر  .بهرداشـــلىق بهردى) ىشـــلهپچىشـــىنى چ(شـــۇنداقتىمۇ، 
  :رهئۇمهۋىيل. ەينهبنى تالىشىپ قالدىزبىلهن ئۇمهۋىيلهر 

ـ دەپ تۇرۇۋالـدى،  ھهقلىـق،   بىـز بهكـرەك   ئېلىپ كېتىشـكه   ــ ئۇنى
ئـاخىرى،  . اسـنىڭ ئهمرىـدە ئىـدى   ئزەينهب ئۇالرنىڭ ئـوغلى ئهبۇل  چۈنكى

ھىنـد  . دىتـۇر  زەينهب ئۇتبه ئىبنى رەبىئهنىڭ قىزى ھىندنىڭ قېشىدا
  :زەينهبكه پات ـ پات

  .ـ دەپ قوياتتىبولدى،  كاساپىتىدىنڭنىڭ ابۇ ئىش دادــ 
  :زەيد ئىبنى ھارىسهگه ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 

  :زەيد گهنىدى،دې ــ مهككىگه بېرىپ، زەينهبنى ئېلىپ كېلهمسهن؟ ـ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دېدىــ شۇنداق قىالي، ـ 

زەيـد يولغـا   . دېـدى  ئېلىپ بېرىپ، ئۇنىڭغـا بهرگىـن، ـ   ــ بۇ ئۈزۈكنى 
ئهبۇلئاسـنىڭ پادىچىسـىغا يولۇقـۇپ    ) مهككىگه ئـاز قالغانـدا  (چىقتى ۋە 

  :ئۇ سىپايىلىق بىلهن. قالدى
  :پادىچى ـ دەپ سورىغانىدى،ۇ قويالر كىمنىڭ؟ ــ ب
  :زەيد. دېدىـ ، قويلىرى مۇھهممهدنىڭ قىزى زەينهبنىڭــ 
ئهممـا  ئۇنى زەيـنهبكه بېرىـپ قوياالمسـهن؟     ،هرسهمساڭا بىر نېمه بــ 

  :پادىچى بۇنى ھېچكىمگه تىنمايسهن، ـ دېگهنىدى،
. هردىبئۇنىڭغــا  ، زەيــد ئــۈزۈكنىشــۇنىڭ بىــلهن. دېــدىـ بولىــدۇ،   ــــ 

پادىچى قويالرنى قوتانغا سوالپ بولغانـدىن كېـيىن، زەينهبنىـڭ قېشـىغا     
  :زەينهب ئۈزۈكنى تونۇپ. كىرىپ، ئۈزۈكنى بهردى

  :ــ بۇنى كىم بهردى؟ ـ دەپ سورىدى، پادىچى
  :زەينهب. ــ بىر كىشى بهردى، ـ دېدى

  :ــ ئۇ نهدە قالدى؟ ـ دەپ سورىدى، پادىچى
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زەيـنهب بـۇنى ھـېچكىمگه تىنمىـدى،     . ــ پاالنى يهردە قالـدى، ـ دېـدى   
  :زەيد. كهچ كىرگهندە ئۆيدىن ئاستاغىنه چىقىپ، زەيدنىڭ يېنىغا باردى

  :ـ دېگهنىدى، زەينهب! الدىغا ئولتۇرغىنــ تۆگىنىڭ ئ
ـــ يــاق، ســهن ئالدىــدا ئولتــۇرغىن  ــ دېــدى! ـ شــۇنىڭ بىــلهن، زەيــد . ـ

پهيغهمـبهر  . زەينهبنى ئارقىغـا مىنگهشـتۈرۈپ، مهدىـنىگه ئېلىـپ بـاردى     
  :ئهلهيهىسساالم قىزىنى كۆرۈپ

ــ بۇ مېنىڭ ئهڭ ياخشـى قىـزىم بولىـدۇ، مېنـى دەپ كـۆپ ئهزىـيهت       
  .دېدى چهكتى، ـ

ــۇ ھهدىســتىن خهۋەر     ــا ب ــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ھۈســهين ئىبنــى ئهل
  :تېپىپ، دەرھال ئۇرۋەنىڭ يېنىغا باردى ۋە

ــام    ــهن ئان ـــ س ــاتىمه(ـ ــۇ    )ف ــۈن ب ــۈرۈش ئۈچ ــارىنى چۈش ــڭ ئېتىب نى
  :ھهدىسنى سۆزلهپ يۈردۈڭمۇ؟ ـ دېگهنىدى، ئۇرۋە

ــــ ماڭــا پۈتــۈن دۇنيانىــڭ بــايلىقى بېرىلســىمۇ فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ 
ــۈم      ئه ــۆزلهپ يۈرۈش ــس س ــۈن ھهدى ــۈرۈش ئۈچ ــارىنى چۈش ــڭ ئېتىب نهانى

ــۇمكىن ئهمهس ــدىن كېــيىن   ) ئهگهر خالىمىســاڭ. (م ــۇ ھهدىســنى بۇن ب
   .①ھېچكىمگه سۆزلهپ يۈرمهيمهن، ـ دېدى

  )22/431: »كهبىرئهل«(

َزلَ اللَُّه عن قََتاَدةَ بن ِدَعاَمةَ قال كانت ُرقَْيةُ ِعْنَد ُعْتَبةَ بن أيب لََهبٍ فلما أَْن ـ  8996
َسأَلَ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم ُعْتَبةَ طَالَق ُرقَْيةَ َوَسأَلَْتُه  )َتبَّْت َيَدا أيب لََهبٍ(َتَباَرَك َوَتَعالَى 

  .ُرقَْيةُ ذلك فَطَلَّقََها فََتَزوََّج ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ رضي اللَُّه عنه ُرقَْيةَ َوُتُوفَِّيْت ِعْنَدُه
رەزىيهلالھـۇ  رۇقىـيه  : ئـامه مۇنـداق دېـگهن   ىە ئىبنـى د ـ قهتـاد  8996

ســۈرە ”تائــاال  هللا. ئهبۇلهھهبنىــڭ ئــوغلى ئۇتبهنىــڭ ئهمرىــدە ئىــدىا ئهنهــ
نى نازىل قىلغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇتبهدىن “مهسهد

قىزى رۇقىيهنى تـاالق قىلىۋېتىشـىنى سـورىدى، رۇقىيهمـۇ بـۇنى تهلهپ      
كېـيىن، رۇقىـيه   . ، ئۇتبه رۇقىيهنى تـاالق قىلـدى  شۇنىڭ بىلهن. قىلدى

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بهززارنىڭ راۋىيلىـرى سـهھىه   ): 15231(ھهيسهمى  ①

  ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا يــاتلىق بولــدى ۋە ئۇنىــڭ ئهمرىــدە ۋاپــات   
   .①بولدى

  )22/434: »كهبىرئهل«(

الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ قال َوكَاَنْت أُمُّ كُلْثُومٍ بنُت رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه  ـ   8997
بن أيب لََهبٍ الذي أَكَلَُه اَألَسُد فَفَاَرقََها َولَمَّا ُتُوفَِّيْت ُرقَْيةُ ِعْنـَد ُعثَْمـانَ   وسلم ِعْنَد ُعَتْيَبةَ 

أُمَّ كُلْثُومٍ فَُتُوفَِّيْت ِعْنَدُه وƁ َتِلْد له شيئا وقال له النيب صلى اللَُّه عليه  َزوََّجُه رسول اللَِّه 
  . لََزوَّْجُتكَُهنَّوسلم لو كان يل َعْشٌر 

ــار   8997 ــى بهكك ــر ئىبن ــ زۇبهي ــدۇ  ـ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى  :دىن مۇن
ا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ  م ۈلسـ گۈ نىڭ قىـزى ئۇممـۇ  ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

يۇقىرىقى سۈرە نازىـل  (. لهھهبنىڭ ئوغلى ئۇتهيبهنىڭ ئهمرىدە ئىدى ئهبۇ
ه ۋاپـات بولغانـدىن   رۇقىـي  .ئۇنى قويۇپ بهردىئۇتهيبه ) بولغاندىن كېيىن

غا ھهزرىتـى ئوسـمان  منى ۈلسگۈ ئۇممۇ ئهلهيهىسساالمهيغهمبهر پ كېيىن،
ئهمما ئۇمۇ ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئهمرىدە ۋاپـات   .ياتلىق قىلدى

 ئهلهيهىسســـاالمپهيغهمـــبهر  .بولـــدى، ئۇالرنىـــڭ بالىســـى بولمىغانىـــدى
  :ھهزرىتى ئوسمانغا

) ىرلهپبىر ـ ب (ساڭا  ھهممىسىنى ،ئون قىزىم بولغان بولساــ ئهگهر 
   .②دېدى ياتلىق قىالتتىم، ـ

  )22/436: »كهبىرئهل«(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم كان ِعْنَد : َزْيَنَب بنِت أيب َسلََمةَعن  – 8998
مـن   أُمِّ َسلََمةَ فََدَخلَ عليها بِالَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ َوفَاِطَمةَ فََجَعلَ الَْحَسَن من ِشقٍّ َوالُْحَسْيَن

ِشقٍّ َوفَاِطَمةَ يف ِحْجرِِه ثُمَّ قال َرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت انه َحِميٌد َمجِيٌد وأنا 

                                                 
ــى  )): 15238(ھهيســهمى  ① ــۇ ھهدىســنى تهبهران ــر ئىبنــى ئهالئ   ب ــۇپ، ســهنهدىدە زۇھهي ــۋايهت قىلغــان بول رى

بهزىلهر ئۇنىڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سۈرسـه، يهنه بهزىـلهر        . ئىسىملىك بىرى بار
  .سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن. ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان

  .رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى مۇنقهتىئتۇر، ـ دېگهن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى): 15242(ھهيسهمى  ②
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َوأُمُّ َسلََمةَ َجاِلَسَتْينِ فََبكَْت أُمُّ َسلََمةَ فََنظََر إِلَْيَها فقال ما ُيْبِكيِك فقالت يا َرُسـولَ اللَّـِه   
 . من أَْهلِ الَْبْيِت َواْبَنُتِكُؤالِء َوَتَركَْتنِي واْبَنِتي فقال أَْنِت َخَصْصَت َه

دىن مۇنـداق  ارەزىيهلالھـۇ ئهنهـ   ئهبۇ سـهلهمه زەينهب بىنتى  – 8998
ئۇممۇ سهلهمهنىڭ قېشىدا  ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  :رىۋايهت قىلىنىدۇ

هر پهيغهمــب. ســهين ۋە فــاتىمهلهر كىرىــپ كهلــدى   ۈھهســهن، ھ. ئىــدى
بىر تهرىـپىگه ۋە  يهنه سهيننى ۈھهسهننى بىر تهرىپىگه، ھ ئهلهيهىسساالم

  :زۇپفاتىمهنى قۇچىقىغا ئولتۇرغۇ
نىـــڭ رەھمىتـــى، بهرىكهتلىـــرى هللا !ئـــى پهيغهمـــبهر ئائىلىســـىـــــ 

 .ر، ـ دېـدى  ۇغ زاتتـ ۇلـ ۇاليىـق ئ  گهىهمـد ھھهقىقهتهن ئۇ . سىلهرگه بولسۇن
ۇق، ئانــام بىــردىنال يىغالشــقا ئانــام ئىككىمىــز ئۇالرغــا قــاراپ ئولتۇراتتــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. باشلىدى
  :نېمىگه يىغاليسهن؟ ـ دەپ سورىدى، ئانام! ــ ئى ئۇممۇ سهلهمه

ـــ ســهن بۇالرغــا ئاالھىــدە مۇئــامىله قىلــدىڭ ـ يــۇ، بىزنــى ئۇنتــۇپ      ـ
  :قالدىڭ، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ڭالرمۇ پهيغهمبهر ئائىلىسـىدىن،  قىزىڭ ئىككى! ــ ئى ئۇممۇ سهلهمه
   .①ـ دېدى

  )713 :»كهبىرئهل«(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْهِدَيْت لَُه ِقلَاَدةُ َجـْزعٍ  ـ   8999
َها اْبَنةُ أَبِي قَُحافَةَ فََعلَّقََها ِفي ُعُنقِ فَقَالَ لَأَْدفََعنََّها إِلَى أََحبِّ أَْهِلي إِلَيَّ فَقَالَْت النَِّساُء ذََهَبْت بِ
  . أَُماَمةَ بِْنِت َزْيَنَب بِْنِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن ارەزىيهلالھــۇ ئهنهـــــ ئائىشــه  8999
مــبهر پهيغه غا زۇننــار ھهدىــيه قىلىنغانىــدى،ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبهر 

  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنى لـۇھهيئه ئىسـىملىك   ): 15005(ھهيسهمى  ①

  .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ئهھلـى بهيتىمـدىن مهن ئهڭ ياخشـى كۆرىـدىغان بىرىنىـڭ      ۇنى ــ بـ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  شۇنىڭ بىلهن،. بوينىغا ئاسىمهن، ـ دېدى 

  : ئاياللىرى
ــدى      ــدىغان بول ــۇ بهكرىنىــڭ قىــزى ئېلىــپ كېتى ــۇنى ئهب ـــ ب دە، –ـ

ەينهبنىـڭ قىـزى   بىراق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زۇننـارنى ز . دېيىشتى
   .①ئۇمامهنىڭ بوينىغا ئېسىپ قويدى

   )25717 :ئهھمهد(

إىل الزَُّبْيـرِ   أَُماَمةَالزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ قال َوأَْوَصى أبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ بإبنته ـ   9000
فَاِة فَاِطَمةَ بنِت رسول اللَِّه صلى بن الَْعوَّامِ َوبِِتْركَِتِه فََزوََّجَها الزَُّبْيُر َعِليَّ بن أيب طَاِلبٍ َبْعَد َو

اللَُّه عليه وسلم أَْوَصْتُه بِذَِلَك فَاِطَمةُ رضي اللَُّه عنها َوقُِتلَ َعِليُّ بن أيب طَاِلبٍ َوأَُماَمةُ بنُت 
 . أيب الَْعاصِ ِعْنَدُه وƁ َتِلْد له

ــار   9000 ــى بهكك ــر ئىبن ــ زۇبهي ــدۇ  ـ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن
) ئۆلـۈپ كېتىشـتىن بـۇرۇن   ( رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  بنـى رەبىـئ   ئهبۇلئاس ئى

زۇبهير ئۇنى ئامانهت قىلدى، زۇبهيرگه مۈلكىنى  –ۋە مال قىزى ئۇمامهنى 
ــاتلىق قىلىــپ قويــدى  ،فــاتىمه ئۆلــۈپ كهتكهنــدىن كېــيىن  . ئهلىــگه ي

چــۈنكى فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئۆلــۈپ كېتىشــتىن بــۇرۇن شــۇنداق   
ئۇنىـڭ ئهمرىـدە   ئۇمـامه   ،هلى ئۆلـۈپ كهتكهنـدە  ئ. ۋەسىيهت قىلغان ئىدى

   .②ئۇ پهقهتال يهڭگىمىگهنىدى. ئىدى
  )1081 :»كهبىرئهل«(

عن أََنسِ بن َماِلٍك قال لَمَّا َماَتْت فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن َهاِشمٍ أُمُّ َعِليِّ بن ـ   9001
ِعْنَد َرأِْسَها فقال َرِحَمـِك   أيب طَاِلبٍ دخل عليها رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فََجلََس

اللَُّه يا أُمِّي كُْنِت أُمِّي َبْعَد أُمِّي وُتْشبِِعينِي وَتْعَرْيَن وُتكِْسـينِي وَتْمـَنِعَني َنفَْسـِك طَيًِّبـا     

                                                 
ئهبـۇ يهئـال بىـلهن    . ۇپبۇ ھهدىسنى تهبهرانى، ئهبۇ يهئال ۋە ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بول): 15391(ھهيسهمى  ①

  ..ئهھمهدنىڭ سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى مۇنقهتىئتۇر، ـ دېگهن): 15392(ھهيسهمى  ②
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ا َبلَـغَ الَْمـاُء   وُتطِْعِمينِي ُترِيِديَن بِذَِلَك َوْجَه اللَِّه َوالدَّاَر اɇِخَرةَ ثُمَّ أََمَر أَنْ ُتَغسَّلَ ثَالثًا فلم
الذي فيه الْكَافُوُر َسكََبُه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم بيده ثُمَّ َخلََع رسول اللَِّه صـلى  
اللَُّه عليه وسلم قَِميَصُه فَأَلَْبَسَها إِيَّاُه َوكَفََّنَها بُِبْرٍد فَْوقَُه ثُمَّ َدَعا رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه  

بن َزْيٍد َوأََبا أَيُّوَب اَألْنَصارِيَّ َوُعَمَر بن الَْخطَّابِ َوغُالًما أَْسـَوَد َيْحفُـُرونَ    وسلم أَُساَمةَ
َحفََرُه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم بيده َوأَْخَرَج ُتَراَبُه  اللَّْحَدفََحفَُروا قَْبَرَها فلما َبلَُغوا 

ُه عليه وسلم فَاْضطََجَع فيه ثُمَّ قال اللَّـُه الـذي   بيده فلما فََرغَ دخل رسول اللَِّه صلى اللَّ
ُيْحيِي َوُيِميُت وهو َحيٌّ ال َيُموُت أغفر ُألمِّي فَاِطَمةَ بنِت أََسٍد ولَقِّْنَها ُحجََّتها َوَوسِّْع عليها 

ِحِمَني َوكَبََّر عليهـا أَْرَبًعـا   ُمْدَخلََها بَِحقِّ َنبِيَِّك َواَألْنبَِياِء الَِّذيَن من قَْبِلي فَإِنََّك أَْرَحُم الرَّا
 . وأَْدَخلُوها اللَّْحَد هو َوالَْعبَّاُس وأبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق رضي اللَُّه َعْنُهْم

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى مالىك  9001
فـاتىمه بىنتـى ئهسـهد     تالىبنىـڭ ئانىسـى   ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ  : قىلىنىدۇ

ا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم يېتىـپ كېلىـپ، ئۇنىـڭ بـاش      ۋاپات بولغاند
  :تهرىپىدە ئولتۇردى ۋە

، ئانامـدىن كېـيىن  ئـۆز   سـهن . رەھـمهت قىلسـۇن   اڭاسهللا ا !ئى ئاناــ 
يېنىڭغا ئاچ قورسـاق كىـرەتتىم، قورسـىقىمنى    . ئانا بولغان ئىدىڭ ماڭا

 ئـۆزەڭ . ئۇچام يېلىڭ كىرەتتىم، كىيىنـدۈرۈپ قوياتتىـڭ  . تويغۇزاتتىڭ
 نىـڭ هللا بـۇالرنى پهقهت  يېمهي يېگۈزەتتىـڭ، كىـيمهي كىيگۈزەتتىـڭ ۋە   

ئانـدىن ئـۇنى   . دېـدى  كـۆزلهپ قىالتتىـڭ، ـ   رازىلىقى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى 
پهيغهمـبهر  گهنـدە،  تۈرۈلكهل سـۇ  لۇقۇرفكـا . يۇيۇشقا بۇيرىـدى ئۈچ قېتىم 

ــۇپ بهردى    ــلهن قۇي ــولى بى ــۆز ق ــاالم ئ ــۆينىكىنى  . ئهلهيهىسس ــدىن ك ئان
 ئانــدىن. يگــۈزۈپ قويــدى ۋە يهكتىكــى بىــلهن كېپهنلىــدى ســېلىپ كى

هنسـارى، ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب ۋە بىـر      ئئۇسامه ئىبنى زەيد، ئهبۇ ئهييۇب 
ئـۇالر لهھهدكه   .بۇيرىـدى نـى كوالشـقا   ىيهرلىكئۇنىـڭ   خىزمهتچىنـى قارا 

توپىسـىنى  ، ئۆزى قولى بىلهن كوالپ ئهلهيهىسساالميهتكهندە، پهيغهمبهر 
  :اندىن لهھهدكه كىرىپ، يېتىپ باققاندىن كېيىنئ. ئالدىئۆزى 

مهخلۇقاتالرغــا جــان ئاتــا قىلغــۇچى ۋە ئۇالرنىــڭ جېنىنــى       هللاــــ 
! هللائـى ا . ئالغۇچىدۇر، لېكىن ئۇ مهڭگـۈ ئۆلمهيـدىغان بىردىنبىـر زاتتـۇر    
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ئۇنىڭغـا   ،مهغپىرەت قىلغىن نىمېنىڭ ئانام فاتىمه ۋە ئهسهدنىڭ قىزى
ــ. شــــاھادەتنى تهلقىــــن قىلغىــــن ڭ ۋە مهنــــدىن ئىلگىرىكــــى مېنىــ

ــ ھـــۆرمىتى بىـــلهن ئۇنىـــڭ قهبرىســـىنى   پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ھهققـــى ــ
ئاندىن تـۆت تهكبىـر   . دېدى ، ـ سهن ئهڭ رەھىمدىل زاتسهن. ڭهيتكىنېك

نىڭ يـاردىمى بىـلهن   ئهبۇ بهكرى ۋە ئابباسـالر  بىلهن نامىزىنى چۈشۈرۈپ،
   .①ه قويدىكلىكريه

 )24/351: »كهبىرئهل«(

الرمحن بن أيب َراِفعٍ أَنَّ أُمَّ َهانٍِئ بنَت أيب طَاِلبٍ َخَرَجْت ُمَتَبرَِّجةً عن عبد ـ   9002
قد َبَدا قُْرطَاها فقال هلا ُعَمُر بن الَْخطَّابِ اْعلَِمي فإن ُمَحمًَّدا ال ُيْغنِي َعْنِك شيئا فََجـاَءْت  

ى اللَُّه عليه وسلم ما َبالُ أَقَْوامٍ إىل النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فَأَْخَبَرْتُه فقال رسول اللَِّه صل
  . قَبِيلََتاِنَيْزُعُمونَ أَنَّ َشفَاَعِتي ال َتَنالُ أَْهلَ َبْيِتي وأن َشفَاَعِتي َتَنالُ حا وحكم حا َوُحكَْم 

ــۇ رافى  9002 ــ ئابـــدۇراھمان ئىبنـــى ئهبـ ــۋايهت ــ ئـــدىن مۇنـــداق رىـ
ا ۇ ئهنهـــرەزىيهلالھـــئهبـــۇ تالىبنىـــڭ قىـــزى ئۇممـــۇ ھـــانى : قىلىنىـــدۇ

ققانىـدى، ئـۇنى   سـىرتقا چى ياغلىقتىن ھالقىسى چىقىـپ قالغـان ھالـدا    
  :كۆرگهن ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   (ئـاخىرەتته مـۇھهممهد    !ــ بىلىـپ قـويغىنكى  
ئۇممۇ ھـانى  . دېدى دىن ساڭا ھېچقانداق مهنپهئهت يهتمهيدۇ، ـ )ۋەسهللهم

لهيهىسســـاالمنىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ، ھهزرىتـــى دەرھـــال پهيغهمـــبهر ئه
  :ئۆمهرنىڭ سۆزلىرىنى ئېيتقانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــائىلهمگه      ــاپائىتىمنىڭ ئـ ــڭ شـ ــۈن مېنىـ ــېمه ئۈچـ ــلهر نـ ـــ بهزىـ ــ
يهتمهيدىغانلىقىنى سۆزلهپ يۈرىدىغاندۇ؟ ھالبۇكى، مېنىـڭ شـاپائىتىم   

   .②دېدى ـ! ھا ۋە ھۇكم جهمهتلىرىگىمۇ يېتىدىغان تۇرسا
 )34/434: »كهبىرئهل«(

                                                 
ــهمى  ① ــهالھ        ): 15399(ھهيس ــى س ــهنهدىدە روھ ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

  .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ېرىلگهن بىرى بارئىسىملىك ھهرخىل باھا ب
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى مۇرسهل رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ    ): 15401(ھهيسهمى  ②

   .دېگهن
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َعْن ُدرَّةَ بِْنِت أَبِي لََهبٍ قَالَْت كُْنُت ِعْنَد َعاِئَشةَ فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه  ـ   9003
 فََرفََع َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ائُْتونِي بَِوُضوٍء قَالَْت فَاْبَتَدْرُت أََنا َوَعاِئَشةُ الْكُوَز فَأََخذُْتُه أََنا فََتَوضَّأَ

  . َبَصَرُه إِلَيَّ أَْو طَْرفَُه إِلَيَّ َوقَالَ أَْنِت ِمنِّي َوأََنا ِمْنِك
 :مۇنداق دېگهنا رەزىيهلالھۇ ئهنه ـ ئهبۇ لهھهبنىڭ قىزى دۇررە 9003

ــه ــۇ ئهنها مهن ئائىشــ ــڭ رەزىيهلالھــ ــدىم،  نىــ ــدا ئىــ ــبهر يېنىــ پهيغهمــ
  :دە – كىرىپ كهلدى ئهلهيهىسساالم

ائىشـه ئىككىمىـز   ئ. دېدىـ ! ا سۇ ئهكېلىپ بېرىڭالرماڭا بىر قاچــ 
بىــراق چۆگــۈننى مهن ئېلىۋېلىــپ، ســۇ ئهكېلىــپ  چۆگــۈنگه يۈگــۈردۇق،

  :ئاندىن ماڭا قاراپ. تاھارەت ئالدى ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  .بهردىم
   .①دېدى ، ـسهندىن مۇسهن مهندىن، مهنــ 

 )27463 :ئهھمهد(

ِدَمْت ُدرَّةُ بنُت أيب لََهبٍ الَْمِديَنةَ ُمَهاجَِرةً فََنَزلَـْت  قَ: َعنِ بن ُعَمَر وغريهـ   9004
َداَر َراِفعِ بن الُْمَعلَّى الزَُّرِقيِّ فقال هلا نِْسَوةٌ َجاِلِسَني إِلَْيَها من بƗ ُزَرْيقٍ أَْنِت بنُت أيب لََهبٍ 

عنه َمالُُه وما كََسَب ما ُيْغنِـي   الذي يقول اللَُّه عز وجل َتبَّْت َيَدا أيب لََهبٍ َوَتبَّ ما أَغَْنى
َعْنِك ُمهاَجُرِك فَأََتْت ُدرَّةُ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فََشكَْت إليه ما قُلَْن هلا فََسكََّنها وقال 
اجلسي مث صلى بِالنَّاسِ الظُّْهَر َوَجلََس على الِْمْنَبرِ َساَعةً ثُمَّ قال أَيَُّها الناس ما يل أُوذى يف 

  . ي فََواللَِّه ان َشفَاَعِتي لََتَنالُ َحيَّ َحا َوُحكَْم وَصَداَء وَسلَْهَب يوم الِْقَياَمِةأَْهِل
ــۆمهر    9004 ــى ئ ــ ئىبن ــۇ ئهنهۇـ ــارەزىيهلالھ ــۋايهت  م ــداق رى دىن مۇن
ــنىگه ھىجــرەت قىلىــپ   : قىلىنىــدۇ ــۇ لهھهبنىــڭ قىــزى دۇررە مهدى ئهب

ــۆيىگه چۈشــ قەرۇزېلىــپ، رافىــئ ئىبنــى مــۇئهلال  ك زۇرەيــق  .تىىنىــڭ ئ
  :جهمهتىدىن بىر تۈركۈم ئايال ئۇنىڭغا

ته تىلغـا ئېلىنغـان ئهبـۇ لهھهبنىـڭ قىزىغـۇ؟      “سۈرە مهسهد” سهنـ 
 ئـۇ پهيغهمـبهر  . دېـدى  ھىجـرەت قىلغىنىڭنىـڭ سـاڭا نـېمه پايدىسـى؟ ـ      

پهيغهمــبهر  ىرىــپ ئهھــۋالنى ئېيتقانىــدى،نىڭ قېشــىغا كئهلهيهىســاالم

                                                 
لىكتۇر، ـ  بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچ       ): 15404(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن
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ئانـدىن   .ردى ۋە ئولتۇرۇشـقا بۇيرىـدى  ڭغا تهسـهللى به ئۇنى ئهلهيهىسساالم
پ، مــۇنبهرگه چىقىــپ ئــازراق ئوقــۇ نــامىزىنى شــىنېجامــائهت بىــلهن پ
  :ئولتۇردى، ئاندىن

ــائهت   ــى جام ـــ ئ ــيهت     ! ـ ــۈن ئهزى ــېمه ئۈچ ــا ن ــدە ماڭ ــائىلهم ھهققى ئ
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، مېنىـڭ شـاپائىتىم قىيـامهت    هللابېرىلىدۇ؟ ا

  . ①هبىلىلىرىگىچه يېتىدۇ، ـ دېدىكۈنى ھا، ھۇكم، سهدا ۋە سهلههب ق
  )660: »ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابـدۇرراھمان ئىبنـى بهشـىر    ): 15402(ھهيسهمى  ①

  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. دەمهشىقى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپرەك بىرى بار
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الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئهھلى بهيتنىڭ ۋە پهيغهمبهر سهلالل
  كۈيئوغۇللىرىنىڭ پهزىلهتلىرى

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِحبُّوا اللََّه ِلَما ـ  9005
  . يَيْغذُوكُْم ِمْن نَِعِمِه َوأَِحبُّونِي بُِحبِّ اللَِّه َوأَِحبُّوا أَْهلَ َبْيِتي بُِحبِّ

ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   9005
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. نــى ياخشــى كــۆرۈڭالرهللاســىلهرگه ئاتــا قىلغــان نېئمىتــى ئۈچــۈن ا«
؛ مېنـى  )ياخشـى كـۆرۈڭالر  (نى ياخشى كۆرگهنلىكىڭالر ئۈچۈن مېنـى  هللا

  . ①»كۆرۈڭالر ئهھلى بهيتىمنى ياخشى ئۈچۈنياخشى كۆرگهنلىكىڭالر 
  )3789: تىرمىزى(

َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ قَالَ لَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َهِذِه الْآَيةَ َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا ـ  9006
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا َوفَاِطَمةَ َوأَْبَناَءكُْم َونَِساَءَنا َونَِساَءكُْم الْآَيةَ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

 . َوَحَسًنا َوُحَسْيًنا فَقَالَ اللَُّهمَّ َهُؤلَاِء أَْهِلي قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن غَرِيٌب َصِحيٌح
ـ سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت      9006

ــدۇ ــۇللىرىمىز ﴿: قىلىــــ ــېلىڭالر، ئوغــــ ــۇللىرىڭالرنى، كــــ نى ۋە ئوغــــ
دېگهن ئـايهت   ②﴾ئاياللىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىڭالرنى يىغىپ دۇئا قىاليلى

نازىل بولغاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهزرىتـى ئهلـى،     
: چاقىرىـپ ) يېنىغا(فاتىمه، ھهسهن ۋە ھۇسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالرنى 

  . ③دېدى» يتىمدۇربۇالر مېنىڭ ئهھلى به! ئى رەببىم«
  )2999: تىرمىزى(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 792(ئهلبانى  ①
  . ـ ئايهت 61سۈرە ئال ئىمران،  ② 

 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2397(ئهلبانى  ③
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َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجلَّلَ َعلَى الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ ـ  9007
اِطَمةَ ِكَساًء ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ َهُؤلَاِء أَْهلُ َبْيِتي َوَخاصَِّتي أَذِْهْب َعْنُهْم الرِّْجَس َوَعِليٍّ َوفَ

 . َوطَهِّْرُهْم َتطْهًِريا فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َوأََنا َمَعُهْم َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ إِنَِّك إِلَى َخْيرٍ
ادىن مۇنـــداق رىـــۋايهت ـ ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــ    9007

ــهن،    ــهللهم ھهسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدۇكى، پهيغهمـ قىلىنىـ
ھۇســهين، ئهلــى ۋە فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمالرنىــڭ ئۈســتىگه بىــر       

  :يېپىنچىنى يېپىپ
. بۇالر مېنىڭ ئهھلى بهيتىمدۇر، خاس كىشـىلىرىمدۇر ! ـ ئى رەببىم 

شـۇ  . (ــ دېـدى  ! پـاكلىغىن ئۇالرنى گۇناھتىن يىراق قىلغىن ۋە تامامهن 
  :ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنها) چاغدا
مهنمـۇ ئـۇالر بىـلهن بىرگىمـۇ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى،       ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ سۆزىگه جاۋابهن
  . ①سهن ياخشىلىق ئۈستىدە، ـ دېدى! ـ ئى ئۇممۇ سهلهمه 

  )3871: تىرمىزى(

َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ َربِيبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َنَزلَْت َهِذِه ـ  9008
َبْيِت الْآَيةُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُْم الرِّْجَس أَْهلَ الْ

َتطْهًِريا ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ فََدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاِطَمةَ َوَحَسًنا  َوُيطَهَِّركُْم
ْيِتي َوُحَسْيًنا فََجلَّلَُهْم بِِكَساٍء َوَعِليٌّ َخلَْف ظَْهرِِه فََجلَّلَُه بِِكَساٍء ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ َهُؤلَاِء أَْهلُ َب

ْنُهْم الرِّْجَس َوطَهِّْرُهْم َتطْهًِريا قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َوأََنا َمَعُهْم َيا َنبِيَّ اللَِّه قَالَ أَْنِت َعلَى فَأَذِْهْب َع
 . َمكَانِِك َوأَْنِت إِلَى َخْيرٍ

ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۆگهي بالىسـى    9008
ــۇ ئهن    ــهلهمه رەزىيهلالھ ــۇ س ــى ئهب ــۆمهر ئىبن ــدۇ  ئ ــداق دەي ــۇ مۇن ــى ﴿: ه ئ

ســـىلهردىن گۇنـــاھنى ســـاقىت هللا ا! پهيغهمبهرنىـــڭ ئائىلىســـىدىكىلهر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3038(ئهلبانى  ①
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دېــگهن بــۇ  ①﴾قىلىشــنى ۋە ســىلهرنى تامــامهن پــاك قىلىشــنى خااليــدۇ
ئــايهت پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئۇممــۇ ســهلهمهنىڭ 

ۋەسـهللهم  شۇ چاغدا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  . ئۆيىدە نازىل بولدى
فاتىمه، ھهسهن ۋە ھۇسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالرنى چاقىرىـپ، ئۇالرنىـڭ   

ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر . ئۈســتىگه بىــر يېپىنچىنــى يــاپتى
ئهلهيهىسســــاالمنىڭ ئارقىســــىدا تۇرغــــان ئىــــدى، ئۇنىڭغىمــــۇ بىــــر  

بـــۇالر مېنىـــڭ ئهھلـــى ! ئـــى رەبـــبىم«: يېپىنچىنـــى يـــاپتى، ئانـــدىن
» !ئۇالرنى گۇناھتىن يىراق قىلغىـن ۋە تامـامهن پـاكلىغىن    .بهيتىمدۇر

  :ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنها) شۇ چاغدا. (دېدى
مهنمـــۇ ئـــۇالر بىـــلهن بىرگىمـــۇ؟ ـ دەپ     ! نىـــڭ رەســـۇلىهللاــــ ئـــى ا 

سورىغانىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ سـۆزىگه       
  :جاۋابهن

ئهھلـى بهيتىمسـهن، يېپىنچىنىـڭ    (ـ سهن ئۆز ئورنىڭـدا تۇرسـاڭمۇ    
، سـهن ياخشـىلىق ئۈستىدىسـهن، ـ     )ئاستىغا كىرىشـىڭگه ھـاجهت يـوق   

  . ②دېدى
  )3787: تىرمىزى(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ بَِيِد َحَسنٍ ـ  9009
  . نِي َوأََحبَّ َهذَْينِ َوأََباُهَما َوأُمَُّهَما كَانَ َمِعي ِفي َدَرَجِتي َيْوَم الِْقَياَمِةَوُحَسْينٍ فَقَالَ َمْن أََحبَّ

ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر     9009
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســــهللهم ھهســـهن ۋە ھۇســـهين رەزىيهلالھــــۇ     

كىم مېنـى، بـۇ ئىككىسـىنى    «: ئهنهۇماالرنىڭ قوللىرىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ
ۋە بۇ ئىككىسىنىڭ ئاتا ـ ئانىلىرىنى ياخشى كۆرسه، قىيامهت كۈنىدە ئۇ  

  . ③دېگهن» كىشى مهن بىلهن بىر دەرىجىدە بولىدۇ
  )3733: تىرمىزى(

                                                 
  . ـ ئايهت 33سۈرە ئهھزاب،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2562(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 780(ئهلبانى  ③
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ومات ُمتَّبِعا لسنņيت غَري ُمْبَتدع، كـان  «: »وأمهما«: رزين بعد قولهزاد ـ   9010
  .»معي يف اجلنة
لىرىنى ياخشى ئانىئاتا ـ «: يۇقىرىدىكى ھهدىستىكىـ رەزىن  9010
بىدئهت پهيدا قىلماستىن سۈننىتىم «: دېگهن سۆزدىن كېيىن» كۆرسه

دېگهن ئىبارىنى  »ئۈستىدە ئۆلسه، جهننهتته مهن بىلهن بىرگه بولىدۇ
  . قوشۇپ رىۋايهت قىلغان

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَعليٍّ َوفَاِطَمةَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اـ  9011
  . َوالَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ أََنا َحْرٌب ِلَمْن َحاَرْبُتْم َوِسلٌْم ِلَمْن َسالَْمُتْم

ـ زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت       9011
ى، قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهزرىتـى ئهلـ    

مهن سـىلهرنىڭ  «: فاتىمه، ھهسـهن ۋە ھۇسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمالرغـا    
  . ①دېگهن »دۈشمىنىڭالرغا دۈشمهن، دوستۇڭالرغا دوستمهن

  ) 3870: تىرمىزى(

 َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ِفيَنا َخِطيًباـ  9013
نِ لَا أَيَُّها النَّاُس فَإِنََّما أََنا َبَشٌر ُيوِشُك أَنْ َيأِْتَي َرُسولُ َربِّي فَأُجِيَب َوأََنا َتارٌِك ِفيكُْم ثَقَلَْيأَ

أَوَّلُُهَما ِكَتاُب اللَِّه ِفيِه الُْهَدى َوالنُّوُر فَُخذُوا بِِكَتابِ اللَِّه َواْسَتْمِسكُوا بِِه َوأَْهلُ َبْيِتي 
 كُْم اللََّه ِفي أَْهلِ َبْيِتي أُذَكُِّركُْم اللََّه ِفي أَْهلِ َبْيِتي أُذَكُِّركُْم اللََّه ِفي أَْهلِ َبْيِتي فَقَالَ لَُهأُذَكُِّر

أَْهلُ  ْنُحَصْيٌن َوَمْن أَْهلُ َبْيِتِه َيا َزْيُد أَلَْيَس نَِساُؤُه ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه قَالَ نَِساُؤُه ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه َولَِك
 َبْيِتِه َمْن ُحرَِم الصََّدقَةَ َبْعَدُه قَالَ َوَمْن ُهْم قَالَ ُهْم آلُ َعِليٍّ َوآلُ َعِقيلٍ َوآلُ َجْعفَرٍ َوآلُ َعبَّاسٍ

 . قَالَ كُلُّ َهُؤلَاِء ُحرَِم الصََّدقَةَ قَالَ َنَعْم
ـ زەيــد ئىبنــى ئهرقهم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت    9013

ــدۇقىلى ــۈنى   : نىـ ــر كـ ــهللهم بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ پهيغهمـ
رەببىمنىـڭ  . مهن پهقهت بىـر ئىنسـانمهن  ! ئى ئىنسـانالر «: خۇتبىسىدە
نىڭ كېلىشىگه ئـاز قالـدى، ئـۇ چاغـدا مهن ئـۇ      )يهنى ئهزرائىل(ئهلچىسى 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 813(ئهلبانى  ①
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مهن سىلهرگه ئىككـى ئهڭگۈشـتهرنى   . ئالهمگه سهپهر قىلىشىم مۇمكىن
ــتىمهن  ــۇپ كې ــرى، ا ئۇال. قوي ــڭ بى ــۇ   هللا رنى ــۇپ، ئ ــابى بول ــڭ كىت تائاالنى

ئهھلـــى . ھىـــدايهت ۋە نـــۇردۇر، ســـىلهر ئۇنىڭغـــا مهھـــكهم ئېســـىلىڭالر
بهيتىمنــى تاشــالپ كېتىــۋاتىمهن، ئهھلــى بهيــتىمگه قانــداق مۇئــامىله  

تىن قورقۇڭالر، ئهھلى بهيتىمگه قانداق مۇئامىله قىلىشـتا  هللاقىلىشتا ا
تىـن  هللاانـداق مۇئـامىله قىلىشـتا ا   تىن قورقۇڭالر، ئهھلى بهيتىمگه قهللا

  .دېدى» !قورقۇڭالر
  :ھۇسهين زەيدكه

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئهھلـى بهيتـى كىمـلهر؟      ! ـ ئى زەيـد  
  :ئاياللىرى ئۇنىڭ ئهھلى بهيتى ئهمهسمۇ؟ ـ دېگهنىدى، زەيد

ــــ ئايـــاللىرىمۇ ئهھلـــى بهيتىـــدىن، لـــېكىن ســـهدىقه يېيىشـــتىن   
  :ھۇسهين. هيتىدىندۇر، ـ دېدىچهكلهنگهن كىشىلهرمۇ ئهھلى ب

  :ئۇ. ـ ئۇنداقتا، ئۇالر كىم؟ دەپ سورىدى 
ئهلىنىــڭ ئائىلىســى، ئهقلنىــڭ ئائىلىســى، جهئفهرنىــڭ     : ـــ ئــۇالر  

  :ھۇسهين. ئائىلىسى ۋە ئابباسنىڭ ئائىلىسىدۇر، ـ دېدى
ــ بۇالرنىــڭ ھهممىســى ســهدىقه يېيىشــتىن چهكلهنگهنمــۇ؟ ـ دەپ       ـ

  :سورىغانىدى، ئۇ
  . دېدى ـ ھهئه، ـ 

  ) 2408: مۇسلىم(

مثل أهل بييت ” :عن عبد اهللا بن الزبري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالـ  9014
 .“مثل سفينة نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق

ــۋايهت          9014 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــى زۇبهي ــدۇلالھ ئىبن ـ ئاب
  : اق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇند
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ــۇھ    « ــۇددى ن ــتىم خ ــى بهي ــاالم(ئهھل ــىگه  )ئهلهيهىسس ــڭ كېمىس نى
چىققــان كىشــى قۇتۇلغــان، چىقمىغــان  ) كــېمىگه(ئۇنىڭغــا . ئوخشــايدۇ

   .①»كىشى غهرق بولغانىدى
   )2613: بهززار(

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ـ عن أيب سعيد اƪدري قال  9015
  .»مثل باب حطة يف بƗ إسرائيل، من دخل غفر لهإƴا مثل أهل بييت فيكم «

ـ ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت           9015
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

سىلهرگه نىسـبهتهن مېنىـڭ ئهھلـى بهيـتىم بهنـى ئىسـرائىلدىكى       «
ــته” ــايدۇ “ ھىت ــىغا ئوخش ــرگهن   . دەرۋازىس ــدىن كى ــۇ دەرۋازى ــىك(ئ ) ىش

  . ②»مهغپىرەتكه ئېرىشهتتى
  )825: »ئهلسهغىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«(

من صنع إىل أحد «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لاـ عن عثمان ق  9016
Ɨمن ولد عبد املطلب يدا، فلم يكافئه هبا يف الدنيا، فعلي مكافأته غدا إذا لقي«.  

ــۋايهت ق       9016 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــمان رەزىيهلالھـ ــدۇكى، ـ ئوسـ ىلىنـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىن بىــرىگه بىــر ياخشــىلىق   « ــدۇلمۇتتهلىب بالىلىرى كىمكــى ئاب
قىلغان بولسا، ئـۇ ئۇنىـڭ قىلغـان ياخشـىلىقىنى دۇنيـادا قايتۇرالمىسـا،       

مهن ) ئۇنىــــڭ ياخشــــىلىقىنى(تــــاڭال قىيــــامهتته ماڭــــا يولۇققانــــدا، 
  . ③»قايتۇرىمهن

   )1469: »هلئهۋسهتئ«(

                                                 
لغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه ئىسـىملىك      بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قى): 14980(ھهيسهمى  ①

 .ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن بىلمهيدىغان بىر قـانچه  ): 14981(ھهيسهمى  ②

 .كىشى بار، ـ دېگهن
ۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئهبـۇ     بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـ   ): 15017(ھهيسهمى  ③

 .زىناد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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للناس حني  َسِمْعُت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ: ـ َعْن َجابِرٍ قَالَ  9017
َيْنقَِطُع َيْوَم ”: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُأال őنوين، : تزوج بنت علي

  .“َنَسبٍ إِال َسَببِي وَنَسبِيالِْقَياَمِة كُلُّ َسَببٍ َو
مهن : ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   9017

ھهزرىتـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ ھهزرىتـــى ئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ 
ــپ       ــاب قىلى ــىلهرگه خىت ــدا كىش ــۆيلهنگهن چېغى ــا ئ ــڭ قىزىغ ئهنهۇنى

  :مۇنداق دېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم
ــ مېنــى تهبرىكلى  چــۈنكى مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ! مهمســىلهرـ

قىيـامهت  «: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىـدىم 
كۈنى، ھهر قانداق سهۋەب ۋە نهسهب ئۈزۈلىدۇ، ئهمما مېنىـڭ سـهۋەبىم ۋە   

  . ①»نهسهبىم قالىدۇ
  ) »ئهلئهۋسهت«؛ 2635: ئهلكهبىر«(

 :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : ْوفَى، قَالَـ َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَ  9018
َسأَلُْت َربِّي أَال أََتَزوََّج إِلَى أََحٍد، َوال أَُزوُِّج إِلَْيِه إِال كَانَ َمِعَي ِفـي الَْجنَّـِة، فَأَْعطَـانِي    ”

  .“ذَِلَك
ىــۋايهت ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ ئهۋفــا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ر   9018

: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   
رەببىمدىن مهن ئۆيلهنگهن ھهر بىر ئايالنىڭ ۋە مهن قىزىمنى بهرگهن «

ھهر بىر كىشـىنىڭ جهننهتـته مهن بىـلهن بىـرگه بولۇشـىنى تىلىـدىم،       
  . ②»رەببىم تىلىكىمنى ئىجابهت قىلدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ھهسـهن ئىبنـى سـهھل       ): 15019(ھهيسهمى  ①

ۇر، ـ  ئىسـىملىك كىشـىدىن باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ئهممـا ئۇمـۇ ئىشـهنچلىكت          
 .دېگهن

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە يهزىــد ئىبنــى كۇمهيــت ): 16387(ھهيســهمى  ②
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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َيْسبُِق “:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ـ َعْن َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، أَنّ َرُسولَ 9019
الُْمَهاجُِرونَ النَّاَس بِأَْرَبِعَني َخرِيفًا إِلَى الَْجنَِّة، َيَتَنعَُّمونَ ِفيَها َوالنَّاُس َمْحُبوُسونَ ِللِْحَسابِ، 

  .“ثُمَّ َتكُونُ الزُّْمَرةُ الثَّانَِيةُ ِمائَةَ َخرِيٍف
ــۋايهت   ـ مهســلهم   9019 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــلهد رەزىيهلالھ ــى مهخ ه ئىبن

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاجىرالر« ــۇرۇن   40ئىنســانالردىن  مۇھ ــنهتكه(يىــل ب ــدۇ) جهن . كىرى

ئـۇ چاغـدا، ئىنسـانالر ھېسـاب بېـرىش ئۈچـۈن       . راھهت ـ پاراغهتته ياشايدۇ 
ئىككىنچـــــى ) مۇھـــــاجىرالردىن( .توختىتىـــــپ قويۇلغـــــان بولىـــــدۇ

  . ①»يىل بۇرۇن كىرىدۇ 100تۈركۈمدىكىلهر جهننهتكه باشقىالردىن 
  ) 19/438: »ئهلكهبىر«(

الُْمَهـاجُِرونَ  «َعْن َجرِيرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   ـ   9020
ِمْن قَُرْيشٍ َوالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ  َواَألْنَصاُر أَْوِلَياُء َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َوالطُّلَقَاُء

  .»إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة
ـ جهرىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   9020

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قـۇرەيش  . ۇرمۇھـاجىرالر بىـلهن ئهنسـارالر بىـر ـ بىرلىـرىگه دوسـتت       «

ئهپـۇ قىلىنغـانالر بىـلهن    ) قهبىلىسىدىن مهكـكه پهتهـى بولغـان كـۈنى    (

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇرراھمان ئىبنـى مالىـك   ): 16373(ھهيسهمى  ①

قالغـان راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ     . ئىسـىملىك بىـرى بـار، مهن ئۇنىـڭ كىـم ئىكهنلىكىنـى بىلمهيـمهن       
 .دېگهن
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دىن ئازاد قىلىنغانالر تاكى قىيـامهت كـۈنىگه قهدەر   )قهبىلىسى(سهقىف 
  . ①»بىر ـ بىرىگه دوستتۇر

  )»ئهلكهبىر«؛ 18730: هھمهدئ(

َعْن غَْيالَن ْبن َجرِيرٍ قَالَ قُلُْت َألَنسٍ أََرأَْيَت اْسَم اَألْنَصارِ كُْنُتْم ُتَسـمَّْونَ  ـ   9021
 بِِه، أَْم َسمَّاكُُم اللَُّه قَالَ َبلْ َسمَّاَنا اللَُّه، كُنَّا َنْدُخلُ َعلَى أََنسٍ فَُيَحدِّثَُنا َمَناِقـَب اَألْنَصـارِ  

َوَمَشاِهَدُهْم، َوُيقْبِلُ َعلَىَّ أَْو َعلَى َرُجلٍ ِمَن اَألْزِد فََيقُولُ فََعلَ قَْوُمَك َيْوَم كَذَا َوكَذَا كَـذَا  
 .َوكَذَا

مهن : ـ غهيالن ئىبنى جهرىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      9021
  :ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن

قويغانمىـدىڭالر يـاكى بـۇنى    ـ ئهنسار دېگهن ئىسىمنى سىلهر بـۇرۇن   
  :قويدىمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇهللا سىلهرگه ا

بىـز ئهنهس  . قويغـان، ـ دەپ جـاۋاب بهردى    هللا ــ بـۇ ئىسـىمنى بىـزگه ا     
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا بېرىپ تۇراتتـۇق، ئـۇ بىـزگه ئهنسـارالرنىڭ     

ــاتتى  ــازاتلىرىنى ئاڭلىتـ ــقان غـ ــاكى . ئهخالقلىرىنـــى ۋە قاتناشـ ــا يـ ماڭـ
  :زدىدىن بىر كىشىگه بۇرۇلۇپئه

ـــ ســېنىڭ قهۋمىــڭ پــاالنى كــۈنى، پــاالنى جايــدا مۇنــداق ـ مۇنــداق      
  . ئىشالرنى قىلغان، ـ دەيتتى

  ) 3776: بۇخارى(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْولَا الْهِْجَرةُ ـ   9022
 .أً ِمْن الْأَْنَصارِلَكُْنُت اْمَر

ـ ئۇبهي ئىبنـى كهئـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،         9022
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى بىـر قـانچه سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان          ): 16375(ھهيسهمى  ①

 .بولۇپ، تهبهرانىنىڭ بىر سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــرى    « ــارالردىن بىــ ــدىم، ئهنســ ــام ئىــ ــان بولســ ــرەت قىلمىغــ ھىجــ
  . ①»بولۇۋاالتتىم

   )3899: تىرمىزى(

َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو قَـالَ  َعْن الَْبَراء َرِضَي اللَُّه ـ   9023
ـ  اِفٌق فََمـْن  قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْأَْنَصاُر لَا ُيِحبُُّهْم إِلَّا ُمْؤِمٌن َولَا ُيْبِغُضُهْم إِلَّا ُمَن

 .ْبَغَضُهْم أَْبَغَضُه اللَُّهأََحبَُّهْم أََحبَُّه اللَُّه َوَمْن أَ
ـ بهرائ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر     9023

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئمىن كىشىال ياخشـى كۆرىـدۇ، ئـۇالرنى پهقهت    ۇئهنسارالرنى پهقهت م«
ياخشـى   ئـۇنى هللا كىمكى ئۇالرنى ياخشى كۆرسـه، ا . ان كۆرىدۇىقال يامپمۇنا

   .»ئۇنى يامان كۆرىدۇهللا كىمكى ئۇالرنى يامان كۆرسه، ا. كۆرىدۇ
  ) 3783: بۇخارى(

َعْن أََنس َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ آَيةُ الْإَِمياِن ُحبُّ الْأَْنَصارِ َوآَيةُ ـ  9024
  . النِّفَاقِ ُبْغُض الْأَْنَصارِ

ھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ـ ئهنهس رەزىيهلال 9024
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهنسارالرنى دۇر، نىڭ ئاالمىتىئىمان ۈشئهنسارالرنى ياخشى كۆر«
  . »يامان كۆرۈش بولسا، مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر

  ) 17: بۇخارى(

بِىُّ ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   َعْن أََنسٍ ـ رضى اهللا عنه ـ قَالَ َرأَى النَّ  ـ   9025
النَِّساَء َوالصِّْبَيانَ ُمقْبِِلَني ـ قَالَ َحِسْبُت أَنَُّه قَالَ ِمْن ُعُرسٍ ـ فَقَاَم النَّبِىُّ ـ صلى اهللا عليه    

  . قَالََها ثَالَثَ ِمَرارٍ. »اللَُّهمَّ أَْنُتْم ِمْن أََحبِّ النَّاسِ إِلَىَّ«وسلم ـ ُمْمِثالً، فَقَالَ 

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3059(بانى ئهل ①
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ـ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،      9025
ــپ      ــدىن قايتىـ ــر تويـ ــهللهم بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

دە، ئـۈچ   –كېلىۋاتقان ئايالالر ۋە بالىالرنى كۆرۈپ، ئورنىـدىن دەس تـۇردى   
ــتىم ــانالرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكىســىلهر  «: قې ــۈن ئىنس ــىلهر مهن ئۈچ » س
  . دېدى

   )3785: بۇخارى(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ اغِْفْر ـ  9026
 . ِللْأَْنَصارِ َوِلأَْبَناِء الْأَْنَصارِ َوأَْبَناِء أَْبَناِء الْأَْنَصارِ

ـ زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت       9026
  :كى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇ

ئهنسارالرنى، ئهنسارالرنىڭ بـالىلىرىنى ۋە بالىلىرىنىـڭ   ! ئى رەببىم«
   .»بالىلىرىنى مهغپىرەت قىلغىن

  ) 2506: مۇسلىم(

ِفْر ِللْأَْنَصارِ َوِلأَْبَناِء َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَُّهمَّ اغْـ  9027
 . الْأَْنَصارِ َوِلأَْبَناِء أَْبَناِء الْأَْنَصارِ َوِلنَِساِء الْأَْنَصارِ

ـ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،      9027
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لىلىرىنى، بالىلىرىنىـڭ  ئهنسـارالرنى، ئهنسـارالرنىڭ بـا   ! ئى رەبـبىم «
  . ①»بالىلىرىنى ۋە ئهنسارالرنىڭ ئاياللىرىنى مهغپىرەت قىلغىن

  )3909: تىرمىزى(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْغفََر ِللْأَْنَصارِ قَالَ َوأَْحِسُبُه  أََنسـ  9028
 . ي الْأَْنَصارِ لَا أَُشكُّ ِفيِهقَالَ َوِلذََرارِيِّ الْأَْنَصارِ َوِلَمَواِل

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3068(ئهلبانى  ①
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پهيغهمـــبهر : ـ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ        9028
ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــارس ــڭ ئهنس ــالىرىدئهۋالالرغا، ئۇالرنى ۋە  غ

   .ئازادگهردىلىرىگه مهغپىرەت تهلهپ قىلغان
  ) 2507: مۇسلىم(

ْنُهَما قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعـ  9029
َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه بِِملَْحفٍَة قَْد َعصََّب بِِعَصاَبٍة َدْسَماَء َحتَّى َجلََس َعلَى الِْمْنَبرِ 

لنَّاَس َيكْثُُرونَ َوَيِقلُّ الْأَْنَصاُر َحتَّى َيكُوُنوا ِفي فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ ا
فَلَْيقَْبلْ  النَّاسِ بَِمْنزِلَِة الِْملْحِ ِفي الطََّعامِ فََمْن َوِلَي ِمْنكُْم َشْيئًا َيُضرُّ ِفيِه قَْوًما َوَيْنفَُع ِفيِه آَخرِيَن

 . ِمْن ُمْحِسنِهِْم َوَيَتَجاَوْز َعْن ُمِسيِئهِْم
ــۋايهت       9029 ــداق رى ــادىن مۇن ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ـ ئىبن

ــدۇ ــهللهم ھاياتىنىـــڭ  : قىلىنىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ پهيغهمـ
ــدە، ياغلىشــىپ كهتــكهن بىــر    ئاخىرىــدىكى كېســهل كۈنلىرىنىــڭ بىرى
يېپىنچىنى ئۈستىگه ئارتىپ، مهسجىدكه چىقتى ۋە مۇنبهردە ئولتۇرۇپ، 

ــ   هللا ــانا ئېيتقان ــدۇ س ــا ھهم ــدى  ق ــداق دې ــيىن مۇن ــانالر «: دىن كې ئىنس
ھهتتا ئـۇالر ئىنسـانالر ئارىسـىدا    . كۆپىيىپ، ئهنسارالرنىڭ سانى ئازىيىدۇ

ئـاراڭالردىن كىمكـى بىرىلىـرىگه    . خۇددى تاماقتىكى تۇزچىلىك قالىـدۇ 
يهنى (پايدا، يهنه بىرىلىرىگه زىيان يهتكۈزىدىغان بىرەر ئىشقا ئىگه بولسا 

نىـڭ ياخشـى ئىشـلىرىنى قوبـۇل     )يهنـى ئهنسـارالر  (، ئـۇالر  )ھوقۇق تۇتسـا 
  . »قىلىپ، يامان ئىشلىرىنى ئهپۇ قىلسۇن

  ) 3628: بۇخارى(

أُوِصيكُْم بِالْأَْنَصارِ  :قال قال النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ْبن َماِلٍك َعْن أََنسـ  9030
ِذي َعلَْيهِْم َوَبِقَي الَِّذي لَُهْم فَاقَْبلُوا ِمْن ُمْحِسنِهِْم فَإِنَُّهْم كَرِِشي َوَعْيَبِتي َوقَْد قََضْوا الَّ

 . َوَتَجاَوُزوا َعْن ُمِسيِئهِْم
ـ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،      9030

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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. قىلىــمهن ه قىلىشــىڭالرنى تهۋســىيهئهنســارالرغا ياخشــى مۇئــامىل«
ئـۆز بـۇرچلىرىنى   ) ئـۇالر . (ئۇالر مېنىڭ يېقىنلىرىم ۋە سىرداشلىرىمدۇر

ــدىغان ھهق    ــا بېرىلى ــدى، ئۇالرغ ــادا قىل ــۇق ئ ــات(تول ــاخىرەتكه ) مۇكاپ ئ
ــدى ــان      . قال ــپ، يام ــۇل قىلى ــلىرىنى قوب ــى ئىش ــڭ ياخش ــۇڭا ئۇالرنى ش

  . »ئىشلىرىنى ئهپۇ قىلىڭالر
  )3799: بۇخارى(

نِ أَْرقََم قَالَْت الْأَْنَصاُر َيا َرُسولَ اللَِّه ِلكُلِّ َنبِيٍّ أَْتَباٌع َوإِنَّا قَْد َعْن َزْيِد ْبـ  9031
 . اتََّبْعَناَك فَاْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَ أَْتَباَعَنا ِمنَّا فََدَعا بِِه

ـ زەيــد ئىبنــى ئهرقهم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت    9031
  :غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهئهنسارالر پهي: قىلىنىدۇ

بىـز  . ھهر بىر پهيغهمبهرنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى بـار ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
ــتۇق  ــاڭا ئهگهشـ ــىدىغان    هللا. سـ ــزگه ئهگىشـ ــى، بىـ ــا قىلغىنكـ ــا دۇئـ قـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . ــ دېگهنىـدى  ! ئىنسانالرنى بىزدىن قىلسـۇن 
  . ئۇالرنىڭ ئىستهكلىرى ئۈچۈن دۇئا قىلدى

  ) 3787: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِي طَلَْحةَ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ  9032
 . َوَسلََّم أَقْرǛِْ قَْوَمَك السَّلَاَم فَإِنَُّهْم َما َعِلْمُت أَِعفَّةٌ ُصُبٌر

ــدۇ      9032 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــهه رەزىيهلالھ ــۇ تهل ــبهر : ـ ئهب پهيغهم
مېنىڭ ! قهۋمىڭگه ساالم ئېيتقىن«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

  . ①دېدى» بىلىشىمچه، ئۇالر ئىپپهتلىك ۋە سهۋرلىك كىشىلهردۇر
  )3903: تىرمىزى(

َر َعْن أََنس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْأَْنَصاـ  9033
اَك لَُهْم ِلَيكُْتَب لَُهْم بِالَْبْحَرْينِ فَقَالُوا لَا َواللَِّه َحتَّى َتكُْتَب ِلإِْخَوانَِنا ِمْن قَُرْيشٍ بِِمثِْلَها فَقَالَ ذَ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 819(ئهلبانى  ①
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ْونِي َعلَى َما َشاَء اللَُّه َعلَى ذَِلَك َيقُولُونَ لَُه قَالَ فَإِنَّكُْم َسَتَرْونَ َبْعِدي أَثََرةً فَاْصبُِروا َحتَّى َتلْقَ
 . الَْحْوضِ

ــۋايهت قىلىنىــدۇ    9033 : ـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهھرەين زېمىنىنى ئهنسـارالرغا  

  :لېكىن ئۇالر. بۆلۈپ بېرىش ئۈچۈن ئۇالرنى چاقىردى
ـ قۇرەيشلىك قېرىنداشـلىرىمىزغىمۇ شـۇنچىلىك زېمىـن تهقسـىم      
  :لىنسۇن، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقى

ئانــدىن . خالىســىال، ئۇالرغىمــۇ شــۇنچىلىك بېرىلىــدۇ، ـ دېــدى  هللا ـــ ا 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

باشقىالر سىلهردىن ئۈستۈن ) دۇنيالىق ئىشالردا(ـ مهندىن كېيىن،  
ۇچراشـقانغا قهدەر سـهۋر   سىلهر مهن بىلهن ھهۋزى كهۋسـهردە ئ . كۆرۈلىدۇ
  . ـ دېدى! قىلىڭالر

  ) 3163: بۇخارى(

َعْن أَُسْيِد ْبنِ ُحَضْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجلًا ِمْن الْأَْنَصارِ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ـ  9034
ةً فَاْصبُِروا َحتَّى َتلْقَْونِي َعلَى أَلَا َتْسَتْعِملُنِي كََما اْسَتْعَملَْت فُلَاًنا قَالَ َسَتلْقَْونَ َبْعِدي أُثَْر

 .الَْحْوضِ
ـ ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     9034
  :ئهنسارالردىن بىرى: قىلىنىدۇ

ــى رەســۇلۇلالھ   ــ ئ ــاڭىمۇ ئىــش   ! ـ ــا ئىــش بهرگىنىڭــدەك، م پاالنچىغ
  :لهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل. بهرمهمسهن؟ ـ دېگهنىدى

باشقىالر سىلهردىن ئۈستۈن ) دۇنيالىق ئىشالردا(ـ مهندىن كېيىن،  
سىلهر مهن بىلهن ھهۋزى كهۋسـهردە ئۇچراشـقانغا قهدەر سـهۋر    . كۆرۈلىدۇ
  . ـ دېدى! قىلىڭالر

  ) 3792: بۇخارى(

أََعزَّ َيْوَم الِْقَياَمِة  َعْن قََتاَدةَ قَالَ َما َنْعلَُم َحيا ِمْن أَْحَياِء الَْعَربِ أَكْثََر َشهِيًداـ  9035
ئْرِ َمُعوَنةَ ِمْن الْأَْنَصارِ قَالَ قََتاَدةُ َوَحدَّثََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك أَنَُّه قُِتلَ ِمْنُهْم َيْوَم أُُحٍد َسْبُعونَ َوَيْوَم بِ
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َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسْبُعونَ َوَيْوَم الَْيَماَمِة َسْبُعونَ قَالَ َوكَانَ بِئُْر َمُعوَنةَ َعلَى َعْهِد 
 . َوَسلََّم َوَيْوُم الَْيَماَمِة َعلَى َعْهِد أَبِي َبكْرٍ َيْوَم ُمَسْيِلَمةَ الْكَذَّابِ

ئهرەب قهبىلىلىـرى ئارىسـىدا ئهڭ كـۆپ    : ـ قهتادە مۇنداق دەيدۇ  9035
ك شېهىد بولغان، قىيامهت كۈنى ئهڭ ئىززەتلىك بولىـدىغان ئهنسـارالردە  

ــارلىقىنى بىلمهيمىــز  چــۈنكى ئهنهس ئىبنــى مالىــك  . بىــر قهۋمنىــڭ ب
رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ بىــزگه ســۆزلهپ بېرىشــىچه، ئهنســارالردىن ئۇھــۇد 

ــىدا  ــهللهمنىڭ     70ئۇرۇش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــى، پهيغهم كىش
كىشــى، ئهبــۇ بهكــرى  70زامانىــدا يــۈز بهرگهن بىئــرى مهئــۇنه ئۇرۇشــىدا  

هنهۇ زامانىدا مۇسهيلىمه كهززابقا قارشى ئېلىـپ بېرىلغـان   رەزىيهلالھۇ ئ
  . كىشى شېهىد بولغانىكهن 70يهمامه ئۇرۇشىدا 

  )4078: بۇخارى(

َعْن أَبِي أَُسْيٍد اَألْنَصارِىَّ َيْشَهُد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   ـ   9036
رِ ثُمَّ َبُنو َعْبِد اَألْشَهلِ ثُمَّ َبُنو الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ ثُـمَّ  َخْيُر ُدورِ اَألْنَصارِ َبُنو النَّجَّا« :قَالَ

قَالَ أَُبو َسلََمةَ قَالَ أَُبو أَُسْيٍد أُتََّهُم أََنا َعلَى َرُسولِ  .»كُلِّ ُدورِ اَألْنَصارِ َخْيٌر َبُنو َساِعَدةَ َوِفى
َوَبلَـغَ ذَِلـَك   . ا لََبَدأُْت بِقَْوِمى َبنِى َساِعَدةَاللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لَْو كُْنُت كَاِذبً  

َسْعَد ْبَن ُعَباَدةَ فََوَجَد ِفى َنفِْسِه َوقَالَ ُخلِّفَْنا فَكُنَّا آِخَر اَألْرَبعِ أَْسرُِجوا ِلى ِحَمـارِى آِتـى   
أََتذَْهُب ِلَتُردَّ َعلَـى  َوكَلََّمُه اْبُن أَِخيِه َسْهلٌ فَقَالَ . َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

َرُسولِ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ َوَرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ أَْعلَـُم       
فََرَجَع َوقَالَ اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم َوأََمَر بِِحَمارِِه فَُحـلَّ  . أََولَْيَس َحْسُبَك أَنْ َتكُونَ َرابَِع أَْرَبعٍ

 .َعْنُه
ئهبۇ ئۇسهيد ئهنسـارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       ـ  9036
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ئهنسار ئاھالىسىنىڭ ئهڭ ياخشىسى نهججار جهمهتى؛ ئاندىن قالسـا،  «
ئابدۇل ئهشههل جهمهتى؛ ئانـدىن قالسـا، ھـارىس ئىبنـى خهزرەج جهمهتـى؛      

ــائىدە جهمهت   ــا، س ــدىن قالس ــدۇرئان ــدە   . ى ــارلىق جهمهتى ــارالرنىڭ ب ئهنس
  .دېدى» ياخشىلىق بار
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ســهئد ئىبنــى ئۇبــادە ) ســائىدە جهمهتىنىــڭ ئاقســاقىلى(بــۇ ھهدىــس 
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا يهتكهنىدى، بۇنىڭغا نارازى بولۇپ

ـــ بىــز دەرىجىــدە تــۆت جهمهتنىــڭ ئاخىرقىســى بولــۇپ قــاپتۇق،         
لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   ئېشىكىمنى تهييارالڭالر، پهيغهمبهر سهلال

شــۇ چاغــدا، قېرىندىشــىنىڭ ئــوغلى ســهھل  . يېنىغــا بــارىمهن، ـ دېــدى   
  :ئۇنىڭغا

ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه قارشـىلىق بىلـدۈرۈش    
ئۈچۈن بارامسـهن؟ ھـالبۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       

تۆت . كىنى ئوبدان بىلىدۇقايسى جهمهتنىڭ دەرىجىسى يۇقىرى ئىكهنلى
بــۇ . جهمهتنىــڭ تۆتىنچىســى بولــۇش ســاڭا كۇپــايه قىلمامــدۇ؟ ـ دېــدى    

  :سۆزدىن كېيىن، ئۇ نىيىتىدىن ياندى ۋە
ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ياخشـى بىلگۈچىـدۇر، ـ دەپ، ئېشـىكىنى     هللا ـ ا 

  .قايتۇرىۋەتتى
ــۇ   ــۇ ئهنهـ ــهيد رەزىيهلالھـ ــۇ ئۇسـ ــبهر  : ئهبـ ــى پهيغهمـ ــىلهر مېنـ كىشـ

االمنىڭ نامىدا يالغان ئېيتتى دەپ تـۆھمهت قىلىشـىۋاتىدۇ،   ئهلهيهىسس
ئهگهر مهن يالغان ئېيتقان بولسام، ئۆزەمنىڭ قهۋمى سـائىدە جهمهتىنـى   

  . بىرىنچى ئورۇنغا قويغان بوالتتىم، ـ دېگهن
  ) 2511: مۇسلىم(

َوَسلََّم َوُهَو ِفي َمْجِلسٍ  قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن أَيب ُهَرْيَرةَـ  9037
 َعِظيمٍ ِمْن الُْمْسِلِمَني أَُحدِّثُكُْم بَِخْيرِ ُدورِ الْأَْنَصارِ قَالُوا َنَعْم َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َرُسولُ اللَِّه

قَالَ ثُمَّ َبُنو النَّجَّارِ قَالُوا ثُمَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبُنو َعْبِد الْأَْشَهلِ قَالُوا ثُمَّ َمْن َيا َرُسولَ اللَِّه 
و َمْن َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ثُمَّ َبُنو الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ قَالُوا ثُمَّ َمْن َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ثُمَّ َبُن

َصارِ َخْيٌر فَقَاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َساِعَدةَ قَالُوا ثُمَّ َمْن َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ثُمَّ ِفي كُلِّ ُدورِ الْأَْن
َد ُمْغَضًبا فَقَالَ أََنْحُن آِخُر الْأَْرَبعِ ِحَني َسمَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َداَرُهْم فَأََرا

ْوِمِه اْجِلْس أَلَا َتْرَضى أَنْ َسمَّى كَلَاَم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه رَِجالٌ ِمْن قَ



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 620

مِّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َداَركُْم ِفي الْأَْرَبعِ الدُّورِ الَِّتي َسمَّى فََمْن َتَرَك فَلَْم ُيَس
 . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثَُر ِممَّْن َسمَّى فَاْنَتَهى َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َعْن كَلَامِ َرُسولِ اللَِّه

ــۋايهت        9037 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
ــدۇ ــته    : قىلىنى ــر مهجلىس ــان بى ــۆپ يىغىلغ ــايىتى ك ــۇلمانالر ناھ مۇس

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـ سىلهرگه ئهنسار ئاھالىسىنىڭ ئهڭ ياخشـى جهمهتلىـرى ھهققىـدە     

  :ئۇالر. رەيمۇ؟ ـ دېدىسۆزلهپ بې
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ــ دېـدى  ! ـ بولىـدۇ، ئـى رەسـۇلۇلالھ    

  :ۋەسهللهم
  :جامائهت. ـ ئابدۇل ئهشههل جهمهتى، ـ دېدى 
  .ئاندىن كېيىنچۇ؟ ـ دەپ سورىدى! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  .ـ نهججار جهمهتى، ـ دېدى 
  ـ ئاندىنچۇ؟ 
  .ـ ھارىس ئىبنى خهزرەج جهمهتى 
  ئاندىنچۇ؟ ـ 
  .ـ سائىدە جهمهتى 
  ـ ئاندىنچۇ؟ 
  .ـ ئهنسارالرنىڭ بارلىق جهمهتىدە ياخشىلىق بار، ـ دېدى 

شۇ چاغدا، سهئد ئىبنى ئۇبادە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئاچچىغالنغـان ھالـدا    
  :ئورنىدىن تۇرۇپ

ــدى ۋە پهيغهمــبهر         ــاخىرىمۇ؟ ـ دې ــۆت جهمهتنىــڭ ئهڭ ئ ــۇ ت ــ بىــز ب ـ
ــدى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســ  ــلهن سۆزلهشــمهكچى بول ــا . هللهم بى ئهمم

  :قهۋمىدىن بىر گۇرۇھ كىشى ئۇنىڭغا
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سىلهرنى شـۇ  ! ـ ئولتۇر 

تۆت جهمهتنىڭ ئارىسىدا تىلغا ئالغىنىدىن سۆيۈنمهمسـهن؟ ۋەھـالهنكى،   
ا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نۇرغــۇن جهمهتلهرنــى تىلغــ  

شـــۇنىڭدىن كېـــيىن، ســـهئد ئىبنـــى ئۇبـــادە . ئالمىـــدىغۇ، ـ دېيىشـــتى   
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رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئـۆزىنى بېسـىۋېلىپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      
  . ۋەسهللهم بىلهن سۆزلىشىشتىن ۋاز كهچتى

  )  2512: مۇسلىم(

لََّم َمرَّ بَِبْعضِ الَْمِديَنِة فَإِذَا َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـ  9038
 ِمْن ُهَو بَِجَوارٍ َيْضرِْبَن بُِدفِّهِنَّ َوَيَتَغنَّْيَن َوَيقُلَْن َنْحُن َجَوارٍ ِمْن َبنِي النَّجَّارِ َيا َحبَّذَا ُمَحمٌَّد

  . لَأُِحبُّكُنَّ َجارِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعلَُم اللَُّه إِنِّي
ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      9038
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مهدىنهنىـڭ مهلـۇم    : قىلىنىدۇ

كىچىك قىزالرنىڭ داپ چېلىـپ،  . بىر كوچىسىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى
بىـز نهججـار   ”: ئۇالر مۇنداق دەۋاتـاتتى . ناخشا ئېيتىۋاتقانلىقىنى كۆردى

ــز  ــڭ قىزلىرىمى ــۇھهممهد   . جهمهتىنى ــى، م ــدېگهن بهختلىكمىزك نېمى
بــۇنى ئاڭلىغــان . “ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنىــڭ قوشــنىمىز 

بىلىدۇكى، مهن سـىلهرنى  هللا ا«: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①دېدى »ھهقىقهتهن ياخشى كۆرىمهن

  ) 1899: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1541(ئهلبانى  ①
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ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمثَلُ َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـ  9039
 الُْمْسِلِمَني َوالَْيُهوِد َوالنََّصاَرى كََمثَلِ َرُجلٍ اْسَتأَْجَر قَْوًما َيْعَملُونَ لَُه َعَملًا َيْوًما إِلَى اللَّْيلِ

لَى أَْجرَِك الَِّذي َشَرطَْت لََنا َعلَى أَْجرٍ َمْعلُومٍ فََعِملُوا لَُه إِلَى نِْصِف النََّهارِ فَقَالُوا لَا َحاَجةَ لََنا إِ
َوَما َعِملَْنا َباِطلٌ فَقَالَ لَُهْم لَا َتفَْعلُوا أَكِْملُوا َبِقيَّةَ َعَمِلكُْم َوُخذُوا أَْجَركُْم كَاِملًا فَأََبْوا 

ا َهذَا َولَكَُما الَِّذي َشَرطُْت َوَتَركُوا َواْسَتأَْجَر أَجَِريْينِ َبْعَدُهْم فَقَالَ لَُهَما أَكِْملَا َبِقيَّةَ َيْوِمكَُم
 لَُهْم ِمْن الْأَْجرِ فََعِملُوا َحتَّى إِذَا كَانَ ِحُني َصلَاِة الَْعْصرِ قَالَا لََك َما َعِملَْنا َباِطلٌ َولََك الْأَْجُر

لنََّهارِ َشْيٌء َيِسٌري فَأََبَيا الَِّذي َجَعلَْت لََنا ِفيِه فَقَالَ لَُهَما أَكِْملَا َبِقيَّةَ َعَمِلكَُما َما َبِقَي ِمْن ا
َتكَْملُوا َواْسَتأَْجَر قَْوًما أَنْ َيْعَملُوا لَُه َبِقيَّةَ َيْوِمهِْم فََعِملُوا َبِقيَّةَ َيْوِمهِْم َحتَّى غَاَبْت الشَّْمُس َواْس

 . ا النُّورِأَْجَر الْفَرِيقَْينِ ِكلَْيهَِما فَذَِلَك َمثَلُُهْم َوَمثَلُ َما قَبِلُوا ِمْن َهذَ
ــدۇكى،       9039 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ـ ئهب

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مۇســــۇلمانالر، يهھــــۇدىيالر ۋە خرىســــتىئانالرنىڭ مىســــالى بىــــر «

خوجــايىن بىــلهن ئــۇ ياللىغــان بىــر نهچــچه مهدىكارنىــڭ مىســالىغا        
ئهتىگهنــدىن چۈشــكىچه ئىشــلىگهندىن كېــيىن،  مهدىكــارالر . ئوخشــايدۇ
ســهن بهرمهكچــى بولغــان ئىــش ھهققىــگه ئېهتىيــاجىمىز ”: خوجايىنغــا

ــوق، قىلغــان ئىشــىمىزغا ھهق تهلهپ قىلمــايمىز  ــدۇ“ ي خوجــايىن . دەي
ئۇنــداق قىلمــاڭالر، قالغــان ئىشــىڭالرنى تۈگىتىــپ، ئىــش      ”: ئۇالرغــا

ــېلىڭالر  ــۇق ئ ــى تول ــدۇ“ !ھهققىڭالرن ــۇ . دەي ــېكىن ئ ــتىن، ل الر ئۇنىماس
ئۇالر كهتكهندىن كېيىن، خوجايىن يهنه ئىككى . ئىشنى تاشالپ كېتىدۇ

قالغان ئىشنى تۈگىتىۋېتىڭالر، ئۇالر بىلهن ”: مهدىكار يالاليدۇ ۋە ئۇالرغا
ئىــش ھهققىنىــڭ ھهممىســىنى ســىلهرگه ) بىــر كۈنلــۈك(كېلىشــكهن 
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ئـــۇالر ئىشـــنى قوبـــۇل قىلىـــپ، ئهســـىر نـــامىزىغىچه . دەيـــدۇ“ بېـــرەي
ــلهيدۇ ــدىن. ئىشـ ــايمىز،  ”: ئانـ ــىمىزغا ھهق تهلهپ قىلمـ ــان ئىشـ قىلغـ

چـاال  ”: خوجـايىن . دەيـدۇ “ بهرمهكچى بولغان ئىش ھهققى سـاڭا قالسـۇن  
“ ازغىنه ۋاقىـت قالـدى  قالغان ئىشنى تۈگىتىۋېتىڭالر، كهچ كىرىشكه ئـ 

خوجايىن بـۇ قېـتىم   . ئهمما ئۇ ئىككىسى ئىشنى تاشالپ كېتىدۇ. دەيدۇ
ئـۇالر كـۈن   . كۈن پـاتقىچه ئىشـلهش ئۈچـۈن بىـر قهۋمنـى ئىشـقا ئالىـدۇ       
ئهتىگهنــدىن (پــاتقىچه قالغــان ئىشــنىڭ ھهممىســىنى قىلىــدۇ ۋە ئــۇالر 

ڭ ئىشـلىگهن ئـۇ ئىككـى گۇرۇپپىنىـ    ) چۈشكىچه، چۈشتىن ئهسىرگىچه
مانـا بـۇ، ئۇالرنىـڭ ۋە بـۇ نـۇرنى      . تولـۇق ئالىـدۇ  ) قوشـۇپ (ئىش ھهققىنى 

  . »قوبۇل قىلغانالرنىڭ مىسالىدۇر) يهنى ئىسالم دىنىنى(
  ) 2271: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنََّما ـ  9040
َبقَاُؤكُْم ِفيَمْن َسلََف ِمْن الْأَُممِ كََما َبْيَن َصلَاِة الَْعْصرِ إِلَى غُُروبِ الشَّْمسِ أُوِتَي أَْهلُ التَّْوَراِة 

جِيلِ الْإِْنالتَّْوَراةَ فََعِملُوا بَِها َحتَّى اْنَتَصَف النََّهاُر ثُمَّ َعَجُزوا فَأُْعطُوا ِقَرياطًا ِقَرياطًا ثُمَّ أُوِتَي أَْهلُ 
آنَ فََعِملُْتْم الْإِْنجِيلَ فََعِملُوا بِِه َحتَّى ُصلَِّيْت الَْعْصُر ثُمَّ َعَجُزوا فَأُْعطُوا ِقَرياطًا ِقَرياطًا ثُمَّ أُوِتيُتْم الْقُْر

أَقَلُّ ِمنَّا َعَملًا َوأَكْثَُر  بِِه َحتَّى غََرَبْت الشَّْمُس فَأُْعِطيُتْم ِقَرياطَْينِ ِقَرياطَْينِ فَقَالَ أَْهلُ الِْكَتابِ َهُؤلَاِء
 . أَْجًرا قَالَ اللَُّه َهلْ ظَلَْمُتكُْم ِمْن َحقِّكُْم َشْيئًا قَالُوا لَا قَالَ فَُهَو فَْضِلي أُوِتيِه َمْن أََشاُء

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      9040
  :ۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م

ھايـاتى  (سىلهردىن بۇرۇن ئۆتكهن ئـۈممهتكه نىسـبهتهن سـىلهرنىڭ    «
ــدىن كــۈن پېتىشــقا قهدەر بولغــان   ) دۇنيــادا ياشىشــىڭالر ئهســىر نامىزى

ئۇنىڭغـا  ) ئـۇالر (تهۋرات ئهھلىگه تهۋرات بېرىلدى، . ئارىلىققا تهڭ كېلىدۇ
. ئۇنــدىن كېــيىن ئهمهل قىاللمىــدى. چــۈش ۋاقــتىغىچه ئهمهل قىلــدى

ئانـدىن  . ئۇالرغا قىلغـان ئهمىلـى ئۈچـۈن بىـر قىـراتتىن ھهق بېرىلـدى      
ئىنجىل ئهھلىگه ئىنجىل بېرىلدى، ئۇالر ئهسـىر نامىزىغـا قهدەر ئهمهل   

ئۇالرغىمـۇ قىلغـان ئهمىلـى    . ئۇندىن كېيىن ئهمهل قىاللمىـدى . قىلدى
. ئاندىن سىلهرگه قۇرئـان بېرىلـدى  . ئۈچۈن بىر قىراتتىن ھهق بېرىلدى
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ســىلهرگه ئىككــى  . ئۇنىڭغــا كــۈن پــاتقىچه ئهمهل قىلــدىڭالر    ســىلهر
بىـز بۇالرغـا   ”: بۇنىڭغا بىنـائهن ئهھلـى كىتـاب   . قىراتتن ھهق بېرىلدى

 “قارىغانــدا كــۆپ ئهمهل قىلــدۇق، لــېكىن ئۇالرغــا ھهقنــى كــۆپ بهردىــڭ
مهن ســـىلهرنىڭ ھهققىڭالرغـــا زۇلـــۇم ”: تائـــاال ئۇالرغـــاهللا ا .دېيىشـــىدۇ
بـۇ مېنىـڭ   ”: تائـاال هللا ا. دەيـدۇ “ يـاق ”: ئـۇالر . دۇدەپ سـوراي “ قىلدىممۇ؟

  . »دەيدۇ“ پهزلى كهرەمىمدۇر، ئۇنى خالىغان كىشىگه بېرىمهن
  ) 7533: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمثَلُكُْم ـ  9041
اَبْينِ كََمثَلِ َرُجلٍ اْسَتأَْجَر أَُجَراَء فَقَالَ َمْن َيْعَملُ ِلي ِمْن غُْدَوةَ إِلَى نِْصِف َوَمثَلُ أَْهلِ الِْكَت

النََّهارِ َعلَى ِقَرياٍط فََعِملَْت الَْيُهوُد ثُمَّ قَالَ َمْن َيْعَملُ ِلي ِمْن نِْصِف النََّهارِ إِلَى َصلَاِة الَْعْصرِ 
َصاَرى ثُمَّ قَالَ َمْن َيْعَملُ ِلي ِمْن الَْعْصرِ إِلَى أَنْ َتِغيَب الشَّْمُس َعلَى َعلَى ِقَرياٍط فََعِملَْت النَّ

َهلْ  ِقَرياطَْينِ فَأَْنُتْم ُهْم فََغِضَبْت الَْيُهوُد َوالنََّصاَرى فَقَالُوا َما لََنا أَكْثََر َعَملًا َوأَقَلَّ َعطَاًء قَالَ
 . ا قَالَ فَذَِلَك فَْضِلي أُوِتيِه َمْن أََشاُءَنقَْصُتكُْم ِمْن َحقِّكُْم قَالُوا لَ

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      9041
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سىلهرنىڭ مىسالىڭالر بىلهن يهھۇدىي ۋە ناساراالرنىڭ مىسالى بىر «
هچــچه مهدىكارنىــڭ مىســالىغا   خوجــايىن بىــلهن ئــۇ ياللىغــان بىــر ن    

كىـم ماڭـا ئهتىگهنـدىن چۈشـكىچه بىـر قىراتقـا       ”: خوجـايىن . ئوخشايدۇ
يهھــۇدىيالر ئۇنىــڭ ســۆزىنى قوبــۇل قىلىــپ، . دەيــدۇ“ ئىشــلهپ بېرىــدۇ؟

كىـم  ”: كېـيىن، ئـۇ خوجـايىن يهنه   . ئىشـلهيدۇ ) ئهتىگهندىن چۈشكىچه(
. ەپ سـورايدۇ د“ ماڭا چۈشتىن ئهسىرگىچه بىر قىراتقا ئىشلهپ بېرىـدۇ؟ 

ــپ،     ــۇل قىلىـ ــاراالر قوبـ ــۆزىنى ناسـ ــڭ سـ ــتىم ئۇنىـ ــۇ قېـ ــتىن (بـ چۈشـ
كىم ماڭـا ئهسـىردىن   ”: كېيىن، ئۇ كىشى يهنه. ئىشلهيدۇ) ئهسىرگىچه

ئهنه شـۇالر  . دەپ سـورايدۇ “ كۈن پاتقىچه ئىككى قىراتقا ئىشلهپ بېرىدۇ؟
نى يهھۇدىي ۋە خرىستىئانالر بـۇ ئهھـۋال  . بولىسىلهر) مۇسۇلمانالر(سىلهر 

   .»كۆرۈپ، بهكمۇ خاپا بولۇشىدۇ
  ) 2268: بۇخارى(
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َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ـ  9042
رِبِ الشَّْمسِ َوإِنََّما إِنََّما أََجلُكُْم ِفي أََجلِ َمْن َخلَا ِمْن الْأَُممِ َما َبْيَن َصلَاِة الَْعْصرِ إِلَى َمْغ

 َمثَلُكُْم َوَمثَلُ الَْيُهوِد َوالنََّصاَرى كََرُجلٍ اْسَتْعَملَ ُعمَّالًا فَقَالَ َمْن َيْعَملُ ِلي إِلَى نِْصِف النََّهارِ
 .بنحوه... َعلَى ِقَرياٍط ِقَرياٍط

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      9042
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ــالر  « ــۇددىتىڭالر (ســىلهرنىڭ ئهجىلىڭ ــى ياشــاش م ســىلهردىن ) يهن
ــدىن كــۈن پېتىشــقىچه     ــۈممهتكه نىســبهتهن ئهســىر نامىزى ــدىنقى ئ ئال

سىلهرنىڭ مىسالىڭالر بىـلهن يهھـۇدىي   . بولغان ئارىلىقچىلىك كېلىدۇ
ئـۇ  : نىڭ مىسالىغا ئوخشـايدۇ ۋە ناساراالرنىڭ مىسالى مۇنداق بىر كىشى

ــا ”: كىشــى ــدىن(كىــم ماڭ ــا ئىشــلهپ  ) ئهتىگهن چۈشــكىچه بىــر قىراتق
ــدۇ؟ ــدۇ “بېرى ــدۇ   دەي ــار يالالي ــچه مهدىك ــر نهچ ــۇقىرىقى  .. .ۋە بى ــى ي داۋام

  . ھهدىسكه ئوخشاش
  ) 3459: بۇخارى(

َخْيًرا فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ ُمرَّ بَِجَناَزٍة فَأُثْنَِي َعلَْيَها ـ  9043
َصلَّى  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت َوُمرَّ بَِجَناَزٍة فَأُثْنَِي َعلَْيَها َشرا فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه

َوأُمِّي ُمرَّ بَِجَناَزٍة فَأُثْنَِي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت قَالَ ُعَمُر ِفًدى لََك أَبِي 
َعلَْيَها َخْيٌر فَقُلَْت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت َوُمرَّ بَِجَناَزٍة فَأُثْنَِي َعلَْيَها َشرٌّ فَقُلَْت َوَجَبْت 

ِه َخْيًرا َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ َوَجَبْت َوَجَبْت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَثَْنْيُتْم َعلَْي
 ِفي الْأَْرضِ َوَمْن أَثَْنْيُتْم َعلَْيِه َشرا َوَجَبْت لَُه النَّاُر أَْنُتْم ُشَهَداُء اللَِّه ِفي الْأَْرضِ أَْنُتْم ُشَهَداُء اللَِّه

 . أَْنُتْم ُشَهَداُء اللَِّه ِفي الْأَْرضِ
ــۇ     9043 ــك رەزىيهلالھ ــى مالى ــدۇ   ـ ئهنهس ئىبن ــداق دەي ــۇ مۇن : ئهنه

بىـر جىنـازا   ) پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدىن    (
ــۆتتى،  ــىلهر(ئ ــتى  ) كىش ــى قىلىش ــڭ ياخشــى تهرىپىن ــبهر . ئۇنى پهيغهم

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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يهنه بىـر  . ــ ۋاجىـب بولـدى، ۋاجىـب بولـدى، ۋاجىـب بولـدى، ـ دېـدى          
پهيغهمــبهر . ىــڭ يامــان گېپىنــى قىلــدىئۇن) كىشــىلهر(جىنــازا ئــۆتتى، 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه
شـۇ چاغـدا،   . ـ ۋاجىب بولدى، ۋاجىـب بولـدى، ۋاجىـب بولـدى، ـ دېـدى       

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
بىـر  ) ئالـدىمىزدىن ! (ئاتا ـ ئانام ساڭا پىـدا بولسـۇن   ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

: تهرىپىنـى قىلغانىـدى، سـهن   جىنازا ئۆتكهندە، كىشىلهر ئۇنىـڭ ياخشـى   
ئارقىـدىن يهنه  . دېـدىڭ » ۋاجىب بولدى، ۋاجىب بولـدى، ۋاجىـب بولـدى   «

ئۇنىڭ يامان گېپىنى قىلغانىدى، سهن ) كىشىلهر(بىر جىنازا ئۆتكهندە، 
دېـدىڭغۇ؟ ـ دەپ   » ۋاجىـب بولـدى، ۋاجىـب بولـدى، ۋاجىـب بولـدى      «: يهنه

  :مپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله. سورىدى
. ـ سىلهر ياخشى دەپ ماختىغان كىشىلهرگه جهننهت ۋاجىب بولىدۇ 

چـۈنكى  . سىلهر يامان دەپ تهرىپلىگهن كىشىلهرگه دوزاخ ۋاجىب بولىدۇ
نىڭ يهر يۈزىدىكى هللانىڭ يهر يۈزىدىكى گۇۋاھچىلىرى، سىلهر اهللاسىلهر ا

نىڭ يهر يۈزىدىكى گۇۋاھچىلىرى، ـ دەپ جـاۋاب   هللاگۇۋاھچىلىرى، سىلهر ا
  . بهردى

  )949: مۇسلىم(

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَـ  9044
لَْنا َواثَْناِن قَالَ أَيَُّما ُمْسِلمٍ َشهَِد لَُه أَْرَبَعةٌ بَِخْيرٍ أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ فَقُلَْنا َوثَلَاثَةٌ قَالَ َوثَلَاثَةٌ فَقُ

 . َواثَْناِن ثُمَّ لَْم َنْسأَلُْه َعْن الَْواِحِد
ــۋايهت قىلىنىــدۇ     9044 ــداق رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن : ـ ئ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
“ ياخشـى ”: ھهر قانداق بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن تۆت كىشى) ئۆلگهن(ـ  

  :بىز. جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ـ دېدىئۇنى هللا دەپ باھا بهرسه، ا
  :ـ ئۈچ كىشى بولسىچۇ؟ ـ دەپ سورىدۇق 
  :بىز يهنه. ـ ئۈچ كىشى بولسىمۇ بولىدۇ، ـ دېدى 
  :ـ ئىككى كىشى بولسىچۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدۇق 
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ــ ئىككــى كىشــى بولســىمۇ بولىــدۇ، ـ دېــدى      بىــز ئۇنىڭــدىن بىــر  . ـ
  . ىمىدۇقكىشىنىڭ بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقىنى سور

  ) 1368: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوَعْن ُحذَْيفَةَ قَالَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ  9045
اَرى أََضلَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْن الُْجُمَعِة َمْن كَانَ قَْبلََنا فَكَانَ ِللَْيُهوِد َيْوُم السَّْبِت َوكَانَ ِللنََّص
َحَد َيْوُم الْأََحِد فََجاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِنا فََهَداَنا ِلَيْومِ الُْجُمَعِة فََجَعلَ الُْجُمَعةَ َوالسَّْبَت َوالْأَ
َياَمِة َوكَذَِلَك ُهْم لََنا َتَبٌع َيْوَم الِْقَياَمِة َوَنْحُن الْآِخُرونَ ِمْن أَْهلِ الدُّْنَيا َوالْأَوَّلُونَ َيْوَم الِْق

 . الَْمقِْضيُّ لَُهْم قَْبلَ الَْخلَاِئقِ
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە ۋە ھـۇزەيفه رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـاالردىن رىـۋايهت         9045

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
. تائــاال بىــزدىن بۇرۇنقىالرغــا جــۈمه كــۈنىنى نېســىپ قىلمىــدىهللا ا«

يالرنىـڭ، يهكشـهنبه كـۈنىنى ناسـاراالرنىڭ كـۈنى      شهنبه كـۈنىنى يهھۇدى 
ــدە، ا. قىلىــپ بهردى . جــۈمه كــۈنىنى نېســىپ قىلــدى هللا بىــزگه كهلگهن

ــهنبه      ــهنبه ۋە يهكش ــۈمه، ش ــى ج ــۇنداق قىلىــپ كۈنلهرنىــڭ تهرتىبىن ش
يهنى جـۈمه كۈنىـدىن كېـيىن    (خۇددى مۇشۇنىڭدەك، . قىلىپ بېكىتتى

مهت كــۈنى ئۇالرنىــڭ قىيــا) شــهنبه ۋە يهكشــهنبه كــۈنلىرى كهلگهنــدەك 
دۇنيادا بىز ئاخىرقىسى بولدۇق، ئهممـا  . نۆۋىتى بىزدىن كېيىن كېلىدۇ

  . ①»قىيامهت كۈنى ھهممىدىن بۇرۇن بىزگه ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ
  ) 1368: نهسائى(

اَب ِمْن َنْحُن الْآِخُرونَ السَّابِقُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة َبْيَد أَنَُّهْم أُوُتوا الِْكَت: ويف رواية – 9046
 ... قَْبِلَنا ثُمَّ َهذَا َيْوُمُهْم الَِّذي فُرَِض َعلَْيهِْم فَاْخَتلَفُوا ِفيِه فََهَداَنا اللَُّه

بىـــز ئاخىرىـــدا «: ـ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېـــيىلگهن    9046
ۋەھـالهنكى، ئۇالرغـا   . كهلدۇق، ئهمما قىيـامهت كـۈنى بىرىنچـى بـولىمىز    

تائـاال بـۇ جـۈمه كـۈنىنى ئۇالرغـا پهرز      هللا ا. ىبىزدىن بۇرۇن كىتاب بېرىلد

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1296(ئهلبانى  ①
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. قىلىپ بهرگهنىدى، ئهمما ئۇالر بۇ كـۈن ھهققىـدە ئىخـتىالپ قىلىشـتى    
  . »...بىزنى ئۇ كۈنگه ھىدايهت قىلدىهللا ئاخىرى، ا

  ) 876: بۇخارى(

ا َنَزلَْت َيا أَيَُّها َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّـ  9047
 النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم إِلَى قَْوِلِه َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌد قَالَ

لَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم أُْنزِلَْت َعلَْيِه َهِذِه الْآَيةُ َوُهَو ِفي َسفَرٍ فَقَالَ أََتْدُرونَ أَيُّ َيْومٍ ذَِلَك فَقَالُوا ال
ٍة قَالَ ذَِلَك َيْوَم َيقُولُ اللَُّه ِلآَدَم اْبَعثْ َبْعثَ النَّارِ فَقَالَ َيا َربِّ َوَما َبْعثُ النَّارِ قَالَ ِتْسُع ِمائَ

كُونَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َوِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ إِلَى النَّارِ َوَواِحٌد إِلَى الَْجنَِّة قَالَ فَأَْنَشأَ الُْمْسِلُمونَ َيْب
َجاِهِليَّةٌ قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَارُِبوا َوَسدُِّدوا فَإِنََّها لَْم َتكُْن ُنُبوَّةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ َبْيَن َيَدْيَها 

لُْمَناِفِقَني َوَما َمثَلُكُْم َوالْأَُممِ إِلَّا كََمثَلِ فَُيْؤَخذُ الَْعَدُد ِمْن الَْجاِهِليَِّة فَإِنْ َتمَّْت َوإِلَّا كَُملَْت ِمْن ا
 أَْهلِ الرَّقَْمِة ِفي ِذَراعِ الدَّابَِّة أَْو كَالشَّاَمِة ِفي َجْنبِ الَْبِعريِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَْرُجو أَنْ َتكُوُنوا ُرْبَع

ُنوا ثُلُثَ أَْهلِ الَْجنَِّة فَكَبَُّروا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَْرُجو أَنْ الَْجنَِّة فَكَبَُّروا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَْرُجو أَنْ َتكُو
 . َتكُوُنوا نِْصَف أَْهلِ الَْجنَِّة فَكَبَُّروا قَالَ لَا أَْدرِي قَالَ الثُّلُثَْينِ أَْم لَا

ــۋايهت        9047 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلالھ ــى ھۈس ــران ئىبن ـ ئىم
الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر ســهپهردە قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلالل

يهنى (پهرۋەردىگارىڭالردىن ! ئى ئىنسانالر﴿: تائاالنىڭهللا كېتىۋاتقىنىدا، ا
قورقـــۇڭالر، قىيامهتنىـــڭ زىلزىلىســـى ھهقىـــقهتهن چـــوڭ  ) ئازابىـــدىن
ــدە ھهر بىـــر ســـۈت ئېمىتىۋاتقـــان ئايـــال  . ئىشـــتۇر ــۇ كۈنـ ــاتتىق (ئـ قـ

ۋاتقـــان بـــوۋىقىنى ئېمىتى) قورقـــۇنچتىن تېڭىرقـــاپ قـــېلىش بىـــلهن
ئىنسانالرنى . ھهر بىر ھامىلدار ئايال بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ. ئۇنتۇيدۇ

دېـمهك  (ئهمهس  تمهسـ ) ھهقىقهتـته (ئـۇالر   ،ھـالبۇكى  .كۆرىسـهن  تمهس
) ھوشــىدىن كهتكۈزىــۋەتكهن ـ     قىيامهتنىــڭ دەھشــىتى ئــۇالرنى ئهس  

هيغهمبهر پ. ئايهت نازىل بولدىدېگهن  ①﴾نىڭ ئازابى قاتتىقتۇرهللالېكىن ا
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىرىدىن

                                                 
  . ـ ئايهتلهر 2ـ ۋە  1سۈرە ھهج،  ①
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  :ساھابىلهر. بىلهمسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى ،ئۇ قانداق كۈنـ  
پهيغهمـــبهر . ۋە ئۇنىـــڭ رەســـۇلى بىلگۈچىـــدۇر، ـ دېيىشـــتى    هللا ــــ ا 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى
: يهىسسـاالمغا تائاال ئـۇ كۈنـدە ئـادەم ئهله    هللائۇ شۇنداق بىر كۈنكى، ـ  

ئـى  ”: شۇ چاغدا ئادەم ئهلهيهىسساالم. دەيدۇ“ !ۋەتكىنهدوزاخ ئهھلىنى ئ”
ــارىم ــانچىلىكى! پهرۋەردىگـ ــى؟ قـ ــورايدۇ“ دوزاخ ئهھلـ ــاالهللا ا. دەپ سـ : تائـ

  .دەيدۇ“ دوزاخقا، بىرى جهننهتكه كىرىدۇ توقسان توققۇزى”
ــۇنى ئاڭلىغــان مۇســۇلمانالر يىغالشــقا باشــلىدى   شــۇنىڭ بىــلهن، . ب

  :مۇنداق دېدى يغهمبهر ئهلهيهىسساالمپه
ھال بولۇڭالر، توغرىنى نىشـانالپ   دەتلىرىڭالردا ئوتتۇراائهمهل ـ ئىب ـ  

ــالر  ــبهر كېلىشــتىن    !ئىــش قىلىڭ ــر پهيغهم ــداق بى ــۇرۇنھهر قان ــۇ  ب ئ
 ئـۇ سـانغا  . زاماننىڭ كىشىلىرى جـاھىلىيهت دەۋرىـدە ياشـىغان بولىـدۇ    

ــدى ــ. ۇئېلىنىــد كى كىشــىلهرجــاھىلىيهت دەۋرى شــۇالر بىــلهن ۇ ســان ئ
. مۇنــاپىقالر بىــلهن تولۇقلىنىــدۇ تولۇقالنمىســا،تولۇقالنســا تولۇقالنــدى، 

ئالــدى پۇتىغــا ھايۋاننىــڭ گه نىســبهتهن بىــر بــۇرۇنقى ئــۈممهتلهر ســىلهر
ــىمان بهلگىچىلىــــك  ــان تهڭگىســ ــاكى تۆگىنىــــڭ  چىقىــــپ قالغــ يــ

ئۈمىــد قىلىمهنكــى، ســىلهر   . چىلىــك كېلىســىلهر مهڭ بېقىنىــدىكى
سـاھابىلهر بـۇنى   . نهت ئهھلىنىڭ تۆتتىن بىرى بولىسـىلهر، ـ دېـدى   جهن

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. ئاڭالپ تهكبىر ئېيتتى
ئۈمىــد قىلىمهنكــى، ســىلهر جهنــنهت ئهھلىنىــڭ ئــۈچتىن بىــرى ـــ  

  .ساھابىلهر يهنه تهكبىر ئېيتتى. بولىسىلهر، ـ دېدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه

، ىمهنكى، سىلهر جهننهت ئهھلىنىڭ يېرىمى بولىسىلهرئۈمىد قىلـ  
  .ساھابىلهر يهنه تهكبىر ئېيتىشتى. دېدىـ 

جهنـــنهت ئهھلىنىـــڭ ئـــۈچتىن ئىككىســـى «: راۋى مۇنـــداق دەيـــدۇ
  . ①دېگىنى ياكى دېمىگىنىنى بىلمهيمهن» بولىسىلهر

  )3168: تىرمىزى(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 618(ئهلبانى  ①
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قَالَ . قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم »ذَِلَكَهلْ َتْدُرونَ أَىُّ َيْومٍ « :قَالَ: ويف رواية – 9048
فََيقُولُ َيا َربِّ َوَما . ذَاَك َيْوٌم ُيَناِدى اللَُّه ِفيِه آَدَم فَُيَناِديِه َربُُّه فََيقُولُ َيا آَدُم اْبَعثْ َبْعثَ النَّارِ«

. »َوِتْسُعونَ إِلَى النَّارِ َوَواِحٌد ِفـى الَْجنَّـةِ  َبْعثُ النَّارِ فََيقُولُ ِمْن كُلِّ أَلٍْف ِتْسُعِمائٍَة َوِتْسَعةٌ 
فََيِئَس الْقَْوُم َحتَّى َما أَْبَدْوا بَِضاِحكٍَة فَلَمَّا َرأَى َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ     

ْم لََمَع َخِليقََتـْينِ َمـا   اْعَملُوا َوأَْبِشُروا فََوالَِّذى َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه إِنَّكُ«الَِّذى بِأَْصَحابِِه قَالَ 
قَـالَ  . »كَاَنَتا َمَع َشْىٍء إِالَّ كَثََّرَتاُه َيأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوَمْن َماَت ِمْن َبنِى آَدَم َوَبنِى إِْبِليَس

ٍد بَِيِدِه َما اْعَملُوا َوأَْبِشُروا فََوالَِّذى َنفُْس ُمَحمَّ«فَقَالَ . فَُسرَِّى َعنِ الْقَْومِ َبْعُض الَِّذى َيجُِدونَ
  .»أَْنُتْم ِفى النَّاسِ إِالَّ كَالشَّاَمِة ِفى َجْنبِ الَْبِعريِ أَْو كَالرَّقَْمِة ِفى ِذَراعِ الدَّابَِّة

ــيىلگهن ـ      9048 ــداق دېــ ــۋايهتته مۇنــ ــر رىــ ــبهر : يهنه بىــ پهيغهمــ
  :ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىدىن

  :رئۇال. بىلهمسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى ،ئۇ قانداق كۈنـ  
پهيغهمـــبهر . ۋە ئۇنىـــڭ رەســـۇلى بىلگۈچىـــدۇر، ـ دېيىشـــتى     هللاــــ ا 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 غائـادەم ئهلهيهىسسـاالم  ئـۇ كۈنـدە   تائـاال  هللا ئۇ شۇنداق بىر كـۈنكى، ا ـ  

ئــادەم  .دەيـدۇ “ !ۋەتكىـن هدوزاخ ئهھلىنـى ئ ! ئـى ئـادەم  ”: خىتـاب قىلىـپ  
ــاالم ــارىم ”: ئهلهيهىسس ــى پهرۋەردىگ ــانچىلىك! ئ ــى؟ى ق دەپ “ دوزاخ ئهھل

ھهر مىــڭ ئادەمــدىن توققــۇز يــۈز توقســان توققــۇزى ”: تائــاالهللا ا. ســورايدۇ
  .دەيدۇ“ ، بىرى جهننهتكه كىرىدۇدوزاخقا

ــلهن   ــاڭالش بىـ ــۇنى ئـ ــاھابىلهربـ ــىزلهندى سـ ــ ۋە ئۈمىدسـ چكىم ېھـ
ىنلىكنـــى كـــۆرگهن پهيغهمـــبهر كســـاھابىلهردىكى بـــۇ غهم. كۈلمىـــدى

  :ئهلهيهىسساالم
ــ   ــالر ۋە ئهمهل قىلـ ــارەتىڭ ــېلى بېش ــى  ! ڭالرئ ــڭ جېن مۇھهممهدنى

بىـلهن بىـرگه   قهسـهم قىلىمهنكـى، سـىلهر    بىـلهن  لكىدە بولغـان زات  ىئ
ج ۋە ۈيهجئۇالرنىڭ بىرى  .بارمهخلۇق تۈرلۈك ئىككى ھېساب بېرىدىغان 

ئىبلىســنىڭ ســىلهردىن بــۇرۇن ئــۆتكهن ئــادەم ۋە دۇر، يهنه بىــرى مهجۈجــ
ىـڭ كۆپىنچىسـى ئهنه شــۇالردىن بولىـدۇ، ـ      دوزاخ ئهھلىن. ئهۋالدلىرىـدۇر 
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غهم ـ قايغۇســى ئــازراق       ســاھابىلهرنىڭ ،يىنېــشــۇنىڭدىن ك. دېــدى
  .يهڭگىللىگهن بولدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېدى
ــالر ۋە    ــ ئهمهل قىلىڭ ــارەتـ ــېلىڭالر بېش ــى  ! ئ ــڭ جېن مۇھهممهدنى

ــان زات   ــدە بولغـ ــلهن ئىلكىـ ــىله  بىـ ــى، سـ ــهم قىلىمهنكـ ــۈن ر قهسـ پۈتـ
ــانالر ــۇددى   غائىنس ــبهتهن خ ــدىكى مهڭ نىس ــڭ بېقىنى ــكتۆگىنى  چىلى

ــاكى ھايۋاننىــڭ  ئالــدى پۇتىغــا چىقىــپ قالغــان تهڭگىســىمان بىــر   ۋەي
  . ①نهرسىچىلىك كېلىسىلهر

  )3169: تىرمىزى(

ولُ َوَعَدنِي قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ َعْن أَيب أَُماَمةَـ  9049
َربِّي أَنْ ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعَني أَلْفًا لَا ِحَساَب َعلَْيهِْم َولَا َعذَاَب َمَع كُلِّ أَلٍْف 

 . َسْبُعونَ أَلْفًا َوثَلَاثُ َحثََياٍت ِمْن َحثََياِتِه
: ـ ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   9049

مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 
مىــڭ كىشــىنى ھېســابقا  70رەبــبىم ماڭــا ئۈممىتىمــدىن «: ئاڭلىــدىم

ھهر مىــڭ . تارتمــاي، جــازا بهرمهي جهنــنهتكه كىرگۈزۈشــنى ۋەدە قىلــدى 
ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه    .كىرىدۇمىڭ كىشى بىرگه  70كىشى بىلهن يهنه 

ــبىم ــڭ ئۆزىن رەبـ ــىـ ــۈچ چاڭگىلىـ ــى دا ئـ ــال كىشـ ــنهتكه  نىچاڭگـ جهنـ
  . ②»گۈزىدۇكىر

  )2437: تىرمىزى(

َعْن ُبَرْيَدةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهلُ الَْجنَِّة ِعْشُرونَ ـ  9050
 . ْن َساِئرِ الْأَُممَِوِمائَةُ َصفٍّ ثََماُنونَ ِمْنَها ِمْن َهِذِه الْأُمَِّة َوأَْرَبُعونَ ِم

پهيغهمــبهر  رىــۋايهت قىلىــدۇكى،بۇرەيــدە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـ    9050
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2534( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1984(ئهلبانى  ②
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قـالغىنى   ،بۇ ئـۈممهتتىن  سهپ 80سهپ بولۇپ،  120جهننهت ئهھلى «
  . ①»باشقا ئۈممهتتىن بولىدۇ

  ) 2546: تىرمىزى(

َحدَّثَُه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  َعْن أَيب ُهَرْيَرةَـ  9051
َوقَالَ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي ُزْمَرةٌ ُهْم َسْبُعونَ أَلْفًا ُتِضيُء ُوُجوُهُهْم إَِضاَءةَ الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ 

ِمْحَصنٍ الْأََسِديُّ َيْرفَُع َنِمَرةً َعلَْيِه فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه اْدُع اللََّه أَنْ  أَُبو ُهَرْيَرةَ فَقَاَم ُعكَّاَشةُ ْبُن
ُع اللََّه َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم قَالَ اللَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمْنُهْم ثُمَّ قَاَم َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه اْد

 . ْم فَقَالَ َسَبقََك بَِها ُعكَّاَشةُأَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُه
ــۋايهت        9051 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ـ مېنىڭ ئۈممىتىمدىن يۈزلىرىدىن خۇددى ئايـدىڭ كېچىلهردىكـى    
مـائهت  مىـڭ كىشـىلىك بىـر جا    70تولۇن ئايدەك نۇر يېغىپ تۇرىـدىغان  

بــۇنى ئاڭلىغــان ئۇكاشــه ئىبنــى مېهســهن  . جهنــنهتكه كىرىــدۇ، ـ دېــدى  
  :ئهسهدى جۇۋىسىنى كىيگهن ھالدا

مېنى ئۇالرنىڭ قاتارىـدىن  هللا ماڭا دۇئا قىلغىنكى، ا! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :ـ دېدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم! قىلسۇن

ئانـدىن  . ــ دېـدى  ! لغىـن ئۇكاشهنى ئۇالرنىـڭ قاتارىـدىن قى  ! هللا ـ ئى ا 
  :ئهنسارالردىن بىر كىشى تۇرۇپ

مېنىمــۇ ئۇالرنىــڭ هللا مــاڭىمۇ دۇئــا قىلغىنكــى، ا! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
ــــ دېگهنىـــدى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ! قاتارىـــدىن قىلســـۇن

  :ۋەسهللهم
  . ـ ئۇكاشه سهندىن چاققان چىقتى، ـ دېدى 

  )6542: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2065(ئهلبانى  ①
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ى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ َيْوُم َعْن أَبِي ُموَسـ  9052
 . النَّارِالِْقَياَمِة َدفََع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ َيُهوِديا أَْو َنْصَرانِيا فََيقُولُ َهذَا ِفكَاكَُك ِمْن 

ــۇدىن     9052 ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ــدۇكى،   ـ ئهب ــۋايهت قىلىنى رى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تائاال ھهر بىر مۇسۇلمانغا بىردىن يهھۇدىي ياكى هللا قىيامهت كۈنى، ا«
يهنـى  (بۇ سېنىڭ دوزاختىن قۇتۇلىشـىڭدۇر  ”): ئۇنىڭغا(ناسارانى بېرىپ 

  . »دەيدۇ “)ئۇ سېنىڭ ئورنىڭدا دوزاخقا كىرىدۇ
أَبِي َماِلٍك َيْعنِي الْأَْشَعرِيَّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ  َعْنـ  9053

ْهلُ اللََّه أََجاَركُْم ِمْن ثَلَاِث ِخلَالٍ أَنْ لَا َيْدُعَو َعلَْيكُْم َنبِيُّكُْم فََتْهلَكُوا َجِميًعا َوأَنْ لَا َيظَْهَر أَ
 . ْهلِ الَْحقِّ َوأَنْ لَا َتْجَتِمُعوا َعلَى َضلَالٍَةالَْباِطلِ َعلَى أَ
ــۋايهت       9053 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــۇ مالىـــك ئهشـ ـ ئهبـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىرىنچىســــى، . تائــــاال ســــىلهرنى ئــــۈچ ئىشــــتىن ســــاقلىدىهللا ا«

قىلمايــدۇ، بهددۇئــا قىلســا ئىــدى،     پهيغهمبىــرىڭالر ســىلهرگه بهددۇئــا  
ھهممىڭــالر ھــاالك بولــۇپ كېتهتــتىڭالر؛ ئىككىنچىســى، باتىــل ئهھلــى 
ھهق ئهھلـــى ئۈســـتىدىن غهلىـــبه قىاللمايـــدۇ؛ ئۈچىنچىســـى، ســـىلهر  

  . ①»ئازغۇنلۇق ئۈستىگه جهم بولمايسىلهر
  ) 4253: ئهبۇ داۋۇد(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُمَِّتي َهِذِه أُمَّةٌ َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ  9054
 . َمْرُحوَمةٌ لَْيَس َعلَْيَها َعذَاٌب ِفي الْآِخَرِة َعذَاُبَها ِفي الدُّْنَيا الِْفَتُن َوالزَّلَازِلُ َوالْقَْتلُ

ــدۇكى،       9054 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ـ ئهب
  :لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 914(ئهلبانى  ①
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مېنىڭ بـۇ ئـۈممىتىم رەھىـم قىلىنغـان ئـۈممهت بولـۇپ، ئۇنىڭغـا        «
ئهممــا ئــۇ، دۇنيــادا ئىچكــى ئــۇرۇش، قىــيىن ـ    . ئــاخىرەتته ئــازاب يوقتــۇر

   .①»قىستاق ۋە بىر ـ بىرىنى ئۆلتۈرۈش قاتارلىقالرغا دۇچ كېلىدۇ
  )4278: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْن َيْجَمَع اللَُّه  َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك 9055
 . َعلَى َهِذِه الْأُمَِّة َسْيفَْينِ َسْيفًا ِمْنَها َوَسْيفًا ِمْن َعُدوَِّها

ـ ئهۋف ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت          9055
  :هى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي

تائــاال بــۇ ئــۈممهتنى بىــر ۋاقىتتــا ئىچكــى ۋە تاشــقى دۈشــمهنگه   هللا ا«
  . ②»مۇپتىال قىلمايدۇ

  ) 4301: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنَزلَ اللَُّه َعلَيَّ ـ  9056
ِتي َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ فَإِذَا أََماَنْينِ ِلأُمَّ

 . َمَضْيُت َتَركُْت ِفيهِْم اِلاْسِتْغفَاَر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة
ــدۇكى،       9056 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ـ ئهب

  :مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغه
) بىرسـى . (تائاال ماڭا ئۈممىتىم ئۈچۈن ئىككـى ئامـانلىق بهردى  هللا ا«
ــدا ﴿ ــان چېغىڭـ ــدە تۇرغـ ــهن ئۇالرنىـــڭ ئىچىـ ــۆرمهتلهش ( ،سـ ــېنى ھـ سـ

ئــــۇالر ) ئىككىنچىســــى(ئۇالرغــــا ئــــازاب قىلمايــــدۇ، هللا ا) يۈزىســــىدىن
مهن  .③﴾رغـا ئـازاب قىلمايـدۇ   ئۇالهللا ا ،ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغـدا 

ــتىغفار ئېيــــتىش    ــامهتكىچه ئىســ ــا قىيــ ــهممۇ، ئۇالرغــ ــۈپ كهتســ ئۆلــ
   .④»ئىمكانىيىتى قويۇپ كېتىمهن

  ) 3082: تىرمىزى(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 3597(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3614(ئهلبانى  ②
  . ـ ئايهت 33ئهنفال سۈرەسى،  ③
 .دېگهن سهنهدى زەئىپ، ـ): 597(ئهلبانى  ④



  گۈزەل سۈپهتلهر ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمى

 636

َعاِمُر ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْبلَ ذَاَت َيْومٍ ـ  9057
َيِة َحتَّى إِذَا َمرَّ بَِمْسجِِد َبنِي ُمَعاوَِيةَ َدَخلَ فََركََع ِفيِه َركَْعَتْينِ َوَصلَّْيَنا َمَعُه َوَدَعا َربَُّه ِمْن الَْعاِل

َعنِي َوَمَن طَوِيلًا ثُمَّ اْنَصَرَف إِلَْيَنا فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلُْت َربِّي ثَلَاثًا فَأَْعطَانِي ِثْنَتْينِ
َغَرقِ َواِحَدةً َسأَلُْت َربِّي أَنْ لَا ُيْهِلَك أُمَِّتي بِالسََّنِة فَأَْعطَانِيَها َوَسأَلُْتُه أَنْ لَا ُيْهِلَك أُمَِّتي بِالْ

 . فَأَْعطَانِيَها َوَسأَلُْتُه أَنْ لَا َيْجَعلَ َبأَْسُهْم َبْيَنُهْم فََمَنَعنِيَها
لالھـۇ ئهنهـۇ دادىسـىدىن مۇنـداق     ـ ئـامىر ئىبنـى سـهئد رەزىيه     9057

بىـر كـۈنى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       : رىۋايهت قىلىـدۇ 
بىلهن بىلله مهدىنىنىڭ يۇقىرى تهرىپىدىكى بىر مهھهللىدىن قايتىپ 
كېلىۋېتىپ، بهنى مۇئاۋىيه مهسجىدىنىڭ ئالدىدىن ئۆتكهندە، ئۇ ئىچىگه 

زمۇ ئۇنىڭ بىـلهن بىـرگه نامـاز    بى. كىرىپ، ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رەببىگه ئۇزۇندىن ئۇزۇن دۇئا قىلدى، . ئوقۇدۇق

  :ئاندىن بىزگه بۇرۇلۇپ مۇنداق دېدى
ئىككىســىنى بهردى، . پهرۋەردىگارىمــدىن ئــۈچ نهرســه تهلهپ قىلــدىم«

پهرۋەردىگارىمدىن ئۈممىتىمنى قۇرغاقچىلىق بىـلهن  . بىرىنى بهرمىدى
ئــۈممىتىمنى . قىلماســلىقىنى ســورىدىم، ســورىغىنىمنى بهردى ھــاالك

سۇغا غهرق قىلىپ ھاالك قىلماسلىقىنى تىلىدىم، تىلىكىمنى قوبـۇل  
بۇ هللا ئۈممىتىمنىڭ ئۆزئارا ئۇرۇشماسلىقىنى تىلىدىم، لېكىن ا. قىلدى

  . »تىلىكىمنى رەت قىلدى
  ) 2890: مۇسلىم(

ْبنِ الْأََرتِّ َعْن أَبِيِه قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َخبَّابِ ـ  9058
نََّها َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاةً فَأَطَالََها قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّْيَت َصلَاةً لَْم َتكُْن ُتَصلِّيَها قَالَ أََجلْ إِ

ِفيَها ثَلَاثًا فَأَْعطَانِي اثَْنَتْينِ َوَمَنَعنِي َواِحَدةً َسأَلُْتُه أَنْ لَا  َصلَاةُ َرغَْبٍة َوَرْهَبٍة إِنِّي َسأَلُْت اللََّه
ا َوَسأَلُْتُه ُيْهِلَك أُمَِّتي بَِسَنٍة فَأَْعطَانِيَها َوَسأَلُْتُه أَنْ لَا ُيَسلِّطَ َعلَْيهِْم َعُدوا ِمْن غَْيرِِهْم فَأَْعطَانِيَه

 . َس َبْعضٍ فََمَنَعنِيَهاأَنْ لَا ُيِذيَق َبْعَضُهْم َبأْ
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ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى خهببـاب ئىبنـى ئهرەت دادىسـىدىن مۇنـداق        9058
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ناھــايىتى  : رىــۋايهت قىلىــدۇ
  :ساھابىلهر. ئۇزۇن ناماز ئوقۇدى

بۈگۈن شۇنداق ناماز ئوقۇدۇڭكى، ھېچقاچان بۇنداق ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
ــۇپ   ــاز ئوق ــورىدى    نام ــدىڭ، ـ دەپ س ــهلاللالھۇ  . باقمىغانى ــبهر س پهيغهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
هللا مهن بـۇ نامـازدا ا  . ـ شۇنداق، بـۇ سـېغىنىش ۋە قورقـۇش نامىزىـدۇر     

ماڭا ئىككىسىنى بېرىـپ، بىرىنـى رەت   هللا تائاالدىن ئۈچ نهرسه سورىدىم، ا
ئۇنىڭــــدىن ئــــۈممىتىمنى قۇرغــــاقچىلىق بىــــلهن ھــــاالك . قىلــــدى

ئــۈممىتىمگه ئۆزىــدىن . ســورىدىم، ســورىغىنىمنى بهردىقىلماســلىقنى 
. باشــقا دۈشــمهننى مۇســهللهت قىلماســلىقىنى ســورىدىم، ئۇنىمــۇ بهردى 

ئۈممىتىمنىــڭ بىــر ـ بىــرى بىــلهن ئــۇرۇش قىلماســلىقىنى تىلىــدىم،   
  . ①بۇنى رەت قىلدى، ـ دېدىهللا لېكىن ا

  ) 2175: تىرمىزى(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِمْن أُمَِّتي َمْن َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ َرُسولَ ـ  9059
ْن َيْشفَُع َيْشفَُع ِللِْفئَامِ ِمْن النَّاسِ َوِمْنُهْم َمْن َيْشفَُع ِللْقَبِيلَِة َوِمْنُهْم َمْن َيْشفَُع ِللَْعَصَبِة َوِمْنُهْم َم

 .ِللرَُّجلِ َحتَّى َيْدُخلُوا الَْجنَّةَ
ــ ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9059 ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۈممىتىم ئارىســىدا « ــالغۇز(ئ ــۆزى ي ــوپ كىشــىگه شــاپائهت  ) ئ بىــر ت

قىلىــدىغان كىشــىلهر؛ بىــر قهبىــله كىشــىلىرىگه شــاپائهت قىلىــدىغان 
ت قىلىـدىغان كىشـىلهر؛ بىـر    كىشىلهر؛ بىر گورۇھ كىشـىلهرگه شـاپائه  

ــۇ شــاپائهت (كىشــىگه شــاپائهت قىلىــدىغان كىشــىلهر بولىــدۇ، ھهتتــا    ب
  . ②»جهننهتكه كىرىدۇ) سايىسىدا ھهممىسى

  )2440: تىرمىزى(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1767(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 430(ئهلبانى  ②
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وإƴا شفاعيت يف أهل الكبائر، وإنه ليؤَمُر برجل إىل النـار،  « :زاد رزينـ   9060
وَمن أنت؟ : أال تشفع يل؟ فيقول: مأ، فيقولفََيُمرņ برجل كان قد سقاه َشْربة ماء على ظ

ألسُت أنا سقيُتك املاء يوم كذا وكذا؟ فيعرفه، فيشفع فيه، فَُيَردُّ مـن النـار إىل   : فيقول
  .»اجلنة

ــۋايهت قىلغـــان     9060 شـــهك ـ    «: ـ رەزىـــن مۇنـــۇالرنى قوشـــۇپ رىـ
ــىلهر       ــان كىش ــاھ قىلغ ــوڭ گۇن ــاپائىتىم چ ــڭ ش ــىزكى، مېنى شۈبهىس

شۇ چاغـدا، ئـۇ   . شىنى دوزاخقا ئېلىپ بېرىش بۇيرۇلىدۇبىر كى. ئۈچۈندۇر
ئۇسســۇلۇق ئۈچــۈن ســۇ بهرگهن بىــر كىشــىنى تونــۇپ  ) ھايــاتى دۇنيــادا(

: ئـۇ كىشـى  . دەيـدۇ  “!ماڭـا شـاپائهت قىلمامسـهن؟   ”: قالىدۇ ـ دە، ئۇنىڭغا 
پــاالنى چاغــدا مهن ســاڭا ئۇسســۇلۇق ”: ئــۇ. دەپ ســورايدۇ “ســهن كىــم؟”

ئــۇ كىشــى ئــۇنى تونــۇپ، ئۇنىڭغــا  . دەيــدۇ “ئۈچــۈن ســۇ بهرمىگهنمىــدىم؟
شاپائهت قىلىـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ دوزاخـتىن قـايتۇرۇلۇپ، جهنـنهتكه        

  . »كىرگۈزۈلىدۇ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

كُْنُت َمَع َرْهٍط بِإِيِلَياَء فَقَالَ َرُجلٌ ِمْنُهْم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشِقيقٍ قَالَـ  9061
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِشفَاَعِة َرُجلٍ ِمْن أُمَِّتي أَكْثَُر َسِمْعُت َرُسولَ 

 ِمْن َبنِي َتِميمٍ ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه ِسَواَك قَالَ ِسَواَي فَلَمَّا قَاَم قُلُْت َمْن َهذَا قَالُوا َهذَا اْبُن أَبِي
 .الَْجذَْعاِء

مهن : ـ ئابدۇلالھ ئىبنى شهقىقتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  9061
. ئىــدىم) يهنــى فهلهســتىندە(بىــر تــوپ كىشــى بىــلهن بىلــله ئىيلىيــا   
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  : ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن بىرى مۇنداق دېدى

  :ۋەسهللهم
ـــ مېنىــڭ ئۈممىتىمــدىن بىــر كىشــىنىڭ شــاپائىتى بىــلهن بهنــى   

. سىدىكىدىنمۇ كۆپرەك كىشى جهننهتكه كىرىـدۇ، ـ دېـدى   تهمىم قهبىلى
  :ئۇنىڭدىن
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ئۇ، سهن ئهمهسـمۇ؟ ـ دەپ سـورالغانىدى، پهيغهمـبهر     ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :ئهلهيهىسساالم

  .ـ مهن ئهمهس، ـ دېدى 
  :ئۇ كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ كهتكهندىن كېيىن، مهن

ىدىم، ــ ھهدىسـنى سـۆزلهپ بهرگهن بـۇ كىشـى كىـم؟ ـ دەپ سـورىغان          
  :ئهتراپتىكىلهر

  . ①ـ ئۇ ئىبنى ئهبۇ جهزئا، ـ دېيىشتى 
  ) 2438: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمثَلُ أُمَِّتي َمثَلُ الَْمطَرِ لَا ـ  9062
 . ُيْدَرى أَوَّلُُه َخْيٌر أَْم آِخُرُه

ۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ـ ئهنهس رەزىيهلالھــــ     9062
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

باشلىنىشــى خهيرلىكمــۇ . ئــۈممىتىم خــۇددى يامغۇرغــا ئوخشــايدۇ «
   .②»ياكى ئاخىرى خهيرلىكمۇ، بىلگىلى بولمايدۇ

  )2869: تىرمىزى(

وىل الناس به، ليس وإنه ال مهديَّ إال عيسى ابن مرƇ، وأنا أ« :زاد رزينـ   9063
لن őلك أمة أنا أوَّلُها، ومهديُّها أْوَسـطُها، واملسـيُح   : ومسعته يقول: بيƗ وبينه نيبņ، قال

  .»آِخُرها
ــان      9063 ــۋايهت قىلغـ ــۇپ رىـ ــۇالرنى قوشـ ــن مۇنـ ــدى «: ـ رەزىـ مهھـ

مهن ئىســـا . چىققانـــدىن كېيىـــنال ئىيســـا ئىبنـــى مهريهم چىقىـــدۇ    
چۈنكى مهن بىلهن ئۇنىڭ ئارىسىدا  .ئهلهيهىسساالمغا ھهممىدىن يېقىن

بېشـى مهن، ئوتتۇرىسـى مهھـدى ۋە ئـاخىرى     . ھېچقانداق پهيغهمبهر يوق
  . »ئىسا ئهلهيهىسساالم بولغان ئۈممهت ھهرگىزمۇ ھاالك بولمايدۇ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1985(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2302(ئهلبانى  ②
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لََّم قَالَ لَا َيَزالُ َناٌس ِمْن َعْن الُْمِغَرية ْبن ُشْعَبةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـ  9064
 . أُمَِّتي ظَاِهرِيَن َحتَّى َيأِْتَيُهْم أَْمُر اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونَ

ـ مـــۇغىرە ئىبنـــى شـــۇئبه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      9064
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــر قىســ  « ــدىن بى ــامهت  مېنىــڭ ئۈممىتىم ــاكى قىي ىم كىشــىلهر ت
  . »كهلگهنگه قهدەر ھهمىشه ھهق ئۈستىدە بولىدۇ

  )3640: بۇخارى(

َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيَزالُ ـ  9065
 . سَّاَعةُأَْهلُ الَْغْربِ ظَاِهرِيَن َعلَى الَْحقِّ َحتَّى َتقُوَم ال

ـ ســهئد ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     9065
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهمىشـه  ) شـام ئهھلـى  (قىيامهت قايىم بـولغىچه، مهغرىـب ئهھلـى    «
  . »ھهق ئۈستىدە بولىدۇ

  ) 1925: مۇسلىم(

قُرَّةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا  َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِـ  9066
فََسَد أَْهلُ الشَّامِ فَلَا َخْيَر ِفيكُْم لَا َتَزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي َمْنُصورِيَن لَا َيُضرُُّهْم َمْن َخذَلَُهْم 

 .َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ
يه ئىبنى قۇررە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دادىسـىدىن رىـۋايهت     ـ مۇئاۋى  9066

  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تـاكى  . شام ئهھلى بۇزۇلغان چاغدا، سىلهردە خهير ـ ئېهسان قالمايدۇ «

غالىـب  ممىتىمنىـڭ بىـر قىسـمى ھهمىشـه     ۈئ ،قىيامهت قايىم بولغۇچه
ئۇالرغـا ھېچقانـداق   بېرىشـتىن قاچقـانالر    يـاردەم  غـا ئۇالر. ئورۇندا تۇرىـدۇ 
  . ①»زەرەر سااللمايدۇ

  ) 2192: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1782(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا ـ  9067
ا قَْبلََها فََجَعلَُه لََها فََرطًا َوَسلَفًا َبْيَن َيَدْيَها َوإِذَا أََراَد أََراَد َرْحَمةَ أُمٍَّة ِمْن ِعَباِدِه قََبَض َنبِيََّه

 َوَعَصْوا َهلَكَةَ أُمٍَّة َعذََّبَها َوَنبِيَُّها َحيٌّ فَأَْهلَكََها َوُهَو َيْنظُُر فَأَقَرَّ َعْيَنُه بَِهلَكَِتَها ِحَني كَذَُّبوُه
  . أَْمَرُه

ــۇ    9067 ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ــدۇكى،   ـ ئهب ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ئهنه
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــڭ      هللا ا« ــا، ئۇنىـ ــنى خالىسـ ــم قىلىشـ ــۈممهتكه رەھىـ ــر ئـ ــاال بىـ تائـ
ئـۇ پهيغهمـبهر ئـۇالردىن    . پهيغهمبىرىنى ئۇالردىن بۇرۇن ئېلىپ كېتىـدۇ 

ھـاالك   بىـر ئـۈممهتنى  . بۇرۇن بېرىـپ، ئـۇالر ئۈچـۈن يهر ھـازىرالپ تۇرىـدۇ     
قىلىشـــنى خالىســـا، پهيغهمبىرىنـــى قهبـــزى روھ قىلمـــاي تـــۇرۇپ، ئـــۇ  

ئۇالر پهيغهمبهرنى يالغانغا چىقارغانلىقى ۋە ئهمرىگه . ئۈممهتنى ئازاباليدۇ
ئاسىيلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنى پهيغهمبىرىگه كۆرسىتىپ تۇرۇپ 

  . »ئازابالش ئارقىلىق، پهيغهمبىرىنىڭ كۆڭلىنى تىنجىتىدۇ
  )2288: لىممۇس(

أنا حظكـم مـن   ” :عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالـ   9068
  .“األنبياء، وأنتم حظي من األمم

ـ ئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،         9068
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ر مهن، مېنىــــــڭ ســــــىلهرنىڭ پهيغهمــــــبهرلهردىن نېســــــىۋەڭال«
  . ①»ئۈممهتلهردىن نېسىۋەم سىلهر

  )2847: بهززار(

عن أيب الدَّْرَداِء َيقُولُ َسِمْعُت أََبا الْقَاِسمِ ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ َيقُولُ   ـ   9069
ى إِنِّى َباِعثٌ ِمـْن  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ َيا ِعيَس«َما َسِمْعُتُه ُيكَنِّيِه قَْبلََها َوالَ َبْعَدَها َيقُولُ 

                                                 
ئهبۇ ھهبىـبه تائىـدىن باشـقا    بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ): 16705(ھهيسهمى  ①

لېكىن تىرمىزى ئۇنىڭ ھهدىسى سهھىه كىشى ئىكهنلىكىنـى  . راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
 .ئىلگىرى سۈرسه، ئىبنى ھىببان ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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َبْعِدَك أُمَّةً إِنْ أََصاَبُهْم َما ُيِحبُّونَ َحِمُدوا اللََّه َوَشكَُروا َوإِنْ أََصاَبُهْم َما َيكَْرُهونَ اْحَتَسـُبوا  
ِطيهِْم ِمْن قَالَ َيا َربِّ كَْيَف َهذَا لَُهْم َوالَ ِحلَْم َوالَ ِعلَْم قَالَ أُْع. َوَصَبُروا َوالَ ِحلَْم َوالَ ِعلَْم

  .»ِحلِْمى َوِعلِْمى
ـ ئهبـــۇ دەردا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     9069

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدۇ هللا ا« ــداق دەي ــاال مۇن ــى ئىيســا : تائ ــر  ! ئ مهن ســهندىن كېــيىن بى
قـا ھهمـدە   هللائۈممهت ئهۋەتىمهن، ئۇالرغا بىر خۇشـاللىق يهتـكهن چاغـدا، ا   

ئۇالرغـا بىـر مۇسـىبهت يهتـكهن چاغـدا، سـهۋر       . ئېيتىپ، شـۈكۈر قىلىـدۇ  
ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشىغا تۈرتكه . تىن تىلهيدۇهللاقىلىپ، مۇكاپاتىنى ا

 “بولغان ئامىـل ئـۇالردىكى ئهقىـل ۋە ئىلىـم ئهمهس، بهلكـى ئىخالسـتۇر      
انــداق ئۇنــداقتا بــۇ ق! ئــى پهرۋەردىگــارىم”: ئىيســا ئهلهيهىسســاالم. دېــدى

ــدۇ؟ ــورىدى “بولىـ ــىغا تـــۈرتكه   ”: تائـــاالهللا ا. دەپ سـ ــڭ ئىخالسـ ئۇالرنىـ
  . ①»دېدى “بولىدىغان ئهقىل ۋە ئىلىمنى مهن بېرىمهن

  )26997: ئهھمهد( 

َما ِمـْن أُمَّـٍة إِال   : َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم قَالَـ   9070
  .ي النَّارِ َوَبْعُضَها ِفي الَْجنَِّة، إِال أُمَِّتي فَإِنََّها كُلََّها ِفي الَْجنَِّةَوَبْعُضَها ِف

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      9070
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سـمى  مېنىڭ ئۈممىتىمدىن باشقا ھهر قانداق ئۈممهتنىـڭ بىـر قى  «
ــڭ     ــا مېنىــ ــدۇ، ئهممــ ــته بولىــ ــمى جهننهتــ ــر قىســ ــا، يهنه بىــ دوزاختــ

   .②»ئۈممىتىمنىڭ ھهممىسى جهننهتته بولىدۇ
  )1858: »ئهلئهۋسهت«(

                                                 
تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهھمهدنىـڭ       بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، بهززار ۋە): 16704(ھهيسهمى  ①

سهنهدىدىكى ھهسهن ئىبنى سىۋار ۋە ئهبۇ ھهلبهس يهزىـد ئىبنـى مهيسـهرە ئىسـىملىك كىشـىلهردىن باشـقا       
 . ئهمما ئۇ ئىككىسىمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر

ايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهھـمهد ئىبنـى مـۇھهممهد       بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋ): 16715(ھهيسهمى  ②
 .ئىبنى ھهججاج ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ئهرەب قهبىلىلىرى ئىچىدە قۇرەيش ۋە باشقىالرنىڭ ئهۋزەللىكلىرى؛ 
  ئهجهم ۋە رۇملۇقالرنىڭ پهزىلهتلىرى

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن ـ  9071
 . شٍ أََهاَنُه اللَُّهُيرِْد َهَوانَ قَُرْي
ــۋايهت قىلىــدۇكى،      9071 ـ مــۇھهممهد ئىبنــى ســهئد دادىســىدىن رى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
  . ①»ئۇنى خار قىلىدۇهللا كىمكى قۇرەيشنىڭ ئابرويىنى تۆكسه، ا«

  )3905: تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ أَذَقَْت أَوَّلَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّهـ  9072
 . قَُرْيشٍ َنكَالًا فَأَِذْق آِخَرُهْم َنَوالًا

ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   9072
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــارىم« ــى پهرۋەردىگـ ــا! ئـ ــنىڭ بۇرۇنقىلىرىغـ ــڭ،  قۇرەيشـ ــازاب بهردىـ ئـ
  . ②دەپ دۇئا قىلغان »!كېيىنكىلىرىگه نېئمهت بهرگىن

  )3908: تىرمىزى(

 :َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ َيقُولُ  ـ   9073
. »َعلَى َزْوجٍ ِفى ذَاِت َيـِدهِ  نَِساُء قَُرْيشٍ َخْيُر نَِساٍء َرِكْبَن اِإلبِلَ أَْحَناُه َعلَى ِطفْلٍ َوأَْرَعاُه«

  .قَالَ َيقُولُ أَُبو ُهَرْيَرةَ َعلَى إِثْرِ ذَِلَك َولَْم َتْركَْب َمْرَيُم بِْنُت ِعْمَرانَ َبِعًريا قَطُّ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3065(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3067(ئهلبانى  ②
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رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە    9073
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. قۇرەيش ئاياللىرى تۆگىگه مىنگهن ئايالالرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىدۇر«
  . »ئهرلىرىگه بهك كۆڭۈل بۆلىدۇ. ئۇالر بالىلىرىغا بهكمۇ ياخشى قارايدۇ
ئىمـران قىـزى مهريهم   : نـداق دەيـدۇ  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇ
  . تۆگىگه پهقهتال مىنىپ باقمىغان

  ) 2527: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََرأَْيُتْم إِنْ كَانَ ُجَهْيَنةُ ـ  9074
نِي أََسٍد َوِمْن َبنِي َعْبِد اللَِّه ْبنِ غَطَفَانَ َوِمْن َبنِي َوُمَزْيَنةُ َوأَْسلَُم َوِغفَاُر َخْيًرا ِمْن َبنِي َتِميمٍ َوَب

َعاِمرِ ْبنِ َصْعَصَعةَ فَقَالَ َرُجلٌ َخاُبوا َوَخِسُروا فَقَالَ ُهْم َخْيٌر ِمْن َبنِي َتِميمٍ َوِمْن َبنِي أََسٍد 
 . ْعَصَعةََوِمْن َبنِي َعْبِد اللَِّه ْبنِ غَطَفَانَ َوِمْن َبنِي َعاِمرِ ْبنِ َص

ــدۇ     9074 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ بهكــرە رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــبهر : ـ ئهب پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ مهن  ــى    ”: ـ ــار قهبىلىلىــرى بهن ــۇزەينه، ئهســلهم ۋە غىف جــۇھهينه، م
تهمىم، بهنى ئهسئهد، بهنى ئابدۇلالھ ئىبنى غهتهفان ۋە بهنى ئامىر ئىبنـى  

دېسهم، سىلهر قانداق قارايسىلهر؟  “اقسهئسهئه قهبىلىلىرىدىن ياخشىر
  :ـ دېگهنىدى، بىر كىشى

پهيغهمـــبهر . ــــ ئۇنـــداقتا، ئـــۇالر زىيـــان تارتقـــان قهۋمـــدۇر، ـ دېـــدى    
  :ئهلهيهىسساالم

ـ ئۇالر ھهقىقهتهن بهنى تهمىم، بهنى ئهسـئهد، بهنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى      
تۇر، ـ  غهتهفان ۋە بهنى ئامىر ئىبنى سهئسـهئه قهبىلىلىرىـدىن ياخشـىراق   

  . دېدى
  ) 3515: بۇخارى(

أَنَّ الْأَقَْرَع ْبَن َحابِسٍ قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما ـ ويف رواية  9075
كَّ قَالَ َباَيَعَك ُسرَّاُق الَْحجِيجِ ِمْن أَْسلََم َوِغفَاَر َوُمَزْيَنةَ َوأَْحِسُبُه َوُجَهْيَنةَ اْبُن أَبِي َيْعقُوَب َش

  ...النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََرأَْيَت إِنْ كَانَ أَْسلَُم َوِغفَار
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ئهقـرەئ ئىبنـى ھـابىس    : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېـيىلگهن   9075
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ــا      ــۇ ي ــۇزەينه ۋە جــۇھهينه ئىبنــى ئهب ــار، م ــ ســاڭا ئهســلهم، غىف قۇب ـ
قهبىلىلىرىـــدىن پهقهت ھـــاجىالرنى بۇاليـــدىغان بـــۇالڭچىالرال بهيـــئهت  

  :قىلدى، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ يــاق، بهلكــى ئهســلهم ۋە غىفــار قهبىلىلىــرى   داۋامــى يــۇقىرىقى ... ـ

  . ھهدىسكه ئوخشاش
  ) 3516: بۇخارى(

لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسو – 9076
 . َوِغفَاُر غَفََر اللَُّه لََها أََما إِنِّي لَْم أَقُلَْها َولَِكْن قَالََها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9076
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلال

بهنـى غىفـارنى   هللا ا. نى ساالمهت قىلدى)قهبىلىسى(بهنى ئهسلهم هللا ا«
  . »تائاال ئېيتتىهللا ئهمما بۇنى مهن دېمىدىم، بهلكى ا. مهغپىرەت قىلدى

  ) 2516: مۇسلىم(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَُرْيٌش َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّـ  9077
 . وِلِهَوالْأَْنَصاُر َوُجَهْيَنةُ َوُمَزْيَنةُ َوأَْسلَُم َوأَْشَجُع َوِغفَاُر َمَواِليَّ لَْيَس لَُهْم َمْولًى ُدونَ اللَِّه َوَرُس

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9077
  :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

قــۇرەيش، ئهنســار، جــۇھهينه، مــۇزەينه، ئهســلهم، ئهشــجهئ ۋە غىفــار       «
ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلى ئۇالرنىــڭ هللا قهبىلىلىــرى مېنىــڭ يــاردەمچىلىرىم، ا

  . »ياردەمچىسىدۇر
  ) 3504: بۇخارى(

إِنِّي لَأَْعرُِف أَْصَواَت ُرفْقَِة  َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  9078
ْيلِ َوإِنْ الْأَْشَعرِيَِّني بِالْقُْرآِن ِحَني َيْدُخلُونَ بِاللَّْيلِ َوأَْعرُِف َمَنازِلَُهْم ِمْن أَْصَواِتهِْم بِالْقُْرآِن بِاللَّ
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ذَا لَِقَي الَْخْيلَ أَْو قَالَ الَْعُدوَّ قَالَ لَُهْم كُْنُت لَْم أََر َمَنازِلَُهْم ِحَني َنَزلُوا بِالنََّهارِ َوِمْنُهْم َحِكيٌم إِ
 . إِنَّ أَْصَحابِي َيأُْمُروَنكُْم أَنْ َتْنظُُروُهْم

ــدۇكى،       9078 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ـ ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــلىرىدىن ئ « ــان ئوقۇشـــ ــدە، قۇرئـــ ــئهرىيلهرنىڭ كهچ كىرگهنـــ هشـــ
گهرچه كۈندۈزى ئۇالرنىڭ چۈشكهن يهرلىرىنى . ئاۋازلىرىنى بىلىۋالىمهن

ــلىرىدىن ئۇالرنىـــڭ    ــان ئوقۇشـ ــاممۇ، كېچىســـى قۇرئـ ــۆرمىگهن بولسـ كـ
ــۋالىمهن  ــايلىرىنى بىلى ــان ج ــا   . تۇرۇۋاتق ــۇنداق دان ــدە ش ئۇالرنىــڭ ئىچى

  :كىشى باركى، ئاتلىق قىسىمغا يولۇقسا، ئۇالرغا
ــ دوســتلىرىم ســى  لهرنىڭ ئــۇالرنى ســاقالپ تۇرۇشــۇڭالرنى ئېيتتــى  ـ

، ـ  )ساقالپ تۇرۇڭالر، ئۇالر كهلگهندە دۈشمهنگه بىرلىكته ھۇجۇم قىاليلى(
  . دەيدۇ

  )4232: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الْأَْشَعرِيَِّني إِذَا ـ  9079
ِفي الَْغْزوِ أَْو قَلَّ طََعاُم ِعَياِلهِْم بِالَْمِديَنِة َجَمُعوا َما كَانَ ِعْنَدُهْم ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ثُمَّ  أَْرَملُوا

 . اقَْتَسُموُه َبْيَنُهْم ِفي إَِناٍء َواِحٍد بِالسَّوِيَِّة فَُهْم ِمنِّي َوأََنا ِمْنُهْم
ــۋايهت قى      9079 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ــدۇكى، ـ ئهب لىنى

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهشئهرىيلهر جىهادقا چىققاندا ياكى مهدىنىدە بـاال ـ چاقىلىرىنىـڭ    «

ــر داســتىخانغا     ــارلىق نهرســىلىرىنى بى ــدە، ب ــازالپ كهتكهن ــۇقى ئ ئوزۇقل
ئـۇالر مهنـدىن، مهنمـۇ    . يىغىپ، ئانـدىن ھهممىـگه تهڭ تهقسـىم قىلىـدۇ    

   .»مهنئۇالردىن
  ) 2486: بۇخارى(

َعْن أَبِي َعاِمرٍ الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نِْعَم ـ  9080
َحدَّثُْت الَْحيُّ الْأَْسُد َوالْأَْشَعرِيُّونَ لَا َيِفرُّونَ ِفي الِْقَتالِ َولَا َيُغلُّونَ ُهْم ِمنِّي َوأََنا ِمْنُهْم قَالَ فَ

 بِذَِلَك ُمَعاوَِيةَ فَقَالَ لَْيَس َهكَذَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُهْم ِمنِّي َوإِلَيَّ
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َوَسلََّم  فَقُلُْت لَْيَس َهكَذَا َحدَّثَنِي أَبِي َولَِكنَُّه َحدَّثَنِي قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َيقُولُ ُهْم ِمنِّي َوأََنا ِمْنُهْم قَالَ فَأَْنَت أَْعلَُم بَِحِديِث أَبِيَك قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن 

 . غَرِيٌب لَا َنْعرِفُُه إِلَّا ِمْن َحِديِث َوْهبِ ْبنِ َجرِيرٍ َوُيقَالُ الْأَْسُد ُهْم الْأَْزُد
ــا     9080 ــۇ ئ ــى ئهب ــامىر ئىبن ــامىر   ـ ئ ــۇ ئ ــئهرى دادىســى ئهب مىر ئهش

پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇالر جىهادتىن ! ـ ئهسهد ۋە ئهشئهرىيلهر نېمىدېگهن ياخشى قهبىله؟ 
ن، ئۇالر مهندىن ۋە مهنمۇ ئۇالردى. قاچمايدۇ، غهنىمهتكه خىيانهت قىلمايدۇ

  . ـ دېدى
بــۇنى مۇئــاۋىيهگه ســۆزلهپ بهرگهن چېغىمــدا، ئــۇ  ) يهنــى ئــامىر(مهن 

  :ماڭا
ئـۇالر مهنـدىن ۋە ماڭـا    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم . ـ بۇنداق ئهمهس 

  :مهن. دېگهن، ـ دېدى »تېگىشلىكتۇر
ــ يــاق، ئۇنــداق ئهمهس  : دادام ماڭــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ. ـ

ــۇ   « ــدىن، مهنم ــۇالر مهن ــۇالردىنمهنئ ــۆزلهپ بهرگهن، ـ     » ئ ــى س دېگىنىن
  :دېگهنىدىم، مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــى        ــدىن ياخش ــىنى مهن ــڭ ھهدىس ــهن داداڭنى ــى، س ــداقتا مهيل ــ ئۇن ـ
  . ①بىلىسهن، ـ دېدى

  )3947: تىرمىزى(

ُت ِمْن َرُسولِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َما زِلُْت أُِحبُّ َبنِي َتِميمٍ ُمْنذُ ثَلَاٍث َسِمْعـ  9081
َجاَءْت اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفيهِْم َسِمْعُتُه َيقُولُ ُهْم أََشدُّ أُمَِّتي َعلَى الدَّجَّالِ قَالَ َو

َسبِيَّةٌ ِمْنُهْم  َصَدقَاُتُهْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه َصَدقَاُت قَْوِمَنا َوكَاَنْت
 . ِعْنَد َعاِئَشةَ فَقَالَ أَْعِتِقيَها فَإِنََّها ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ

پهيغهمــبهر : ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   9081
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بهنى تهمىم قهبىلىسـى ھهققىـدە ئـۈچ    

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 832(ئهلبانى  ①
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. اخشـــى كـــۆرۈپ كهلـــدىم  نهرســـىنى ئاڭلىغانـــدىن بېـــرى ئـــۇالرنى ي   
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   ــۈممىتىم «: بىرىنچىســى، پهيغهم ئ

ئىچىـــدە دەججـــال بىـــلهن ئهڭ قـــاتتىق ئۇرۇشـــىدىغىنى بهنـــى تهمىـــم 
ئىككىنچىســى، ئۇالرنىــڭ زاكــاتلىرى كهلگهنــدە، . دېــدى» قهبىلىســىدۇر

ــاالم  ــبهر ئهلهيهىسســ ــ «: پهيغهمــ ــا بــ ــڭ  مانــ ــڭ قهۋمىمىزنىــ ۇ، بىزنىــ
ئۈچىنچىسى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىـدا  . دېدى» ىدۇرزاكاتلىر

ئۇالردىن ئهسىر ئېلىنغـان بىـر ئايـال بـار ئىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ        
چۈنكى ئـۇ ھهزرىتـى   ! ئۇنى ئازاد قىلغىن«): ئائىشهگه(ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  . ېدىد» ئىسمائىلنىڭ نهسلىدىن
  )2543: بۇخارى(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر بƢ Ɨـيم  : عن أيب هريرة قالـ   9082
هم ضخام اهلام، ثبت األقدام، نصار احلق يف آخر الزمان، أشـد قومـاً علـى    ” :فقال

  .“الدجال
ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9082

غا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهنى تهمىم قهبىلىسىنى تىل
باشـلىرى يوغـان، قهدەملىـرى مۇسـتهھكهم     ) ئۇالرنىـڭ («: ئېلىپ تـۇرۇپ 

قهۋم بولۇپ، ئاخىرقى زاماندا ھهقكه يـاردەم قىلىـدىغان ۋە دەججالغـا ئهڭ    
  . ①دېدى »شىددەتلىك قارشى تۇرىدىغان خهلقتۇر

  )2823: بهززار(

رƞا ضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى كتفـي   : عن أيب هريرة قالـ   9083
  .“أحبوا بƢ Ɨيم”: وقال

ــۋايهت        9083 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پـات ـ پـات مېنىـڭ     : قىلىنىدۇ

                                                 
هت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە سـهالم مهدائىنـى ئىسـىملىك      بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋاي): 16570(ھهيسهمى  ①

 .ھهدىسى زەئىپرەك بىرى بار، ـ دېگهن



  قهبىلىلىرى ئىچىدە قۇرەيش ۋە باشقىالرنىڭ ئهۋزەللىكلىرى؛ ئهجهم ۋە رۇملۇقالرنىڭ پهزىلهتلىرىئهرەب 

649 

 »!بهنـى تهمىـم قهبىلىسـىنى ياخشـى كـۆرۈڭالر     «: دوالمغا ئـۇرۇپ تـۇرۇپ  
  . ①دەيتتى

  ) 2824: بهززار(

اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْأَْزُد  َعْن أََنسٍ َرِضَيـ  9085
ى النَّاسِ أُْسُد اللَِّه ِفي الْأَْرضِ ُيرِيُد النَّاُس أَنْ َيَضُعوُهْم َوَيأَْبى اللَُّه إِلَّا أَنْ َيْرفََعُهْم َولََيأِْتَينَّ َعلَ

 .ْيَت أَبِي كَانَ أَْزِديا َيا لَْيَت أُمِّي كَاَنْت أَْزِديَّةًَزَمانٌ َيقُولُ الرَُّجلُ َيا لَ
ـ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،      9085

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىنسـانالر  . نىڭ يهر يۈزىـدىكى ئهسـكهرلىرىدۇر  هللا) قهبىلىسى(ئهزد «

. تائـــاال ئـــۇالرنى كۆتۈرىـــدۇهللا االيـــدۇ، ئهممـــا ائـــۇالرنى خـــار قىلىشـــنى خ
كاشـكى  ”: ئىنسانالرغا شۇنداق بىر زامان كېلىدۇكى، ئۇ چاغدا كىشىلهر

  . ②»دېيىشىدۇ “!دادام ئهزدىي بولسىچۇ، كاشكى ئانام ئهزدىي بولسىچۇ؟
  )3937: تىرمىزى(

نِْعـَم الْقَـْوُم   «م ـ  َوبِإِْسَناِده قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسل ـ   9086
  .»اَألْزُد طَيَِّبةٌ أَفَْواُهُهْم َبرَّةٌ أَْيَماُنُهْم َنِقيَّةٌ قُلُوُبُهْم

ـ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،      9086
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

رى تاتلىق، ئۇالرنىڭ ئېغىزلى! ئهزد قهبىلىسى نېمىدېگهن ياخشى؟«
   .③»قهسهملىرىگه سادىق، قهلبلىرى پاكتۇر

  )37303: ئهھمهد(

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئۇبهيـدە ئىبنـى ئابـدۇرراھمان      ): 16571(ھهيسهمى  ①

 .ېگهنقالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ د. ئىسىملىك سهلبىي باھا بېرىلمىگهن بىرى بار
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 828(ئهلبانى  ②
 .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 16583(ھهيسهمى  ③
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَِدَم الطُّفَْيلُ ْبُن َعْمرٍو َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ـ  9087
ْت َوأََبْت فَاْدُع اللََّه َعلَْيَها فَظَنَّ النَّاُس اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ َدْوًسا قَْد َعَص

 . أَنَُّه َيْدُعو َعلَْيهِْم فَقَالَ اللَُّهمَّ اْهِد َدْوًسا َوأِْت بِهِْم
ــۋايهت        9087 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
تۇفهيل ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : قىلىنىدۇ

  :لهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپئه
ــۇلۇلالھ    ــى رەس ــ ئ ــلىم   ! ـ ــۈرۈپ، تهس ــيان كۆت ــى ئىس دەۋس قهبىلىس

ــا قىلغىــن  ــ دېــدى! بولمايۋاتىــدۇ، ئۇالرغــا بهددۇئ كىشــىلهر پهيغهمــبهر . ـ
ــدى    ــىنى ئويلى ــا قىلىش ــاالمنىڭ بهددۇئ ــبهر  . ئهلهيهىسس ــا پهيغهم ئهمم

  :ئهلهيهىسساالم
ــى پهرۋەردىگــارىم   ــ ئ ــى ھىــدايهت قىلغىــن ۋە  )لىســىقهبى(دەۋس ! ـ ن

  . ـ دېدى! ئۇالرنى بىزنىڭ سېپىمىزگه قوشقىن
  )6397: بۇخارى(

. َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أَْخَرقَْتَنا نَِبالُ ثَِقيٍف فَاْدُع اللََّه َعلَـْيهِمْ ـ   9088
  .»اللَُّهمَّ اْهِد ثَِقيفًا«قَالَ 

: هنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ـ جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئ   9088
  :ساھابىلهر

. سـهقىفنىڭ ئـوقلىرى بىزنـى ھـاالك قىلىۋاتىـدۇ     ! ـ ئى رەسـۇلۇلالھ  
  :ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم! ئۇالرغا بهددۇئا قىلغىن

ــارىم    ــى پهرۋەردىگ ــ ئ ــن  ! ـ ــدايهت قىلغى ــهقىفنى ھى ــا  ! س ــ دەپ دۇئ ـ
  . ①قىلدى

  ) 3942: تىرمىزى(

ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ َماَت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيكَْرُه  َعْنـ  9089
 . ثَلَاثَةَ أَْحَياٍء ثَِقيفًا َوَبنِي َحنِيفَةَ َوَبنِي أَُميَّةَ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 830(ئهلبانى  ①
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ــداق        9089 ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلالھ ــى ھۇس ــران ئىبن ـ ئىم
ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تـاكى ۋاپـات   پهيغهمبهر سهلاللال: رىۋايهت قىلىنىدۇ

بولغانغا قهدەر سهقىف، بهنى ھهنىـيفه ۋە بهنـى ئـۇمهييهدىن ئىبـارەت ئـۈچ      
  . ①قهبىلىنى ياخشى كۆرمىدى

  )3943: تىرمىزى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ السُّلَِمىِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم   – 9090
 .»نِ ِفى الَْعَربِ َنْجَرانُ َوَبُنو َتْغِلَبَشرُّ قَبِيلََتْي«ـ 

ـ ئهمر ئىبنى ئهبهسـه سـۇلهمى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت        9090
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهرەبلهر ئىچىدىكى ئهڭ ئهسكى قهبىله نهجران بىلهن بهنۇ تهغلىـب  «
  . ②»قهبىلىسىدۇر

  ) 18948: ئهھمهد(

َعْن أَبِي َبْرَزةَ قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلًا إِلَى َحيٍّ ـ  9091
فَقَالَ ِمْن أَْحَياِء الَْعَربِ فََسبُّوُه َوَضَرُبوُه فََجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه 

 . ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو أَنَّ أَْهلَ ُعَمانَ أََتْيَت َما َسبُّوَك َولَا َضَرُبوَكَرُس
پهيغهمــبهر : ـ ئهبــۇ بهرزە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ        9091

ــدىن     ــر كىشــىنى ئهرەب قهبىلىلىرى ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ئـۇ ئهلچـى   . ئۇالر ئۇنى تىلالپ، دۇمبالىدى. تىبىرىگه ئهلچى قىلىپ ئهۋەت

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا كېلىـپ، بولغـان      
ئهگهر «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ۋەقهنى ئېيتىپ بهردى

ئومان ئهھلىگه بارغـان بولسـاڭ، ئـۇالر سـېنى تىللىمىغـان ۋە ئۇرمىغـان       
  . دېدى »بوالتتى

  ) 2544: ىممۇسل(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 831(ئهلبانى  ①
لغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ      بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قى   ): 16732(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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َعْن ُعَمر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ـ  9092
ُسوِلي إِنِّي لَأَْعلَُم أَْرًضا ُيقَالُ لََها ُعَمانُ َيْنَضُح بَِناِحَيِتَها الَْبْحُر بَِها َحيٌّ ِمْن الَْعَربِ لَْو أََتاُهْم َر

 . َمْوُه بَِسْهمٍ َولَا َحَجرٍَما َر
مهن : ـ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    9092

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   
ئۇنىڭ . مهن بىر يهرنى بىلىمهن، ئۇ يهرنىڭ ئىسمى ئوماندۇر«: ئاڭلىدىم

ئهگهر . دىن بولغان بىر قهۋم ياشايدۇقىرغىقىدا دېڭىز بار بولۇپ، ئهرەبلهر
ئۇالرنىڭ ئالدىغا مېنىڭ بىر ئهلچىم بارسا، ئۇالر ئۇنىڭغا ئوقيا ياكى تاش 

  . ①»ئاتمايدۇ
  )310: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْملُْك ِفي قَُرْيشٍ ـ  9093
 .َيْعنِى الَْيَمَن .ُء ِفي الْأَْنَصارِ َوالْأَذَانُ ِفي الَْحَبَشِة َوالْأََماَنةُ ِفي الْأَْزِدَوالْقََضا

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9093
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ن ئېيتىش ھهبهشـته،  ئهمىرلىك قۇرەيشته، قازىلىق ئهنسارالردا، ئهزا«
  . ②»دۇر)يهنى يهمهنلىكته(ئامانهت ئهزدىيدە 

  )3936: تىرمىزى(

 . َوالسُّْرَعةُ ِفي الَْيَمنِـ  9094
ــۋايهتته     9094 ــر رىـ ــدۇر «: ـ يهنه بىـ ــلىك يهمهنلىكلهردىـ  »چهبدەسـ
  . ③دېيىلگهن

  )8543: ئهھمهد(
                                                 

بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى لهمـازە ئىبنـى           ): 16598(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى يهنه ئهبۇ . زەباردىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر

 .هت قىلغان، ـ دېگهنيهئالمۇ مۇشۇنداق رىۋاي
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3088(ئهلبانى  ②
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ         ): 16985(ھهيسهمى  ③

 .دېگهن
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ةَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن طَارِقِ ْبنِ ِشَهابٍ قَالَ قَِدَم َوفُْد َبجِيلَـ  9095
 . َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اكُْسوا الَْبَجِليَِّني َواْبَدُءوا بِالْأَْحَمِسيَِّني

: ـ تــارىق ئىبنــى شــىهابتىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ         9095
اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغا بهجىيله ئۆمىكى پهيغهمبهر سهل

  :كهلگهندە، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــىيه     « ــالر، ئهھمهســ ــوۋغا قىلىڭــ ــيىم ســ ــيلهلىكلهرگه كىــ بهجىــ

  . ①دېدى »!ئايمىقىدىن باشالڭالر
لَّى اللَُّه َعْن طَارِقٍ قَالَ قَِدَم َوفُْد أَْحَمَس َوَوفُْد قَْيسٍ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصـ  9096

َني َوَدَعا َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَدُءوا بِالْأَْحَمِسيَِّني قَْبلَ الْقَْيِسيِّ
 . ِلأَْحَمَس فَقَالَ اللَُّهمَّ َبارِْك ِفي أَْحَمَس َوَخْيِلَها َورَِجاِلَها َسْبَع َمرَّاٍت

: ق ئىبنــى شــىهابتىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    ـ تــارى    9096
ئهھــــمهس ۋە قهيــــس ئــــۆمهكلىرى پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى 
ۋەســـهللهمنىڭ ھۇزۇرىغـــا كهلگهنـــدە، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى 

  :ۋەسهللهم
ســـوۋغاتنى ئـــاۋۋال ئهھمهســـىيلىكلهرگه، ئانـــدىن قهيســـلىكلهرگه «

  :ئاندىن. دېدى »!بېرىڭالر
ئهھمهسـىيلىكلهرنىڭ ئاتلىرىغـا ۋە ئـادەملىرىگه    ! دىگارىمئى پهرۋەر«

دەپ ئهھمهســىيلىكلهر ئۈچــۈن يهتــته قېــتىم دۇئــا   »!بهرىــكهت بهرگىــن
  . ②قىلدى

  )18355: ئهھمهد(

ذَكَْرُت قَْيَس ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  : َعْن غَاِلبِ بن أَْبَجَر، قَالَـ   9097
َيـا  : ، ِقيـلَ “َرِحَم اللَُّه قَْيًسا، َرِحَم اللَُّه قَْيًسا” :النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم، فَقَالَ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ     ): 16575(ھهيسهمى  ①

 .ـ دېگهنراۋىيلىرىدۇر، 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ھهر ئىككىلىسىنىڭ ): 16576(ھهيسهمى  ②

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

  )18354: ئهھمهد(
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َنَعْم إِنَُّه كَانَ َعلَى َدْينِ أَبِي إِْسَماِعيلَ بـن إِْبـَراِهيَم   ” :َرُسولَ اللَِّه، َتَرحَُّم َعلَى قَْيسٍ؟ قَالَ
يِّ َيَمًنا، َيا َيَمُن َحيِّ قَْيًسا، إِنَّ قَْيًسا فُْرَسانُ اللَِّه ِفي اَألْرضِ، َوالَّـِذي  َخِليلِ اللَِّه، َيا قَْيُس َح

ـ   لَّ َنفِْسي بَِيِدِه لََيأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ لَْيَس ِلَهذَا الدِّينِ َناِصٌر غَْيُر قَْيسٍ، إِنَّ ِللَِّه َعـزَّ َوَج
ِء ُمَسوِِّمَني، َوفُْرَساًنا ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ ُمَعلِِّمَني، فَفََرَسانُ اللَِّه ِمْن أَْهلِ فُْرَساًنا ِمْن أَْهلِ السََّما

“ اَألْرضِ قَْيٌس، إِنََّما قَْيٌس َبْيَضةٌ َتفَلَّقَْت َعنَّا أَْهلِ الَْبْيِت، إِنَّ قَْيًسا َضرَّاُء اللَّـِه ِفـي اَألْرضِ  
  .َيْعنِي أََسُد اللَِّه

ب ئىبنى ئهبجهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت    ـ غالى  9097
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   ) قهبىلىســـى(قهيـــس : قىلىنىـــدۇ

  :ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىدا تىلغا ئېلىنغانىدى
. ــ دەپ دۇئـا قىلـدى   ! قهيسـكه رەھىـم قىلغىـن   ! ـ ئـى پهرۋەردىگـارىم   

  : ساھابىلهر
تامسهن؟ ـ دەپ سورىغانىدى،  قهيسكه رەھمهت تىلهۋا! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
. ـ ھهئه، چۈنكى ئۇ ئاتىمىز ئىبراھىم خهلىلۇلالھنىڭ دىنىـدا ئىـدى   

قهيسـنى  ! ئى يهمهن! يهمهن ئهھلىنى قىزغىن قارشى ئالغىن! ئى قهيس
ــالغىن   ــى ئـ ــزغىن قارشـ ــس ا! قىـ ــاتلىق   هللاقهيـ ــدىكى ئـ ــڭ يهر يۈزىـ نىـ

نىـڭ نـامى بىـلهن مۇنـداق     هللاولغـان ا جېنىم ئىلكىـدە ب . ئهسكهرلىرىدۇر
ــۇ   ) ئىنســانالرغا: (قهســهم قىلىــمهن شــۇنداق بىــر زامــان كېلىــدۇكى، ب

قهيـس بىـز   . دىننىڭ قهيس قهبىلىسىدىن باشـقا ياردەمچىسـى قالمايـدۇ   
  . ①نىڭ شىرلىرىدۇر، ـ دېدىهللائهھلى بهيتنىڭ بىر ئايمىقىدۇر، قهيس ا

  )»ئهلكهبىر«(

أَنَُّه َوفََد إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُهـَو   َعْن َسلََمةَ بن َسْعٍد ـ   9098
َهذَا : ِقيلَ لَُه “َمْن َهُؤالِء؟” :َوَجَماَعةٌ ِمَن أَْهلِ َبْيِتِه َوَولَِدِه، فَاْسَتأْذَُنوا َعلَْيِه، فََدَخلُوا، فَقَالَ

َحيُّ َعَنَزةُ َمْبِغيٌّ َعلَْيهِْم َمْنُصوُرونَ، َمْرَحًبـا بِقَـْومِ   َبǸٍ َبǸٍ َبǸٍ، نِْعَم الْ” :َوفُْد َعَنَزةَ، فَقَالَ

                                                 
 . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 16578(ھهيسهمى  ①
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جِئُْت أَْسأَلَُك َعمَّا افَْتَرْضـَت  : قَالَ. “ُشَعْيبٍ، َوأَْخَتاِن ُموَسى، َسلْ َيا َسلََمةُ َعْن َحاَجِتَك
ُه قَرِيًبا، ثُمَّ اْسَتأْذََنُه ِفـي االْنِصـَراِف   َعلَيَّ ِفي اِإلبِلِ َوالَْغَنمِ َوالَْعْنزِ، فَأَْخَبَرُه، ثُمَّ َجلََس ِعْنَد

اللَُّهمَّ اْرُزْق َعَنَزةَ كَفَافًـا، ال قُـوت َوال   ” :فََما غََدا أَنْ قَاَم، فَقَالَ. “اْنَصرِْف“: فَقَالَ لَُه
  .“إِْسَراف

بـاال ـ   : ـ سهلهمه ئىبنى سهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      9098
ــدىن  ــا ۋە ئائىلهم ــهلاللالھۇ     چاق ــبهر س ــلهن پهيغهم ــوپ كىشــى بى ــر ت بى

ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغـا كېلىـپ، ئۇنىڭـدىن رۇخسـهت ئېلىـپ،      
  :ئىچكىرىگه كىرگهنىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ـ بۇالر كىم؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇنىڭغا 
  .ـ بۇالر ئهنزە ئۆمىكى، ـ دېيىلدى 
ئۇالرغــا ھۇجــۇم ! ىســى نېمىــدېگهن ياخشــى؟ئهنــزە قهبىل! ۋاھ! ـــ ۋاھ 

ــدۇ  ــۇبىيهتكه ئۇچراي ــانالر مهغل ــى،   . قىلغ ــى شــۇئهيبنىڭ قهۋم ــا، ئ مهرھاب
نېمىنـى خالىسـاڭ، شـۇنى    ! ئـى سـهلهمه  ! مۇسانىڭ قېـيىن بـۇرادەرلىرى  

  :مهن. ـ دېدى! سورىغىن
ـــــ ماڭــــا تــــۆگه، قــــوي ۋە ئۆچكىلىرىمــــدىن قانچىلىــــك زاكــــات   

ــۈن  ــدىغانلىقىنى بىلىـــش ئۈچـ ــدىم     كېلىـ ــدىم، ـ دېـ ــبهر . كهلـ پهيغهمـ
ــپ      ــدىغانلىقىنى ئېيتى ــات كېلى ــك زاك ــا قانچىلى ــاالم ماڭ ئهلهيهىسس

مهن پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ يېنىــــدا بىــــر مــــۇددەت  . بهردى
پهيغهمـبهر  . ئولتۇرغاندىن كېـيىن، كېـتىش ئۈچـۈن رۇخسـهت سـورىدىم     

ــهت بهردى    ــهللهم رۇخسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۈن  . سـ ــتىش ئۈچـ كېـ
  :دۇنۇۋاتقىنىمىزدا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمجاب

ــارىم   ــى پهرۋەردىگ ــ ئ ــا   ! ـ ــڭ ئېهتىياجىغ ــىگه ئۇالرنى ــزە قهبىلىس ئهن
  . ①ـ دەپ دۇئا قىلدى! چۇشلۇق رىزىق ئاتا قىلغىن

  )6364: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مهن بىلمهيـدىغان     ): 16590(ھهيسهمى  ①

 .بىر قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
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مٍ َوفََد إِلَى ُعَمَر فَكَانَ ُعَمُر َعْن الَْغْضَبان ْبن َحْنظَلَةَ أَنَّ أََباُه َحْنظَلَةَ ْبَن ُنَعْيـ  9099
 َعَنَزةَ إِذَا َمرَّ بِِه إِْنَسانٌ ِمْن الَْوفِْد َسأَلَُه ِممَّْن ُهَو َحتَّى َمرَّ بِِه أَبِي فََسأَلَُه ِممَّْن أَْنَت فَقَالَ ِمْن

ْن َهاُهَنا َمْبِغيٌّ َعلَْيهِْم فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َحيٌّ ِم
 . َمْنُصوُرونَ

دادام : ـ غهزبان ئىبنى ھهنزەلهدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     9099
ھهنــزەله ئىبنــى نــۇئهيم ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ھۇزۇرىغــا ئهلچــى   

قاچــانكى ئۇنىڭغــا ھۇزۇرىغــا بارغــان ۋەكىللهردىــن بىــرى  . بولــۇپ بــاردى
ئۇالرنىــڭ قايســى قهبىلىــدىن ئىكهنلىكىنــى   ئۇنىــڭ يېنىــدىن ئۆتســه، 

  :داداممۇ ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا، ئۇنىڭدىن. سورايتتى
  :دادام. ـ سهن قايسى قهبىلىدىن؟ ـ دەپ سورىدى 
ــولىمهن، ـ دەپ جــاۋاب بهردى      ــزەدىن ب ــ ئهن ــۆمهر  . ـ ــۇنى ئاڭلىغــان ئ ب

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــهللهمنى    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــ مهن پهيغهم ــۇ  «: ڭـ ــۇالر ب ئ

ــتىن  ــدىغان(تهرەپـ ــدۇر) كېلىـ ــر قهۋمـ ــانالر  . بىـ ــۇم قىلغـ ــا ھۇجـ ئۇالرغـ
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، ـ دېدى »مهغلۇبىيهتكه ئۇچرايدۇ

  )142: ئهھمهد(

قِ َخْيُر أَْهلِ الَْمْشرِ” :َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَـ   9100
  .“َعْبُد الْقَْيسِ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9100
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»مهشرىق ئهھلىنىڭ ياخشىسى ئابدۇل قهيستۇر«
  )12970: »ئهلكهبىر« ؛»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، بهززار ۋە تهبهرانـى پهرقلىـق سـهنهدلهر بىـلهن     ): 16591(ھهيسهمى  ①

 .هدىنىڭ راۋىيلىرىنىڭ ھهممىسى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنرىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئهبۇ يهئالنىڭ بىر سهن
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ۋەھب ئىبنى يهھيـا  ): 16579(ھهيسهمى  ②

 .ئىبنى زەمام ئىسىملىك ماڭا ناتونۇش بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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أََنا َحجِيُج َمْن  :ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَـ   9101
  .ظَلََم َعْبَد الْقَْيسِ

ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   9101
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن ) بىلىــپ قالســۇنكى(كىمكــى ئابــدۇل قهيســكه زۇلــۇم قىلســا،  «
  . ①»ئابدۇلقهيسنىڭ دەۋاگىرى بولىمهن

  ) 2822: بهززار(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َشهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو ِلَهذَا ـ  9102
 . ُهْمالَْحيِّ ِمْن النََّخعِ أَْو قَالَ ُيثْنِي َعلَْيهِْم َحتَّى َتَمنَّْيُت أَنِّي َرُجلٌ ِمْن

ــداق       9102 ــۇدىن مۇن ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنه ـ ئاب
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ نهخهئ   : رىۋايهت قىلىنىدۇ

) يـاكى ئـۇالرنى ماختاۋاتقـانلىقىنى   (قهبىلىسىگه دۇئا قىلىۋاتقانلىقىنى 
 كاشــكى مهنمــۇ ئــۇالردىن بولــۇپ”: ئــۇ، شــۇنداق دۇئــا قىلــدىكى. كــۆردۈم

  . ②دەپ كهتتىم “!قالسامچۇ؟
  )3816: ئهھمهد(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما قَالَـ   9103
  .إِذَا اْخَتلََف النَّاُس فَالَْعْدلُ ِفي ُمَضَر :َوَسلََّم

ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادى  9103
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
دىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ماڭـا نـاتونۇش بىـر      بۇ ھه): 16582(ھهيسهمى  ①

 .قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
ــۇپ، ئىمــام     ): 16595(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد، بهززار ۋە تهبهران ب

 .ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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مـۇزەر  ) ئـادالهت (ئىنسانالر تاالش ـ تـارتىش قىلىشـقان چاغـدا، ھهق     «
   .①»قهبىلىسىدە بولىدۇ

  ) 11418: »ئهلكهبىر«(

َوَسلََّم َيا َسلَْمانُ لَا  َعْن َسلَْمانَ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ  9104
 َتْبَغْضنِي فَُتفَارَِق ِديَنَك قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف أَْبَغُضَك َوبَِك َهَداَنا اللَُّه قَالَ َتْبَغُض الَْعَرَب

 . فََتْبَغُضنِي
: ـ سـهلمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ        9104

  :يهى ۋەسهللهم ماڭاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله
بولمىسـا، دىنىڭـدىن ئايرىلىـپ    ! مېنـى يامـان كـۆرمه   ! ـ ئى سهلمان 

  :مهن. قالىسهن، ـ دېدى
سـېنىڭ  هللا ا! مهن سـېنى قانـداقمۇ يامـان كـۆرەي    ! ـ ئـى رەسـۇلۇلالھ   

سايهڭدە بىزنى ھىدايهتكه ئېرىشتۈرگهن تۇرسا، ـ دېگهنىـدىم، پهيغهمـبهر    
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ②ئهرەبلهرنى يامان كۆرسهڭ، مېنى يامان كۆرگهن بولىسهن، ـ دېدىـ  
  ) 3927: تىرمىزى(

َعْن أَيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ ذُِكَرْت الْأََعاجُِم ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ـ  9106
 . أَْو بَِبْعِضهِْم أَْوثَُق ِمنِّي بِكُْم أَْو بَِبْعِضكُْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَأََنا بِهِْم

ئهجهمــلهر : ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    9106
پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ) ئهرەب بولمىغـــــان كىشـــــىلهر(

ۋەســهللهمنىڭ يېنىــدا تىلغــا ئېلىنغانىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ      
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
دىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇلالھ ئىبنـى مۇئهممىـل   بۇ ھه): 16597(ھهيسهمى  ①

ــۇ         ــلهر ئۇالرنىڭم ــا بهزى ــار، ئهمم ــهباھ ئىســىملىك ھهدىســى زەئىــپ ئىككــى كىشــى ب ــى س ــهننا ئىبن ۋە مۇس
 .ئىشهنچلىك كىشىلهر ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 823(ئهلبانى  ②
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هن ئۇالرغا ياكى ئۇالرنىڭ بهزىلىـرىگه، سـىلهرگه يـاكى سـىلهرنىڭ     م«
  . ①دېدى »بهزىڭالرغا ئىشهنگهندىن كۆپرەك ئىشىنىمهن

  )3932: تىرمىزى(

قَالَ الُْمْسَتْورُِد الْقَُرِشيُّ ِعْنَد َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ  9107
قُولُ َتقُوُم السَّاَعةُ َوالرُّوُم أَكْثَُر النَّاسِ فَقَالَ لَُه َعْمٌرو أَْبِصْر َما َتقُولُ قَالَ أَقُولُ َعلَْيِه َوَسلََّم َي

ًعا َما َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَِئْن قُلَْت ذَِلَك إِنَّ ِفيهِْم لَِخَصالًا أَْرَب
لَُم النَّاسِ ِعْنَد ِفْتَنٍة َوأَْسَرُعُهْم إِفَاقَةً َبْعَد ُمِصيَبٍة َوأَْوَشكُُهْم كَرَّةً َبْعَد فَرٍَّة َوَخْيُرُهْم إِنَُّهْم لَأَْح

 . ِلِمْسِكنيٍ َوَيِتيمٍ َوَضِعيٍف َوَخاِمَسةٌ َحَسَنةٌ َجِميلَةٌ َوأَْمَنُعُهْم ِمْن ظُلْمِ الُْملُوِك
لالھۇ ئهنهـۇ ئهمـر ئىبنـى ئاسـنىڭ     ـ مۇستهۋرىد قۇرەشى رەزىيه  9107
  : ھۇزۇرىدا

ــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   قىيــامهت «: ـ
دېگهنلىكىنــى  »قــايىم بولغانــدا رۇمالرنىــڭ ســانى ئهڭ كــۆپ بولىــدۇ     

  :بۇنى ئاڭلىغان ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ئاڭلىدىم، ـ دېدى
  :ۇستهۋرىدـ بىلىپ سۆزلهۋاتامسهن؟ ـ دېدى، م 
ـ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن ئـاڭلىغىنىمنى    

  :دەۋاتىمهن، ـ دېگهنىدى، ئهمر ئىبنى ئاس مۇنداق دېدى
: ـــ ئۇنــداق بولســا، ئــۇالردا مۇنــداق بىــر قــانچه تۈرلــۈك خىســلهت بــار  

ــدۇ    ــۆزلىرىنى بهك تهمكىــن تۇتى ــدا، ئ ــنه زامانى ــۇالر پىت . بىرىنچىســى، ئ
ــى، ــدۇ    ئىككىنچىسـ ــۆزىلىرىنى تۇتىۋاالاليـ ــدا ئـ ــىبهتكه ئۇچرىغانـ . مۇسـ

تۆتىنچىسى، يوقسۇلالر، . ئۈچىنچىسى، چېكىنىپ تۇرۇپ، ھۇجۇم قىلىدۇ
بهشىنچىىسى، شۇنداق ياخشى . يېتىم ۋە ئاجىزالرغا ياخشىلىق قىلىدۇ

ــا ھهرگىــز ســۈكۈت     ــۇالر پادىشــاھالرنىڭ زۇلمىغ ــاركى، ئ بىــر ســۈپىتى ب
  . قىلمايدۇ

   )2898: مۇسلىم(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 827(ئهلبانى  ①
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 ئىبنى ھۇبهيرە، ئابدۇلالھ ئىبنـى قۇررە ئهبۇ ئۇمامه، زەيد ئىبنى سهۋھان، 

ــد رە     ــى يهزى ــائىب ئىبن ــاد ۋە س ــى زىي ــاس ئىبن ــر، ھىرم ــۇ بۇس زىيهلالھ
  563  ............................................................  الرنىڭ پهزىلهتلىرىئهنهۇم

ھهرمهله ئىبنــى زەيــد، ھهمــزە ئىبنــى ئهمــر، ۋەرەقه ئىبنــى نهۋفهل ۋە      
  569  ............  پهزىلهتلىرىالرنىڭ زىيهلالھۇ ئهنهۇمئهھنهف ئىبنى قهيس رە

خهدىجه بىنتى خۇۋەيلد، فاتىمه، ئائىشه، سهفىيه، سهۋدە، ئهبۇ بهكرىنىـڭ  
قىــزى ئهســما، ئۇممــۇ ھهرام، ئۇممــۇ ســۇلهيم ۋە ئۇتبهنىــڭ قىــزى ھىنــد  

  575  .................................................  پهزىلهتلىرى الرنىڭزىيهلالھۇ ئهنها
نىڭ زەيـنهب، رۇقىـيه، ئۇممـۇ    پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

ۋە رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ   گۈلسۈم قاتارلىق قىزلىرىنىڭ، ئۇممۇ سهلهمه 
  593  .......................................................  باشقا ئايالالرنىڭ پهزىلهتلىرى

ئهھلــى بهيتنىــڭ ۋە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ      
  603  ....................................................  كۈيئوغۇللىرىنىڭ پهزىلهتلىرى

  611  .................  مۇھاجىر ۋە ئهنسار رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالرنىڭ پهزىلهتلىرى
  623  ...........................................................  بۇ ئۈممهتنىڭ پهزىلهتلىرى

ئهرەب قهبىلىلىــرى ئىچىــدە قــۇرەيش ۋە باشــقىالرنىڭ ئهۋزەللىكلىــرى؛  
  643  ...............................................  ئهجهم ۋە رۇملۇقالرنىڭ پهزىلهتلىرى

  



 




