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غا بۇ كىتابتا ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرى
  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
 كىبولغان، يهنـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن تـا      ) تۇتاشقان
ناسقىچه بولغان سهنهد زەنجىرىنىـڭ ھهممىسـىدىكى راۋىـي مهزكـۇر     ھهدىسشۇ

ھهممه  ،ئىككىنچىدىن ؛ھهدىسنى ئۆزىدىن بۇرۇنقى راۋىيدىن بىۋاسىته ئالغان
ئىخالسـمهن مۇسـۇلمان    ،راۋىيلىرى باالغهتكه يهتكهن ۋە ئهقلى ـ ھوشى جايىدا 

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

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

ھهدىســنىڭ ســهھىهلىكىگه تهســىر يهتكۈزىــدىغان  ،بهشــىنچىدىن ؛بولمىغــان
ھهدىس ) يهنى مهزكۇر بهش شهرت تېپىلغان(بولمىغان ) قۇسۇر(رەر ئىللهت بى
  ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكه ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ(دېيىلىدۇ » سهھىه«

ــهن ــان، پهقهت      ھهس ــهرتلىرى تېپىلغ ــارلىق ش ــهھىه ھهدىســنىڭ ب ـ س
بىـر ئـاز    “پىششىق يـاد ئـېلىش قـابىلىيىتى   ”ئۈچىنچى شهرت ھېسابالنغان 

» ھهســهن«لغــان راۋىــي تهرىپىــدىن رىــۋايهت قىلىنغــان ھهدىــس      تــۆۋەن بو
  ). بۇ تۈردىكى ھهدىسكىمۇ ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ( دېيىلىدۇ

ـ ئهگهر ھهدىس ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن كـۆپ سـهنهد    سهھىه ۋە ھهسهن
بىلهن رىۋايهت قىلىنغان بولسا، مهزكۇر ھهدىس بىر سـهنهد ئېتىبـارى بىـلهن    

شـۇڭا  . بولىـدۇ  دېگهنلىـك  نهد ئېتىبـارى بىـلهن ھهسـهن   سهھىه، يهنه بىـر سـه  
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 «، يهنه بىر قىسىم كىشـىلهر تهرىپىـدىن   »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 
زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى بىــرەر راۋىينىــڭ يــاكى بىــر 

ئهگىشـىپ پهرقلىـق    غااليىـق بولماسـلىقى   ولـۇق ت قانچه راۋىينىـڭ شـهرتكه  
بـــۇ تــۈردىكى ھهدىـــس ئىنتــايىن زەئىـــپ بولمىســا، بىـــر قىســـىم    ( بولىــدۇ 

. ئالىمالرنىــڭ قارىشــىچه، مهلــۇم شــهرت ئاســتىدا ئهمهل قىلىشــقا بولىــدۇ      
دېــگهن تېمىغــا  »ھهدىــس ھهققىــدە قىســقىچه چۈشــهنچه«تهپســىالتى ئۈچــۈن 
  ).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«
بۇ ھهدىسنىڭ سـهنهدى  «: بىر ھهدىسشۇناس سلىدەـ ئه  سهنهدى سهھىه

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

ــانلىقىنى كۆرســـىتىدۇ ھهدىـــس تهتقىقـــات بىـــراق . كاپالهتلىـــك قىاللمىغـ
» بــۇ ھهدىســنىڭ ســهنهدى ســهھىه«: بىــرەر ھهدىسشــۇناس تونۇلغــانئىلمىــدە 

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

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

  . دېيىلىدۇ» سهنهدى ھهسهن«ھهدىس 
ەئىپلىكىگه سهۋەب بولىـدىغان  زھهدىسنىڭ سهنهدىدە ـ   سهنهدى زەئىپ

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

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

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

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

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

  ). ھهدىس تهكشۈرۈلۈپ، ئاندىن باھا بېرىلىدۇ ئۇنداق
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 «، مۇنـداق ھهدىـس   باشالپ كهتـكهن بولسـا  
تــۈردىكى ھهدىســكه ئهمهل قىلىنمايــدۇ، ئهممــا بهزى شــهرتلهر ئاســتىدا ئهمهل  

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

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

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

بـۇ تـۈردىكى ھهدىـس    ( دېيىلىـدۇ » مـۇنقهتىئ «چۈشۈپ قالسا، مۇنـداق ھهدىـس   
   ).ر تۈرىدۇرزەئىپ ھهدىسلهرنىڭ بى

) 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 ـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە يالغان  مهترۇك
بــۇ تــۈردىكى ھهدىســكه ( دېيىلىــدۇ» مهتــرۇك«ۇپ قالســا، مۇنــداق ھهدىــس بولــ

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

نه ھهدىسـى زەئىـپ   ئۇنىڭـدىن باشـقا يه  . دېيىلىـدۇ » مـۇنكهر «مۇنداق ھهدىس 
بىرىنىڭ رىۋايىتى ئىشهنچلىك بىرىنىـڭ رىـۋايىتىگه زىـت بولـۇپ قالسـىمۇ،      

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

ــۋايهت        مۇزتهرىــب ــدىن پهرقلىــق بىرقــانچه شــهكىلدە رى ـ بىــر ـ بىرى
كلى تهڭلىشــىپ قىلىنغــان، ئهممــا دەرىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــه      

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

بۇ تۈردىكى ھهدىسنى تهكشۈرۈپ، بىر رىۋايهتنىڭ يهنه (دېيىلىدۇ » مۇزتهرىب«
ــاكى ســاغالم ئىكهنلىكــى بىلىنســه ئهمهل قىل   ــدىن كۈچلــۈك ي ــدۇ، بىرى ىنى

  ).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 ردىگـارى ا ـ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پهرۋە     يقۇددۇسى
تائاالدىن بىزگه رىۋايهت قىلىپ بهرگهن، لهۋزى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

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

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

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

  ).ۈرلهرگه بۆلۈنىدۇبويىچه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق ت
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،   

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

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

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

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

بىــــز پهقهت . لىــــدۇســــاھهلهرنىڭ ئاساســــىي قىســــمىنى ئــــۆز ئىچىــــگه ئا
ئوقۇرمهنلىرىمىزنىـــڭ بىلىشىۋېلىشـــىغا تېگىشـــلىك مـــۇھىم مهســـىله ۋە 

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

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

  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز
  ـ يىل 2009  
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  مهسجىدلهر

ِعْنَد قَْولِ النَّاسِ ِفيِه ِحَني َبَنى َمْسجَِد الرَُّسـولِ  : عن ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ قال - 1178
ى ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّكُْم أَكْثَْرُتْم َوإِنِّي َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َبَنَصلَّى اللَّ

  .َمْسجًِدا قَالَ ُبكَْيٌر َحِسْبُت أَنَُّه قَالَ َيْبَتِغي بِِه َوْجَه اللَِّه َبَنى اللَُّه لَُه ِمثْلَُه ِفي الَْجنَِّة
ئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق       - 1178

مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     : رىۋايهت قىلىنىدۇ
نىڭغــا بهزى كىشــىلهر بۇ. مهســجىدىنى كېڭهيتىــپ ســالماقچى بولــدۇم 

ــدىم  -گهپ  قارشــى ــداق دې ــۇ : ســۆزلهرنى قىلغانىــدى، مهن مۇن ســىلهر ب
يهنى مېنىـڭ قىلمـاقچى بولغـان    (ىڭالر گهپ قىلدق جىتوغرىدا تولىمۇ 

، مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   )ڭالرارشــى چىقــتى قغا ئىشــىم
  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم

تائاالنىــڭ رازىلىقىنــى ئۈمىــد قىلىــپ مهســجىد بىنــا هللا كىمكــى ا«
ىـپ  بىنـا قىل  ىنىشىتائاال ئۇ كىشىگه جهننهتته ئۇنىڭ ئوخشهللا قىلسا، ا
  . »بېرىدۇ

  )450: بۇخارى(

  .َبَنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَّة: ويف رواية - 1179
بىــر تائــاال ئــۇ كىشــىگه جهننهتــته هللا ا«: هيهنه بىــر رىــۋايهتت - 1179 
  . لگهندېيى» بىنا قىلىپ بېرىدۇ قهسىر

  )533: مۇسلىم(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َبَنى ِللَِّه  َعْن أَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه - 1180
  .َمْسجًِدا فَإِنَّ اللََّه َيْبنِي لَُه َبْيًتا أَْوَسَع ِمْنُه ِفي الَْجنَِّة
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ئهســـما بىنتـــى يهزىـــد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن رىـــۋايهت       - 1180
  : هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

يهر يۈزىدە مهسـجىد بىنـا قىلغـان     نىڭ رازىلىقىنى تىلهپتائاالهللا ا«
مهسجىدتىن ئازادىراق ئۆي ) ئۇ بىنا قىلغان(جهننهتته تائاال  هللاكىشىگه 

  . ①»بىنا قىلىپ بېرىدۇ
  )27065: ئهھمهد(

َمْن ”: يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعنِ النَّبِ - 1181 
  .“َبَنى ِللَِّه َمْسجًِدا، َولَْو قَْدَر َمفَْحصِ قَطَاٍة َبَنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة

ــ - 1181 ــدۇكى،   ۇئهبـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ زەر رەزىيهلالھـ
  : ېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

قىغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن قىرغاۋۇلنىــڭ    ىنىــڭ رازىلهللاكىمكــى «
تائاال ئـۇ كىشـىگه   هللا مهسجىد بىنا قىلسا، ابىر بولسىمۇ ئۇۋىسىچىلىك 

  . ②»جهننهتته بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ
  )؛ بهززار»ئهلسهغىر«(

ِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َبَنـى  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 1182
  .َمْسجًِدا ِللَِّه كََمفَْحصِ قَطَاٍة أَْو أَْصَغَر َبَنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة

ــۋايهت       - 1182 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ج
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىرغاۋۇلنىـــڭ ئۇۋىســىچىلىك يـــاكى  تائـــاال ئۈچــۈن  هللا كىمكــى ا «
تائـاال ئـۇ   هللا مهسجىد بىنا قىلسـا، ا بىر بولسىمۇ ئۇنىڭدىنمۇ كىچىكرەك 

  . ③»كىشىگه جهننهتته بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ
  )738: ئىبنى ماجه(

                                                 
ــهمى  ① ــرى    ): 1947(ھهيسـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد ۋە تهبهرانـــى رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــۋايهت  ): 1938(ھهيســـ ــى ۋە بهززار رىـــ ــنى تهبهرانـــ ــۇ ھهدىســـ ــرى   بـــ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ قىلغـــ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 603(ئهلبانى  ③
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َمْن َبَنى ِللَِّه ”: َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ - 1183 
  .“َبْيًتا ُيْعَبُد اللَُّه ِفيِه، ِمْن َمالٍ َحاللٍ َبَنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1183
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تائاالغــــا ئىبــــادەت هللا ا ،ىــــپكىمكــــى ھــــاالل پــــۇل ســــهرپ قىل«
تائاال ئـۇ كىشـىگه جهننهتـته بىـر     هللا بىر ئۆي بىنا قىلسا، ا نىدىغانقىلى

  . ①»ئۆي بىنا قىلىپ بېرىدۇ
  )؛ بهززار»ئهلئهۋسهت«(

  .“ِمْن ُدرٍّ َوَياقُوٍت”: لɊوسط بضعف وزاد - 1184
ــۋايهتته – 1184 جهننهتــته يــاقۇتتىن بىــر ئــۆي بىنــا  « :يهنه بىــر رى

   .قوشۇپ بايان قىلىنغان دېگهن ئىبارە» دۇقىلىپ بېرى
  )»ئهلئهۋسهت«(

َوَمْن َحفََر ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1185
  .“ِفَر لَُهقَْبًرا َيَراُه اللَُّه َبَنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة، َوإِنْ َماَت ِمْن َيْوِمِه غُ

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1185
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

هللا قهبـرە كولىسـا، ا   قىغـا ئېرىشـىش ئۈچـۈن   ىنىـڭ رازىل هللاكىمكى «
ئهگهر ئـۇ كىشـى    .ئۆي بىنـا قىلىـدۇ  تائاال ئۇ كىشى ئۈچۈن جهننهتته بىر 

  . ②»ئۆلسه، گۇناھى مهغپىرەت قىلىنىدۇشۇ كۈنى 
  )»ئهۋسهتئهل«(

                                                 
ــهمى  ① ــۇاليمان      ): 1940(ھهيسـ ــهنهدىدە سـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى ۋە بهززار رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىبنى داۋۇد يهمامى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
ى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئىمـــران ئىبنـــى       بـــۇ ھهدىســـن ): 1945(ھهيســـهمى  ②

ــدۇلالھ ــار  ئاب ــرى ب ــام      . ئىســىملىك بى ــۇپ، ئىم ــدۇلالھ بول ــى ئۇبهي ــران ئىبن ــڭ ئىســمى ئىم ــلىدە ئۇنى ئهس
ــان    ــۇنداق دەپ ئاتىغـ ــدا شـ ــارىخ كىتابىـ ــارى تـ ــىلىدۇر  . بۇخـ ــلىك مهسـ ــقا تېگىشـ ــۇ ئېنىقالشـ ــى . بـ ئىبنـ

ــى     ــپ كىش ــى زەئى ــڭ ھهدىس ــۇ ئۇنى ــۈرگهن  مهئىنم ــرى س ــى ئىلگى ــان   . ئىكهنلىكىن ــى ھىبب ــراق ئىبن بى
دەپ ئاتىغـــان، ـ     ئابـــدۇلالھئـــۇنى ئىشـــهنچلىك كىشـــىلهر قاتارىـــدا تىلغـــا ئالغـــان ۋە ئۇنىـــڭ ئاتىســـىنى  

 . دېگهن
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، قَـالَ  “فََمْن َبَنى ِللَِّه َمْسجًِدا َبَنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة”: وزاد يف الكبري - 1186
إِْخَراُج الْقَُماَمِة َنَعْم، َو” :َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَهِذِه الَْمَساجُِد الَِّتي ُتْبَنى ِفي الطَّرِيقÝِ قَالَ: َرُجلٌ

  .“ِمْنَها ُمُهوُر ُحورِ الِْعنيِ
نىـــڭ رازىلقىغـــا هللاكىمكـــى « :تهبهرانىنىـــڭ رىۋايىتىـــدە – 1186

جهننهتـته ئۇنىڭغـا بىـر     هللائېرىشىش ئۈچۈن بىر مهسجىد بىنـا قىلسـا، ا  
قوشــۇپ ئىبــارىلهر  مۇنــۇ دېــگهن ھهدىســكه »ئــۆي بىنــا قىلىــپ بېرىــدۇ 

ــان ــۋايهت قىلىنغـ ــى : رىـ ــر كىشـ ــى  بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  : ۋەسهللهمدىن

ــۇلۇلالھ  ـــ ئـــى رەسـ ــجىدلهرمۇ  ! ــ ــېلىنغان مهسـ ــتىگه سـ يـــول ئۈسـ
شــۇنداقمۇ؟ ـ دەپ ســورىغان ئىــدى، رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى         

  :ۋەسهللهم
ــۇنداق،  ـــ شـ ــاۋارالر     مهســـجىدلهردىنــ نى چىقىرىـــپ ئهخـــلهت ـ چـ

ــۈر ـ پهرىلهرن       ــۈك ھ ــهھال كۆزل ــمۇ ش ــى   تاشلىۋېتىش ــرى ھهقق ــڭ مهھ ى
  . ①ھېسابلىنىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )2521: »كهبىرئهل«(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنـةَ فََنـَزلَ    - 1187 
قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيهِْم أَْعلَى الَْمِديَنِة ِفي َحيٍّ ُيقَالُ لَُهْم َبُنو َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف فَأَ

لنَّبِـيِّ  أَْرَبَع َعْشَرةَ لَْيلَةً ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى َبنِي النَّجَّارِ فََجاُءوا ُمَتقَلِِّدي السُُّيوِف كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى ا
كْرٍ رِْدفُُه َوَملَأُ َبنِي النَّجَّارِ َحْولَُه َحتَّى أَلْقَى بِِفَنـاِء  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َراِحلَِتِه َوأَُبو َب

َر أَبِي أَيُّوَب َوكَانَ ُيِحبُّ أَنْ ُيَصلَِّي َحْيثُ أَْدَركَْتُه الصَّلَاةُ َوُيَصلِّي ِفي َمَرابȐِِ الَْغَنمِ َوأَنَُّه أََم
َبنِي النَّجَّارِ فَقَالَ َيا َبنِي النَّجَّارِ ثَاِمُنونِي بَِحاِئِطكُْم َهـذَا  بِبَِناِء الَْمْسجِِد فَأَْرَسلَ إِلَى َملَإٍ ِمْن 

ْشرِِكَني قَالُوا لَا َواللَِّه لَا َنطْلُُب ثََمَنُه إِلَّا إِلَى اللَِّه فَقَالَ أََنٌس فَكَانَ ِفيِه َما أَقُولُ لَكُْم قُُبوُر الُْم
لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقُُبورِ الُْمْشـرِِكَني فَُنبَِشـْت ثُـمَّ    َوِفيِه َخرٌِب َوِفيِه َنْخلٌ فَأََمَر ا

                                                 
ــهمى  ① ــار،       ): 1949(ھهيس ــىلهر ب ــامهلۇم كىش ــهنهدىدە ن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ـ دېگهن
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 بِالَْخرِبِ فَُسوَِّيْت َوبِالنَّْخلِ فَقُِطَع فََصفُّوا النَّْخلَ ِقْبلَةَ الَْمْسجِِد َوَجَعلُوا ِعَضاَدَتْيِه الِْحَجـاَرةَ 
  َتجُِزونَ َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُهْم َوُهَو َيقُولَُوَجَعلُوا َيْنقُلُونَ الصَّْخَر َوُهْم َيْر

  .فَاغِْفْر ِللْأَْنَصارِ َوالُْمَهاجَِرْه اللَُّهمَّ لَا َخْيَر إِلَّا َخْيُر الǔِْخَرْه 
ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت   - 1187
لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهدىــنىگه كهلگهنــدە،    پهيغهمــبهر ســهلال : قىلىنىــدۇ

ئهمـر ئىبنـى ئهۋف دېـگهن مهھهللىـگه      مهدىنىنىڭ يۇقىرىقى قىسـمىدىكى بهنـۇ  
 چۈشۈپ، ئۇ يهردە ئـون تـۆت كـۈن تۇرغانـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم       

ــۆزىگه  ــى   ئ ــار قهبىلىس ــۇ نهجج ــدىغان بهن ــان كېلى ــى تۇغق ــادەم ئهۋەتت ــۇالر. گه ئ  ئ
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى قارشـى ئـېلىش ۋە قوغـداش ئۈچـۈن       پهيغهمبهر 

  . قىلىچلىرىنى ئاسقان ھالدا ئالدىغا چىقتى
: مۇنداق دەيدۇسۆزىنى داۋام قىلىپ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

ــى     ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــرى رەزىيهلالھـ ــۇ بهكـ ــام، ئهبـ قارىسـ
مىنگهشكهن، بهنۇ نهججار ئۇالرنىڭ ئهتراپىنى قورشىغان ۋەسهللهمنىڭ ئۇلىغىغا 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ھالدا ئهبۇ ئهييۇبنىڭ ئۆيىنىڭ ئالـدىغا يېتىـپ كهلـدى   
ئهلهيهــى ۋەســهللهم قهيهردە نامازنىــڭ ۋاقتــى كىرســه، شــۇ يهردە نامــاز ئوقۇشــنى   

پهيغهمـبهر   .ياخشى كۆرەتتى، قويالر يېتىپ قوپقان يهرلهردىمۇ ناماز ئوقىـۋېرەتتى 
ــجىد       ــدىغا مهس ــڭ ئال ــڭ ئۆيىنى ــۇ ئهييۇبنى ــهللهم ئهب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

ئورنىنى سېتىپ بېرىشنى قهبىلىسىگه بېغىنىڭ  سالماقچى بولۇپ، بهنۇ نهججار
بىز بـۇ يهرگه  نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللا”: ئۇالر .پ ئادەم ئهۋەتتىتهلهپ قىلى

ئهنهس رەزىيهلالھـۇ  . دېدى “بېرىۋېتىمىزنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن هللاپۇل ئالمايمىز، 
ۋە  پهس يهرلهر -گىـز ، ئېئـۇ يهردە مۇشـرىكالرنىڭ قهبرىسـى    ،ئهنهۇنىڭ دېيىشىچه

بار بولۇپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قهبرىنـى       رىىلخەخورما دەر
پهس يهرلهرنــى تۈزلهشــكه  –يۆتكىۋېتىــپ، خــورمىنى قومۇرۇۋېتىشــكه ۋە ئېگىــز 

ــدى ــپىگه رەتلىــك    .بۇيرى قومــۇرۇۋېتىلگهن خــورمىالر مهســجىدنىڭ قىــبله تهرى
. ســېلىندى، مهســجىدنىڭ ئىشــىكىنىڭ ئىككــى يېنــى تــاش بىــلهن ئېتىلــدى 

كۆتۈرەڭگۈ (بىر تهرەپتىن قۇرام تاشالرنى يۆتكىسه، يهنه بىر تهرەپتىن  بىلهراساھ
هم ئـۇالر  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهلل . قوشاق ئېيتىشاتتى) روھ بىلهن

  : كېسهك يۆتكهۋېتىپ مۇنداق دەيتتى -بىلهن تاش 
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  كۆزلهيمىز رەببىمىزدىن ئاخىرەتنىڭ ساۋابىن،
  . شهپقهت ئهيلىگىن-مۇھاجىر، ئهنسارىالرغا رەھىم

  )428 :بۇخارى(

  .َوَجَعلُوا َيْنقُلُونَ الصَّْخَر َوُهْم َيْرَتجُِزونَ: ويف رواية - 1188 
ــۋايهتته  - 1188 ــر رى ــۇرام تاشــالرنى    :يهنه بى ــتىن ق ــر تهرەپ ــۇالر بى ئ

ــه، يهنه بىــــر تهرەپــــتىن  قوشــــاق ) كۆتۈرەڭگــــۈ روھ بىــــلهن(يۆتكىســ
  . ①ئېيتىشاتتى، ـ دېيىلگهن

  )702: نهسائى(

صلى اهللا عليه وسلم َيْنقُـلُ اللَّـبَِن   رسولُ اهللا  كانَ: عن أيب سعيد قالـ  1189
  :معهم ويقول

  ربِّنا وأطْهُر هذا أَبرُّ هذا اƩِمالُ ال ِحمالُ خيرب
: يا رسول اهللا، ناولƗ لَبَِنتك أمحلها عنك، فقال: ولقيه رجل وهو َيْنقُلُ التراب، فقال

وجاء رجل كان Ʒسـن َعْجـن   : اذهْب، فخذْ غري هذا، فلسَت بأفقَر مƗ إىل اهللا، قال
 رحـم اهللا امـرءا  :  صلى اهللا عليه وسلمالطني، وكان من َحْضرموت، فقال رسولُ اهللا 

  .»، فإƆ أراك ُتحِسنهالزم أنت هذا الشغل: أحسن صنعته، وقال له
ــ - 1189  ــۋايهت     ۇئهبـ ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــهئىد رەزىيهلالھـ سـ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالر بىلهن كېسهك : قىلىنىدۇ
  : يۆتكهۋېتىپ مۇنداق دېدى

  ، ئاخىرەتته ئهسقاتىدىغىنى مانا بۇ كېسهكلهردۇرــ 
كهلتــۈرۈلگهن خــورمىالر ) تىجــارەت ئۈچــۈن(دىن خهيــبهرھهرگىزمــۇ 

  ،تۇرئهمهس
  . مانا بۇ رەببىمىزنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ پاك ۋە ئهڭ مهقبۇل ئهمهلدۇر

بىــرەيلهن پهيغهمــبهر ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالــدىغا  
  : كېلىپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 678(ئهلبانى  ①
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 قولۇڭدىكى كېسهكنى ماڭا بهرگىن، مهن يۆتكهي،! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  : ـ دېگهن ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تائاالغـا سـهندىن   هللا مهن ا. ــ ماڭ، سهن بېرىپ باشـقىنى كۆتـۈرگىن  
  . بهكرەك موھتاج، ـ دېدى

ــبهر    ــتا اليچـــى كهلـــگهن ئىـــدى، پهيغهمـ ھهزرىمهۋتـــتىن بىـــر ئۇسـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

. رەھىـم قىلسـۇن  ىلـگهن ئـادەمگه   كهسپىنى پىششـىق ب تائاال هللا ــ ا
شـۇڭا سـهن بـۇ كهسـىپنى     ، كهسپىڭنى پىششـىق بىلىدىكهنسـهن  سهن 

  . ـ دېدى! تاشلىما
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

كان َسقُْف املسجد من «: قال -رضي اهللا عنه-سعيد اƪدري  أيبعن ـ   1190
َس من املطر، وإيـاك أن  أِكنَّ النا: جريد النخيل، فأمر ُعَمُر يف خالفته ببناء املسجد وقال

  .»ُتَحمِّر أَو ُتَصفِّر فتفƒ الناس
ــ - 1190 غــان يهنه بىــر  ىنلقىســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن    ۇئهب

مهســـجىدنىڭ ئۆگزىســـى خورمىنىـــڭ : رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېـــيىلگهن
قوۋزاقلىرى بىـلهن يېپىلغـان ئىـدى، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ خهلىـپه        

ى قايتا ياساش ھهققىدە بـۇيرۇق چۈشـۈردى   بولغاندىن كېيىن، مهسجىدن
ــا(ۋە  ــدى ) بىناكارغ ــداق دې ــامغۇردىن ســاقال ” :مۇن يدىغان ئىنســانالرنى ي

بولمىسـا  ، مـا بولدى، ھهرگىـز قىزىـل يـاكى سـېرىق رەڭـدە بويى      بولسىال
ۇپ سهۋەب بولـ زېهنىنىڭ چېچىلىپ كېتىشىگه ) نامازدا( ڭئىنسانالرنى
   .“قالىسهن

بۇ ھهدىس ئهينـى ئىبـارە بىـلهن بۇخارىـدىمۇ     ، رىۋايهت قىلغان رەزىن(
  )زىكرى قىلىنغان

َعْن اْبنِ ُعَمَر َوُسِئلَ َعْن الِْحيطَاِن ُتلْقَى ِفيَها الَْعِذَراُت فَقَالَ إِذَا ُسـِقَيْت   - 1191
  .ِمَراًرا فََصلُّوا ِفيَها َيْرفَُعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــادەم ۋە  بىــر - 1191 ەيلهن ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن ئ
از ئوقۇش بوستانالردا نام -ھايۋانالرنىڭ گهندىسى بىلهن ئوغۇتالنغان باغۇ 
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  : ى، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماىدتوغرۇلۇق سوئال سورىغان
ــ بىر قانچه قېتىم سـۇغۇرۇلغان بولسـا، نامـاز ئوقۇسـاڭالر بولىـدۇ، ـ       

هردى ۋە بـــۇ ســـۆزىنى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     دەپ جـــاۋاب ب
  . ①ۋەسهللهمدىن نهقىل قىلدى

  )744: ئىبنى ماجه(

عن َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر أَنَّ الَْمْسجَِد كَانَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 1192 
رِيُد َوُعُمُدُه َخَشُب النَّْخلِ فَلَْم َيزِْد ِفيِه أَُبو َبكْـرٍ َشـْيئًا   َعلَْيِه َوَسلََّم َمْبنِيŋا بِاللَّبِنِ َوَسقْفُُه الَْج

لَْجرِيـِد  َوَزاَد ِفيِه ُعَمُر َوَبَناُه َعلَى ُبْنَيانِِه ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاللَّبِنِ َوا
َمانُ فََزاَد ِفيِه زَِياَدةً كَِثَريةً َوَبَنى جَِداَرُه بِالِْحَجاَرِة الَْمْنقُوَشِة َوأََعاَد ُعُمَدُه َخَشًبا ثُمَّ غَيََّرُه ُعثْ

  .َوالْقَصَِّة َوَجَعلَ ُعُمَدُه ِمْن ِحَجاَرٍة َمْنقُوَشٍة َوَسقَفَُه بِالسَّاجِ
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1192 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــائاب ــداق م دىن مۇن

ــدۇ ــۋايهت قىلىنىــ ــجىد په: رىــ ــى  مهســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ يغهمــ
خورمـا   لىرىۋەسهللهمنىڭ زامانىدا كېسهك بىـلهن سـېلىنىپ، تـۈۋرۈك   

قىلىنغــان، ئۆگزىســى خورمىنىــڭ شــاخ ـ شــۇمبىلىرى    ياغاچلىرىــدىن 
ــدى  ــلهن يېپىلغانى ــۇ . بى ــى ئهب ــۇ ئهنهۇ  ھهزرىت ــرى رەزىيهلالھ ــڭبهك  نى

ئهنهۇنىــڭ ھهزرىتــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ . زامانىــدا يهنه شــۇ پېتــى قالــدى
ــدا  ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ   زامانى ــا پهيغهم ــدى، ئهمم ــازراق كېڭهيتىل ئ

ــىدىكىدەكال ــاملىرى  زامانىس ــلهن يهنه ت ــهك بى ــا  كېس ــى خورم ، ئۆگزىس
ئوسـمان  . پ سـېلىندى تۈۋرۈكلىرى ياغاچتىن قىلىۋە  شاخلىرى بىلهن

ــورنى    ــجىدنىڭ ئـ ــدا مهسـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ زامانىـ ــۆپ رەزىيهلالھـ ــى كـ خېلـ
، قوپۇرۇلـدى بىـلهن  ۋە گهج تـاش   گهننهقىشـلهن  لىرىمكېڭهيتىلىپ، تـا 

ئۆگزىســى تاختــايلىق نهقىشــلهنگهن تاشــتىن قىلىنــدى، تــۈۋرۈكلىرى 
  . قىلىپ يېپىلدى

  )446: بۇخارى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 160(ئهلبانى  ①
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َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َمْسجَِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنْت َسَوارِيِه َعلَـى   - 1193
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُجذُوعِ النَّْخلِ أَْعلَاُه ُمظَلَّلٌ بَِجرِيِد النَّْخلِ ثُمَّ إِنََّها  َعْهِد َرُسولِ

 َنِخَرْت ِفي ِخلَافَِة أَبِي َبكْرٍ فََبَناَها بُِجذُوعِ النَّْخلِ َوبَِجرِيِد النَّْخلِ ثُمَّ إِنََّها َنِخَرْت ِفي ِخلَافَِة
 . نَ فََبَناَها بِالǔُْجرِّ فَلَْم َتَزلْ ثَابَِتةً َحتَّى الǔْنَُعثَْما

پهيغهمـبهر  : مۇنداق دەيـدۇ  مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1193
مهســـجىدىنىڭ زامانىـــدا ئۇنىـــڭ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ 

خورمــا ياغاچلىرىــدىن بولــۇپ، ئۆگزىســى خورمــا شــاخلىرى تــۈۋرۈكلىرى 
ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ خهلىـپىلىكىگه  . غانىدىبىلهن يېپىل

خورمـا   ۇشۇڭا ئ. ياغاچلىرى چىرىپ كهتتىشاخلىرى ۋە كهلگهندە، خورما 
ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ    . ياغـاچلىرىنى يېڭىلىـدى  ۋە  شاخلىرى

شـۇنىڭ بىـلهن، ئوسـمان    . خهلىپىلىكىگه كهلگهندە، يهنه چىرىپ كهتتى
كېسـهك بىـلهن قايتـا     -خىـش  ئۇنىـڭ تـۈۋرۈكلىرىنى    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

   .①ۇۋاتىدۇشۇ پېتى تۇر غىچهھازىرشۇندىن ئېتىبارەن تا . سالدۇردى
 ) 452: ئهبۇ داۋۇد(

ُمِطْرَنا ذَاَت لَْيلٍَة فَأَْصَبَحْت الْأَْرُض ُمْبَتلَّةً فََجَعلَ الرَُّجلُ َيأِْتي بِالَْحَصى : وله - 1194
طُُه َتْحَتُه فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّلَاةَ قَالَ َما أَْحَسـَن  ِفي ثَْوبِِه فََيْبُس

  .َهذَا
بىـر  : مۇنـداق كهلـگهن   نىـڭ يهنه بىـر رىۋايىتىـدە   هبۇ داۋۇدئ – 1194

 ،كهنىــدىزېمىــن ھــۆل بولــۇپ كهت -يهر كېچىســى كــۆپ يــامغۇر يېغىــپ
ق تاشــالرنى ئېلىــپ كېلىــپ ئاســتىغا  ئۇششــا )مهســجىدته(لهر كىشــى

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نامـازنى     . ۇشتىيېيىپ ئولتۇر
  . ②دېدى» بولدىبهكمۇ ياخشى ئىش بۇ «: ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن

  )458 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 84(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 86(ئهلبانى  ②
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أَُبو َبْدرٍ أَُراُه قَْد َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ - 1195
  .قَالَ إِنَّ الَْحَصاةَ لَُتَناِشُد الَِّذي ُيْخرُِجَها ِمْن الَْمْسجِِد

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ       - 1195
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ســـــىرتقا ) لىرىنىئـــــۆز( مۇمهســـــجىدتىكى ئۇششـــــاق تاشـــــالر«
ــى  ــان كىشــــ ــۋەتمهكچى بولغــــ ــىرتقا   دىنئهچىقىــــ ــۆزلىرىنى ســــ ئــــ

  . ①»سلىكنى تهلهپ قىلىپ كېتىدۇئهچىقىۋەتمه
  )460 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َسلََمةَ ْبنِ الْأَكَْوعِ قَالَ كَانَ َبْيَن ِمْنَبرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1196
  .كَقَْدرِ َمَمرِّ الشَّاِة َوَبْيَن الَْحاِئِط
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   ئـ سهلهمه ئىبنى ئهكۋە  1196
ــدۇ ــۇنبىرى   : قىلىنى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ م پهيغهم

بوش ئورۇن بار  دەكئۆتهلىگۈبىلهن مهسجىد تېمىنىڭ ئارىسىدا بىر قوي 
  . ②ئىدى

  )1082: ئهبۇ داۋۇد(

َمةَ َوُهَو اْبُن الْأَكَْوعِ أَنَُّه كَانَ َيَتَحرَّى َمْوِضَع َمكَـاِن الُْمْصـَحِف   َعْن َسلَ - 1197
ْيَن ُيَسبُِّح ِفيِه َوذَكََر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيَتَحرَّى ذَِلَك الَْمكَانَ َوكَانَ َب

  .الشَّاِة الِْمْنَبرِ َوالِْقْبلَِة قَْدُر َمَمرِّ
 رىـــۋايهت ئهنهـــۇدىن رەزىيهلالھـــۇئىبنـــى ئهكـــۋەئ  ســـهلهمه –1197

ــدۇ ــۇكى، قىلىنىـ ــازنى   ئـ ــله نامـ ــاالمنىڭ  (نهپـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
قويۇلىدىغان يهردە ئوقۇشقا ئاالھىـدە ئهھمىـيهت    قۇرئان) مهسجىتىدىكى

پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  نىــــڭ ئېيتىشــــىچه،ئۇ .بېرەتتــــى
ــ مۇۋەســهللهم ــازنى نهپ ــدە ئهھمىــيهت  دا ئوقۇشــقا شــۇ ئورۇنــ له نام ئاالھى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 87(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 959(ئهلبانى  ②
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 مــۇنبهر) پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ مهســجىتىدىكى. (بهرگهنىــكهن
دەك ئۆتهلىگــۈبىــر قــوي  ئارىســىدا) يهنــى تامنىــڭ( قىبلىنىــڭ بىــلهن

  . بار ئىدىبوشلۇق 
  )509: مۇسلىم(

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ كَانَ َبْيَن ُمَصلَّى - 1198
  .َوَبْيَن الْجَِدارِ َمَمرُّ الشَّاِة

ـ سهھل ئىبنى سهئد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     1198 
بىــلهن جــاي  نامازغــا تۇرىــدىغان پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم: قىلىنىــدۇ

  . ئىدىبار  لۇقبوشبىر قوي ئۆتهلىگۈدەك  داقىبله تامنىڭ ئارىسى
  )496: بۇخارى(

الصَّالةُ ِفي الَْمْسجِِد ”: َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 1199 
الَْمْسجِِد  الَْجاِمعِ َتْعِدلُ الْفَرِيَضة َحجَّةً َمْبُروَرةً، َوالنَّاِفلَة كََحجٍَّة ُمَتقَبَّلٍَة، َوفُضِّلَِت الصَّالةُ ِفي

  .“الَْجاِمعِ َعلَى َما ِسَواُه ِمَن الَْمَساجِِد بَِخْمِسِمائَِة َصالٍة
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 1199

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاز  جــامهدە« ــا ) نىــڭ ســاۋابى(ئوقۇلغــان پهرز نام ــكه اليىــق ئ  داتهلهپ

نهپـله  ئۇنىڭـدا ئوقۇلغـان    ،تهڭ كېلىـدۇ ) غانىـڭ سـاۋابى  (قىلىنغان ھهج 
ــاز ــاۋابى ( نام ــڭ س ــدۇ  مه، )نى ــگه تهڭ كېلى ــان ھهج ــۇل بولغ ــامهدە. قب  ج

) نىڭ سـاۋابى (مهسجىدلهردە ئوقۇلغان ناماز ) نىڭ ساۋابى(ئوقۇلغان ناماز 
  . ①بولىدۇ ئارتۇقدىن بهش يۈز دەرىجه 

  )»ئهلئهۋسهت«(

ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيقُولُ َمْن َعْن  - 1200 

                                                 
بنـــى زەكـــۋان بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە نـــۇھ ئى): 2185(ھهيســـهمى  ①

ــار  ــۇ ھــاتهم ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرگهن، ـ       . ئىســملىك بىــرى ب ئهب
 .دېگهن



  ناماز بۆلۈمى

 20

لَُه  َصلَّى ِفي َمْسجٍِد َجَماَعةً أَْرَبِعَني لَْيلَةً لَا َتفُوُتُه الرَّكَْعةُ الْأُولَى ِمْن َصلَاِة الِْعَشاِء كََتَب اللَُّه
  .ارِبَِها ِعْتقًا ِمْن النَّ

ــۋايهت    - 1200 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالھـ ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـ ئـ
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

كۈن جامائهت بىلهن مهسـجىدته ئوقۇسـا    40 نىكىمكى خۇپتهن نامىزى«
ــۈنى بىرىنچــى رەكئ  ــۋە ھهر ك ــه، اىگتى ــۇ كىشــىنى  هللا ه ئۈلگۈرس ــاال ئ تائ

   .①»قىلىدۇ ئازادن دىوتىئ) جهھهننهم(
  )798: ئىبنى ماجه(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى ُنَخاَمةً ِفي الِْقْبلَـِة   -1201 
ْم إِذَا قَاَم ِفي َصـلَاِتِه  فََشقَّ ذَِلَك َعلَْيِه َحتَّى ُرِئَي ِفي َوْجهِِه فَقَاَم فََحكَُّه بَِيِدِه فَقَالَ إِنَّ أََحَدكُ

لَِكْن َعْن َيَسارِِه أَْو فَإِنَُّه ُيَناجِي َربَُّه أَْو إِنَّ َربَُّه َبْيَنُه َوَبْيَن الِْقْبلَِة فَلَا َيْبُزقَنَّ أََحُدكُْم ِقَبلَ ِقْبلَِتِه َو
  .َبْعَضُه َعلَى َبْعȐٍ فَقَالَ أَْو َيفَْعلُ َهكَذَا َتْحَت قََدَمْيِه ثُمَّ أََخذَ طََرَف رَِداِئِه فََبَصَق ِفيِه ثُمَّ َردَّ

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت    -1201
 تهرەپــتهپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قىــبله  : قىلىنىــدۇ

 بهكمۇ ئاچچىقالندى، ھهتتا ئـاچچىقى چىرايىغـا   ،ماڭقىنى كۆرۈپتۇرغان 
قــولى بىــلهن مــاڭقىنى ئــۆز دىن ئورنىــدىن تــۇرۇپ، ئانــ. چىقىــپ كهتتــى

بىـرىڭالر نامازغـا تۇرغانـدا، رەببـى     «: تاتىالپ چىقىرىۋەتكهنـدىن كېـيىن  
ئۇنىـڭ بىـلهن قىبلىنىـڭ ئارىسـىدا      هللا: يـاكى (ا مۇناجـات قىلىـدۇ   قهللا

، ســول ىســۇنرمۈشــۇنىڭ ئۈچــۈن، ھهرگىــز قىــبله تهرەپــكه تۈك. )بولىــدۇ
 نـدىن كېـيىن  ائ. دېـدى » تۈكۈرسـۇن  يـاكى پۇتىنىـڭ ئاسـتىغا   تهرىپىگه 

تۈكۈرۈلگهن پېشىنى يهنه  ،كۈرۈپۈتپېشىگه نىڭ يهكتىكىنىڭ بىر ىزۆئ
   .دېدى »ياكى مۇنداق قىلسۇن« :دەـ  بىر پېشىگه سۈركىدى

 )405: بۇخارى(

َهـا  فََغِضَب َحتَّى اْحَمرَّ َوْجُهُه فَقَاَمْت اْمَرأَةٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فََحكَّْت: وللنسائي - 1202

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 650(ئهلبانى  ①
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  .َوَجَعلَْت َمكَاَنَها َخلُوقًا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْحَسَن َهذَا
ــگهن   - 1202 ــداق كهلـ ــدە مۇنـ ــائىنىڭ رىۋايىتىـ ــبهر : نهسـ پهيغهمـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاچچىقى كېلىپ، چىرايـى قىزىرىـپ   
پۇراقلىـق   پ ئۇ يهرنى تازىلىۋېتىپ،ال قوپۇئهنسارىالردىن بىر ئاي. كهتتى

: پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . بىر نهرسه سـۈركهپ قويـدى  
  . ①دېدى» بهكمۇ ياخشى قىلدىڭ«

  )728: نهسائى(

أََيُسرُّ أََحَدكُْم أَنْ ُيْبَصـَق  : وأليب داود َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ حنوه وفيه - 1203 
  .إِنَّ أََحَدكُْم إِذَا اْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ فَإِنََّما َيْسَتقْبِلُ َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوالَْملَُك َعْن َيِمينِِهِفي َوْجهِِه 

ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە ئهبـۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ      - 1203 
رىۋايهت ئـۆز ئهينـى بايـان قىلىنغانـدىن كېـيىن،       ئهنهۇدىن يۇقىرىدىكى

بىـرىڭالر  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم : ىلگهنمۇنداق دېي
دۇ؟ كىمكـى قىـبلىگه ئالـدىنى    ياقتۇرامـ شـنى  لۈئۆزىنىڭ يـۈزىگه تۈكۈرۈ 

قىلسا، ئۇ رەببىگه ئالدىنى قىلغان بولىدۇ، ئۇنىڭ ئوڭ تهرىپىدە پهرىشته 
  . ②دېدى» بولىدۇ

  )480: ئهبۇ داۋۇد(

  .وقرينه عن يساره: ن أيب أمامةوزاد الطرباƆ يف الكبري بضعف ع - 1204
ــى  – 1204 ــۇ  تهبهرانـ ــۇ ئهنهـ ــامه رەزىيهلالھـ ــۇ ئۇمـ ــتى : دىنئهبـ دوسـ

ــۋايهت    ســول تهرىپىــدە تۇرىــدۇ  )شــهيتان( ــارتۇق رى ، ـ دېــگهن ئىبــارىنى ئ
  . ③قىلغان

   )7808: »ئهلكهبىر«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 703(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 455(ئهلبانى  ②
ىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئۇبهيـــدۇلالھ ئىبنـــى  بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت ق ): 2009(ھهيســـهمى  ③

 .زەھر بىلهن ئهلى ئىبنى يهزىد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار، ـ دېگهن
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َم الُْبَصاُق ِفي الَْمْسجِِد َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 1205
  .َخِطيئَةٌ َوكَفَّاَرُتَها َدفُْنَها

ــدۇكى،   - 1205 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهنهس رەزىيهلالھــ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ففـارىتى تۈكـۈرۈكنى   هبولۇپ، ئۇنىـڭ ك  گۇناھمهسجىدكه تۈكۈرۈش «
  . ①»كۆمۈۋېتىشتۇر

  )723 :نهسائى(

َمْن َتَنخََّع ِفي ”: َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 1206 
  .الَْمْسجِِد فَلَْم َيْدِفْنُه فََسيِّئَةٌ، َوإِنْ َدفََنُه َحَسَنةٌ

ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  - 1206
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

كۆمۈۋەتمىســـه، گۇنـــاھ  رىپ، ئـــۇنىه مىشـــقىگكىمكـــى مهســـجىد«
  . ②»ئهگهر كۆمۈۋەتسه، ساۋابقا ئېرىشىدۇ. ئۆتكۈزگهن بولىدۇ

  )8092: »ئهلكهبىر«(

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن أَبِي َسْهلَةَ السَّاِئبِ ْبنِ َخلَّاٍد قَالَ أَْحَمُد ِمْن أَْصَحابِ النَّ - 1207 
ْنظُُر فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُجلًا أَمَّ قَْوًما فََبَصَق ِفي الِْقْبلَِة َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي

ْعَد ذَِلَك أَنْ ُيَصلَِّي لَُهـْم  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني فََرغَ لَا ُيَصلِّي لَكُْم فَأََراَد َب
اللَُّه  فََمَنُعوُه َوأَْخَبُروُه بِقَْولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى

  .ُسولَُهَعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َنَعْم َوَحِسْبُت أَنَُّه قَالَ إِنََّك آذَْيَت اللََّه َوَر
ئىمـام  (ئهبۇ سهھله سائىب ئىبنى خهلالد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  - 1207
ــۇ ســهھله  : ئهھــمهد ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   ئهب پهيغهم

بىــر كىشــى جامــائهتكه : دۇدەيــ مۇنــداق) دەيــدۇ-ئىــدى،  ســاھابىلىرىدىن

                                                 
 .سهھىه ـ دېگهن): 698(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 2002(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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پهيغهمــبهر . ئىمــام بولــۇپ نامــاز ئوقۇۋېتىــپ قىــبلىگه قــاراپ تۈكــۈردى  
ــهل ــاز    ســ ــدى ۋە نامــ ــۆرۈپ قالــ ــۇنى كــ ــهللهم ئــ ــى ۋەســ اللالھۇ ئهلهيهــ

» بۇ كىشى سىلهرگه نامـاز ئوقـۇپ بهرمىسـۇن   «: ئاخىرالشقاندىن كېيىن
جامـائهتكه يهنه نامـاز ئوقـۇپ بېرىشـنى تهلهپ     كېـيىن   ئـۇ كىشـى  . دېدى
ئـــۇنى ئىمـــامهتچىلىكتىن توســـتى ۋە ئۇنىڭغـــا ئـــۇالر ، غـــان ئىـــدىقىل

شۇنىڭ . هى ۋەسهللهمنىڭ سۆزىنى يهتكۈزدىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي
گه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ئۇ كىشى بۇ ئهھۋالنى ،بىلهن

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ      ئېيتقان ئىدى، پهيغهمبهر 
نىڭ رەسۇلىغا هللاۋە اهللا چۈنكى سهن ا. توغرا، مهن شۇنداق دېدىم«: ئادەمگه

   .①دېدى» ئازار بهردىڭ
  )481: ئهبۇ داۋۇد(

عن عمرو بن حزم قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بزق عـن   - 1208
  .ميينه وعن يساره وبني يديه يعƗ يف غري الصالة

مهن : ئهمــر ئىبنــى ھهزم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 1208
ڭ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ نامازدىن باشقا چاغدا ئـو 

  . ②سول ۋە ئالدى تهرىپىگه تۈكۈرگهنلىكىنى كۆردۈم
  )»ئهلكهبىر«(

عن َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  - 1209 
الَ بِلَالُ ْبُن َعْبِد اللَِّه َواللَِّه لََنْمـَنُعُهنَّ  لَا َتْمَنُعوا نَِساَءكُْم الَْمَساجَِد إِذَا اْسَتأْذَنَّكُْم إِلَْيَها قَالَ فَقَ

ْن َرُسـولِ  قَالَ فَأَقَْبلَ َعلَْيِه َعْبُد اللَِّه فََسبَُّه َسبŋا َسيِّئًا َما َسِمْعُتُه َسبَُّه ِمثْلَُه قَطُّ َوقَالَ أُْخبُِرَك َع
  .لََنْمَنُعُهنَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتقُولُ َواللَِّه

ــبهر      - 1209 ــا پهيغهم ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن ):456(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــىملىك        ): 2012(ھهيس ــدى ئىس ــهنهدىدە ۋاقى ــۇپ، س ــو ل ــان ب ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ئهگهر ئاياللىرىڭالر مهسجىدكه بېرىش ئۈچۈن سىلهردىن رۇخسهت «
. دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلـدى » سورىسا، ئۇالرنى مهسجىدتىن توسماڭالر

  ): ئىبنى ئۆمهرگه(بىالل ) ئىبنى ئۆمهرنىڭ ئوغلى(
تائاالنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، بىــز ئــۇالرنى       هللا ــــ ا

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر ئــۇدۇل بىاللنىــڭ ئالــدىغا  . توســىمىز، ـ دېــدى   
كېلىپ، ئۇنى شۇ كۈنگىچه ئاغزىغا ئېلىپ باقمىغان سهت گهپلهر بىلهن 

  : ىدى ۋەتىلل
ســهللهمنىڭ ســۆزىنى   ــــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە   

ــۋايهت قىلىۋاتســام، ســهن قوپــۇپ  ــامى بىــلهن قهســهم  هللا ا: رى تائاالنىــڭ ن
   .ـ دېدى !يسهنغۇ؟بىز ئۇالرنى توسىمىز، ـ دەقىلىمهنكى، 

  )442: مۇسلىم(

لَِّه َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قال َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتْمَنُعوا إَِماَء ال - 1210
  .َمَساجَِد اللَِّه
ـ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،          1210

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
   .»تائاالنىڭ مهسجىدىدىن توسماڭالرهللا تائاالنىڭ ئايال بهندىلىرىنى اهللا ا« 

  )900: بۇخارى(

  .َولَِكْن ِلَيْخُرْجَن َوُهنَّ َتِفلَاٌت: ُهَرْيَرةَ َعْن أَبِي وزاد أبو داود - 1211 
ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــ     1211 ــۇ داۋۇد ئهب ۇالرنى ـ ئهب

نهرسـه   خۇشـبۇي  مهسـجىدلهرگه  لـېكىن ئـۇالر  «: رىۋايهت قىلىدۇ قوشۇپ
   .①»ھالدا چىقسۇنئىشلهتمىگهن 

  )565: ئهبۇ داۋۇد(

َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر لَا َنَدُعُهنَّ َيْخُرْجَن فََيتَِّخذَْنُه َدغَلًا فَقَالَ اْبٌن ِل: ويف أخرى - 1212
  .قَالَ فََزَبَرُه اْبُن ُعَمَر َوقَالَ أَقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتقُولُ لَا َنَدُعُهنَّ

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 529(ئهلبانى  ①
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ــۋايهتته  - 1212 ــر رى ــدۇلالھ: يهنه بى ــۆمهر   ئاب ــى ئ ــۇ ئىبن رەزىيهلالھ
  : غا ئوغۇللىرىدىن بىرىمائهنهۇ
ـــ ــۇالرنى چىققىلــى قويمــايمىز،   ـ ــۇالر مهســجىدكه  بىــز ئ بولمىســا ئ

، ـ   چىقىشــنى باھــانه قىلىۋېلىــپ باشــقا ئىشــالر بىــلهن شــۇغۇللىنىدۇ 
  : سىلكىپ تۇرۇپ ئىبنى ئۆمهر ئۇنى ى،گهنىددې

ىنى ــ مهن ساڭا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ سـۆز   
ــۋايهت ــېخىچه  رى  “چىققىلــى قويمــايمىز”: قىلىــپ بېرىۋاتســام، ســهن ت

  . ـ دېدى !غۇ؟سهنيدە
  )442: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َصلَاةُ الَْمْرأَِة ِفي َبْيِتَهـا   - 1213 
  .َصلَاُتَها ِفي َمْخَدِعَها أَفَْضلُ ِمْن َصلَاِتَها ِفي َبْيِتَهاأَفَْضلُ ِمْن َصلَاِتَها ِفي ُحْجَرِتَها َو

ــۋايهت    - 1213 ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئاب
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دا ئوقۇغــان ســىدە ئوقۇغــان نــامىزى ھۇجرىىــئايــال كىشــىنىڭ ئۆي«
ئوقۇغــان نــامىزى  ئىچكىرىكــى كىچىــك خانىســىداياخشــى؛  نامىزىــدىن

  . ①دە ئوقۇغان نامىزىدىن ياخشىدۇرىرىباشقا ي) نىڭىئۆي(
  )570: داۋۇد ئهبۇ(

إال أن يكون املسجد اƩرام : وللكبري حنوه موقوفا على ابن مسعود قال - 1214 
  .أو مسجد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ــدۇ ئى - 1214 ــداق دەي ھهرام مهســجىدى بىــلهن : بنــى مهســئۇد مۇن
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مهســجىدى بۇنىڭــدىن     پهيغهم

   .②مۇستهسنا
 )»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 533(ئهلبانى  ①
قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ     بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت    ): 2113(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َعْن أُمِّ ُحَمْيٍد اْمَرأَِة أَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ أَنََّها َجاَءْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 1215
فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أُِحبُّ الصَّلَاةَ َمَعَك قَالَ قَْد َعِلْمُت أَنَِّك ُتِحبَِّني الصَّلَاةَ َمِعي َوَسلََّم 

َوَصلَاُتِك ِفي َبْيِتِك َخْيٌر لَِك ِمْن َصلَاِتِك ِفي ُحْجَرِتِك َوَصلَاُتِك ِفي ُحْجَرِتِك َخْيـٌر ِمـْن   
ِك ِفي َدارِِك َخْيٌر لَِك ِمْن َصلَاِتِك ِفي َمْسجِِد قَْوِمِك َوَصلَاُتِك ِفي َصلَاِتِك ِفي َدارِِك َوَصلَاُت

  .َمْسجِِد قَْوِمِك َخْيٌر لَِك ِمْن َصلَاِتِك ِفي َمْسجِِدي
ـ ئهبۇ ھۇمهيد ئهسسائىدىنىڭ ئايالى ئۇممۇ ھۇمهيد پهيغهمبهر   1215

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
مهن سـهن بىـلهن   )! سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(سۇلۇلالھ ــ ئى رە

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . بىرگه ناماز ئوقۇشنى ياخشـى كـۆرىمهن، ـ دېـدى    
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــــــ مهن ســـــېنىڭ مهن بىـــــلهن نامـــــاز ئوقۇشـــــنى ياخشـــــى      
كۆرىدىغانلىقىڭنى بىلدىم، ئهمما سېنىڭ ئۆز ئۆيىڭدە ئوقۇغان نامىزىڭ 

قۇغــان نامىزىڭــدىن ياخشــى، ھۇجراڭــدا ئوقۇغــان نامىزىــڭ  ھۇجراڭــدا ئو
ــڭ      ــان نامىزى ــدا ئوقۇغ ــدىن ياخشــى، ھويالڭ ــان نامىزىڭ ــدا ئوقۇغ ھويالڭ

دىكى مهسجىدته ئوقۇغان نامىزىڭدىن ياخشى، مهھهللهڭدىكى هڭمهھهلل
مهسجىدته ئوقۇغان نامىزىڭ مېنىڭ مهسجىدىمدە ئوقۇغان نامىزىڭدىن 

  . ①ـ دېدى ياخشىراق،
  )26550: هدئهھم(

َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت لَْو أَْدَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 1216
ْعَن َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْحَدثَ النَِّساُء لََمَنَعُهنَّ كََما ُمنَِعْت نَِساُء َبنِي إِْسَراِئيلَ قُلُْت ِلَعْمَرةَ أََوُمـنِ 

  .لَْت َنَعْمقَا
دېگهنلىكىنـى  مۇنـداق  نىـڭ  ئهمرە ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنها  - 1216

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ئايالالرنىـڭ  : رىۋايهت قىلىدۇ

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ،      ): 2106(ھهيس ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ــدۇلالھب ــۇۋەيد   ئاب ــى س ئىبن

ئىبنـــــى ھىببـــــان ئۇنىـــــڭ . ئهنســـــارىدىن باشـــــقا راۋىيلىـــــرى ســـــهھىه ھهدىســـــنىڭ راۋىيلىرىـــــدۇر
 .رى سۈرگهن، ـ دېگهنئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگى
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ــى     ــرائىل قهۋمـ ــى ئىسـ ــدى، بهنـ ــا ئىـ ــۆرگهن بولسـ ــلىرىنى كـ  قىلمىشـ
 مۇ، بـۇ ئايـالالرنى  گهنـدەك چهكلى) مهسـجىدگه چىقىشـتىن  ( نىئاياللىرى

  : ئهمرەدىن. بوالتتى چهكلىگهن) مهسجىدگه چىقىشتىن(
مهسـجىدگه  ( ئايـاللىرى ) نىـڭ ھهقىقهتهن بهنى ئىسرائىل قهۋمى(ــ 

  : ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، ئۇىچهكلهنگهنمىد) چىقىشتىن
  . ــ ھهئه، شۇنداق، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )869: بۇخارى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو َتَركَْنا َهـذَا  َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّ - 1217 
  . الَْباَب ِللنَِّساِء قَالَ َناِفٌع فَلَْم َيْدُخلْ ِمْنُه اْبُن ُعَمَر َحتَّى َماَت

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1217
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . دېدى» بولساقغا تاشالپ بهرگهن نى ئايالالربۇ ئىشىك«
ئايالالرغـا  (ئىبنـى ئـۆمهر تـاكى ۋاپـات بـولغىچه      : نافىئ مۇنداق دەيدۇ

  . ①بۇ ئىشىكتىن مهسجىدكه كىرىپ باقمىدى) ئايرىلغان
 ) 462: ئهبۇ داۋۇد(

  .َبابِ النَِّساِء َعْن َناِفعٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كَانَ َيْنَهى أَنْ ُيْدَخلَ ِمْن - 1218
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب : نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 1218

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهرلهرنىڭ مهسجىدكه ئايالالرغا ئايرىلغان ئىشىكتىن 
   .②كىرىشىنى چهكلىگهنىدى

  )464: ئهبۇ داۋۇد(

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسِمَع َرُجلًا أيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال عن - 1219
  . َيْنُشُد َضالَّةً ِفي الَْمْسجِِد فَلَْيقُلْ لَا َردََّها اللَُّه َعلَْيَك فَإِنَّ الَْمَساجَِد لَْم ُتْبَن ِلَهذَا

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  -1219

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 439(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 90(ئهلبانى  ②
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  : للهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه
بىــر كىشــىنىڭ مهســجىدته يۈتــۈپ كهتــكهن نهرســىنى ئــېالن       «

تائــاال يۈتــۈپ كهتــكهن نهرســهڭنى ســاڭا هللا ا”: قىلغىنىنــى ئاڭلىســاڭالر
مهسـجىد بۇنـداق يۈتـۈپ كهتـكهن      چـۈنكى . دەڭالر “!قايتۇرۇپ بهرمىسۇن

  . دېدى - »لىنغان جاي ئهمهسېن سنهرسىلهرنى ئېالن قىلىش ئۈچۈ
  ) 568: مۇسلىم(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجلًا َنَشَد ِفي الَْمْسجِِد فَقَالَ َمْن َدَعـا   - 1220
ِلَمـا  إِلَى الَْجَملِ الْأَْحَمرِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َوَجْدَت إِنََّما ُبنَِيْت الَْمَساجُِد 

  .لَُه ُبنَِيْت
رەزىيهلالھـــۇ دادىســـى بۇرەيـــدە ســـۇاليمان ئىبنـــى بۇرەيـــدە  - 1220

بىر كىشى مهسـجىدته  : رىۋايهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى مۇنداق  ىڭئهنهۇن
  : ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ

ــبهر         ــدى، پهيغهم ــارمۇ؟ ـ دېگهنى ــۆرگهنلهر ب ــۆگهمنى ك ــل ت ـــ قىزى ـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
مهسجىد پهقهت ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن  !ــ تۆگهڭنى تاپالمىغايسهن

  . لىنغان، ـ دېدىېس
  )569: مۇسلىم(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 1221 
َضالَّةٌ َوأَنْ ُيْنَشَد ِفيِه ِشْعٌر َوَنَهـى  َوَسلََّم َنَهى َعْن الشَِّراِء َوالَْبْيعِ ِفي الَْمْسجِِد َوأَنْ ُتْنَشَد ِفيِه 

  .َعْن التََّحلُّقِ قَْبلَ الصَّلَاِة َيْوَم الُْجُمَعِة
ئهمــر ئىبنــى شــۇئهيىب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ دادىســىدىن،       - 1221

دادىسى بوۋىسىدىن رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     
ش، يۈتـۈپ كهتـكهن نهرسـىنى    ۋەسهللهم مهسجىدته سودا ـ سېتىق قىلىـ  

ر ئوقۇش ۋە جۈمه كۈنى جۈمه نامىزىدىن ئىلگىـرى  ىئېئېالن قىلىش، ش
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  . ①ئولتۇرۇشتىن توسقانھالقا بولۇپ 
  )1079: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َبَنى َرْحَبةً ِفي َناِحَيِة الَْمْسـجِِد   - 1222 
لُْبطَْيَحاَء َوقَالَ َمْن كَانَ ُيرِيُد أَنْ َيلَْغطَ أَْو ُيْنِشَد ِشْعًرا أَْو َيْرفََع َصْوَتُه فَلَْيْخُرْج إِلَـى  ُتَسمَّى ا

  .َهِذِه الرَّْحَبِة
ــا يېتىشــىچهمالىك – 1222 ــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ   ،ق ئ

ــجىدىنىڭ      ــهللهمنىڭ مهس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇ پهيغهم ئهنه
 -كىمكى ۋاراڭ  :تقان، ئاندىنبىر ھويال ياسابۇتهيها دەپ ئاتالغان ىغا شېق

ۈپ چۇرۇڭ قىلماقچى ياكى شـېئىر ئوقۇمـاقچى ۋە يـاكى ئـاۋازىنى كۆتـۈر     
  . گهنچى بولسا، بۇ ھويلىغا چىقىپ قىلسۇن، ـ دېپاراڭ سالماق

  ) رىۋايهت قىلغان مالىك(

قَاِئًما ِفي الَْمْسـجِِد فََحَصـَبنِي َرُجـلٌ     َعْن السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد قَالَ كُْنُت - 1223
ِمـْن  فََنظَْرُت فَإِذَا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فَقَالَ اذَْهْب فَأِْتنِي بَِهذَْينِ فَجِئُْتُه بِهَِما قَالَ َمْن أَْنُتَما أَْو 

الَْبلَِد لَأَْوَجْعُتكَُما َتْرفََعاِن أَْصـَواَتكَُما  أَْيَن أَْنُتَما قَالَا ِمْن أَْهلِ الطَّاِئِف قَالَ لَْو كُْنُتَما ِمْن أَْهلِ 
  .ِفي َمْسجِِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

مهن : سائىب ئىبنى يهزىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 1223
قارىسـام، ئـۆمهر ئىبنـى    . مهسجىدته ئولتۇراتتىم، بىرسى ماڭا تاش ئاتتى

  : ئۇ ماڭا. نخهتتاب ئىكه
ئاۋۇ ئىككهيلهننى ) نۈپ پاراڭلىشىۋاتقاتۈرۆمهسجىدته ئاۋازىنى ك(ــ 

  : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. مهن چاقىرىپ كهلدىم. ـ دېدى! چاقىرىپ كهل
  : ؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇالر)ياكى سىلهر قهيهرلىك(ــ سىلهر كىم 

  : ئهنهۇئۆمهر رەزىيهلالھۇ . ــ بىز تائىپلىق، ـ دەپ جاۋاب بهردى
ــــ ئهگهر ســىلهر بــۇ يهرلىــك بولغــان بولســاڭالر، ســىلهرنى ئهدەپــلهپ 

سـىلهر نــېمه ئۈچـۈن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى     . قويغـان بـوالتتىم  

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 956(ئهلبانى  ①
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  . ۋەسهللهمنىڭ مهسجىدىدە ئاۋازىڭالرنى يۇقىرى كۆتۈرىسىلهر؟ ـ دېدى
  )470: بۇخارى(

َوجُِّهوا َهِذِه الُْبُيوَت َعْن الَْمْسجِِد فَإِنِّي : تهعن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها رفع - 1224 
  .ْسجَِد ِلَحاِئȐٍ َولَا ُجُنبٍلَا أُِحلُّ الَْم

بهزى (دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ائائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ   - 1224
ساھابىلهرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئىشىكلىرى مهسـجىدگه ئېچىالتتـى، ئـۇالر    

ــۈپ كىر  ــۆيلىرىگه مهســجىدتىن ئۆت ــۇنى كــۆرگهن ئ ــى، ب ــبهر ) ەتت پهيغهم
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــكه     « ــقا تهرەپـ ــجىدتىن باشـ ــىكلىرىنى مهسـ ــڭ ئىشـ ــۇ ئۆيلهرنىـ بـ
ــز كــۆرگهن ئايالالرنىــ  ــۇب ئهرلهرنىــڭ   ڭيۆتكىــۋېتىڭالر، مهن ھهي ۋە جۇن

  . ①»يول قويمايمهنكىرىشىگه ه گمهسجىد
 )232: ئهبۇ داۋۇد(

َتانِي َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َناِئٌم ِفي الَْمْسجِِد َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَ - 1225
  .فََضَرَبنِي بِرِْجِلِه قَالَ أَلَا أََراَك َناِئًما ِفيِه قُلُْت َيا َنبِيَّ اللَِّه غَلََبْتنِي َعْينِي

 مهن مهسـجىدته : زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ئهبۇ – 1225
ئۇخالپ قالغان ئىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم كېلىـپ   

  : پېپىپۇتى بىلهن مېنى ت
  : مهن. ـ دېدى !؟مسهنئۇخالمهسجىدتىمۇ ــ 

  . كۆزۈم ئىختىيارسىز ئۇيقىغا كېتىپتۇ، ـ دېدىم! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  )1399 :دارىمى(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيقُـولُ إِذَا    َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ - 1226 
  .َنَعَس أََحُدكُْم َوُهَو ِفي الَْمْسجِِد فَلَْيَتَحوَّلْ ِمْن َمْجِلِسِه ذَِلَك إِلَى غَْيرِِه

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، مـــائىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ - 1226

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 40(ئهلبانى  ①
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  : داق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇن
باشــقا يهرگه ئــۇ ئورۇنــدىن  ،كىمكــى مهســجىدته ئولتــۇرۇپ مۈگــدەپ قالســا«

  . ①»ئولتۇرسۇنيۆتكىلىپ 
  )1119: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كُنَّا َنَناُم َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي  - 1227 
  .اٌبالَْمْسجِِد َوَنْحُن َشَب

بىـز پهيغهمـبهر   : مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   - 1227
سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەسـهللهمنىڭ ۋاقتىــدا مهسـجىدته ئۇخاليتتــۇق، ئـۇ چاغــدا     

  . ②تېخى ياش ئىدۇق
  )321: تىرمىزى(

ِه َوَسلََّم َيْوًما َعلَـى  عن َعاِئَشةَ قَالَْت لَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 1228 
َبابِ ُحْجَرِتي َوالَْحَبَشةُ َيلَْعُبونَ ِفي الَْمْسجِِد َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسـُتُرنِي  

  .بِرَِداِئِه أَْنظُُر إِلَى لَِعبِهِْم
ــدۇ  - 1228 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــۈنى : ئائىشـ ــر كـ بىـ

ــلىكلهر م ــىتىۋاتقان ئىــكهن،     ھهبهش ــىدا ئويــۇن كۆرس هســجىد ھويلىس
ھۇجرامنىـڭ ئىشـىكى   مېنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــدا ــۇردى    يهكتىكى، ئالدىـ ــپ تـ ــدا قىلىـ ــا دالـ ــى ماڭـ ــڭ . نـ مهن ئۇالرنىـ
  . ئويۇنلىرىنى كۆردۈم

  )455: بۇخارى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َتَوضَّـأَ   َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى - 1229
أََحُدكُْم فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه ثُمَّ َخَرَج َعاِمًدا إِلَى الَْمْسجِِد فَلَا ُيَشبِّكَنَّ َبْيَن أََصابِِعِه فَإِنَّـُه ِفـي   

  .َصلَاٍة

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 990(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 264(ئهلبانى  ②
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ــۋايهت      - 1229 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇجرە رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــب ئىبنـ كهئـ
  : ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

كىمكــى كامىــل تاھــارەت ئېلىــپ، مهســجىدكه بېرىشــنى نىــيهت  «
قىلىپ ئۆيىدىن چىقسا، بارماقلىرىنى بىر ـ بىرىگه گىرەلهشتۈرمىسۇن، 

ــۇ   ــۈنكى ئــ ــىمۇ  (چــ ــان بولســ ــدا كېتىۋاتقــ ــان  ) يولــ ــازدا تۇرۇۋاتقــ نامــ
  . ①»ھېسابلىنىدۇ

  )386: تىرمىزى(

ْن َعاِئَشةَ قَالَْت أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِبَِناِء الَْمَساجِِد ِفي َع - 1230 
  . الدُّورِ َوأَنْ ُتَنظََّف َوُتطَيََّب

ــدۇكى،     - 1230 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
ــهللهم     ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــگه پهيغهم ــجھهر مهھهللى  ىدمهس

ــقا ۋە   ــقا، ئـــۇنى پـــاكىز تۇتۇشـ ــا سېلىشـ ــئۇنىڭغـ نهرســـىلهرنى  بۇيخۇشـ
   .②چېچىشقا بۇيرىغان

  )594 :تىرمىزىئهبۇ داۋۇد؛ (

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َيَتَباَهى  - 1231 
  . النَّاُس ِفي الَْمَساجِِد

ــۋايهت     - 1231 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــجىد« ــانالر مهســ ــزەش( ئىنســ ــېلىش ۋە بېــ ــلهن) ســ ــارا  بىــ ئۆزئــ
  . ③»قىيامهت قايىم بولمايدۇ مىغۇچهناماخت

  )449: داۋۇد ئهبۇ(

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِمْن أَْشَراȓِ السَّاَعِة أَنْ َيَتَباَهى َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِ - 1232 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 316(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 487(نى ئهلبا ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 432(ئهلبانى  ③
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  .النَّاُس ِفي الَْمَساجِِد
ــۋايهت     - 1232 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئـــارا ئۆز بىـــلهن) لىش ۋە بېـــزەشســـې( مهســـجىد نىڭئىنســـانالر«

  . ①»دۇرقىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىن ىشىماختىن
  )689: نهسائى(

َعْن قَْيسِ ْبنِ طَلْقٍ َعْن أَبِيِه طَلْقِ ْبنِ َعِليٍّ قَالَ َخَرْجَنا َوفًْدا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى  - 1233 
ُه َوأَْخَبْرَناُه أَنَّ بِأَْرِضَنا بِيَعةً لََنا فَاْسَتْوَهْبَناُه ِمـْن فَْضـلِ   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََباَيْعَناُه َوَصلَّْيَنا َمَع

ْم طَُهورِِه فََدَعا بَِماٍء فََتَوضَّأَ َوَتَمْضَمȐَ ثُمَّ َصبَُّه ِفي إَِداَوٍة َوأََمَرَنا فَقَالَ اْخُرُجوا فَـإِذَا أََتْيـتُ  
ا َمكَاَنَها بَِهذَا الَْماِء َواتَِّخذُوَها َمْسجًِدا قُلَْنـا إِنَّ الَْبلَـَد   أَْرَضكُْم فَاكِْسُروا بِيَعَتكُْم َواْنَضُحو

ا َحتَّى َبِعيٌد َوالَْحرَّ َشِديٌد َوالَْماَء َيْنُشُف فَقَالَ ُمدُّوُه ِمْن الَْماِء فَإِنَُّه لَا َيزِيُدُه إِلَّا ِطيًبا فََخَرْجَن
ثُمَّ َنَضْحَنا َمكَاَنَها َواتََّخذَْناَها َمْسجًِدا فََناَدْيَنا ِفيِه بِالْـأَذَاِن قَـالَ    قَِدْمَنا َبلََدَنا فَكََسْرَنا بِيَعَتَنا

لَْم َنَرُه َوالرَّاِهُب َرُجلٌ ِمْن طَيǜٍِّ فَلَمَّا َسِمَع الْأَذَانَ قَالَ َدْعَوةُ َحقٍّ ثُمَّ اْسَتقَْبلَ َتلَْعةً ِمْن ِتلَاِعَنا فَ
  .َبْعُد

تهلق دادىسى تهلق ئىبنـى ئهلىـدىن مۇنـداق     قهيس ئىبنى - 1233
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــهلاللالھۇ    : رى ــبهر س ــۆمهك كىشــىلهر پهيغهم ــر ئ ــز بى بى

ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا بېرىپ بهيئهت قىلـدۇق ۋە بىـرگه نامـاز    
ۋە  ئاندىن بىز ئۇنىڭغا يۇرتىمىزدا بىر چېركاۋنىـڭ بـارلىقىنى  . ئوقۇدۇق

ــازراق بېرىشــىنى ئۆزىنىــڭ تاھــارەت ســۈيىنىڭ ئاشــقىن   ىدىن بىــزگه ئ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســۇ ئهكهلــدۈرۈپ، . ئېيتتــۇق

ئاغزىنى چايقاپ تاھارەت ئالدى، ئۇندىن كېيىن تېرىـدىن ياسـالغان بىـر    
  : يۇپ، بىزنى قايتىشقا بۇيرۇدى ۋەۇتۇلۇمغا ئېشىپ قالغان سۇنى ق

ــاۋىڭالرنى چېق   ــدا، چېرك ــا بارغان ـــ يۇرتۇڭالرغ ــڭ  ـ ــالپ، ئۇنى ىــپ تاش
. ـ دېـدى ! مهسجىد قىلىڭالريهرنى ئۇ ئاندىن ، سېپىڭالرئورنىغا بۇ سۇنى 

                                                 
 .سهھىه ـ دېگهن): 665(ئهلبانى  ①
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  : بىز
بىزنىڭ يۇرتىمىز بهكمۇ يىراق، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه،  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

سـۇ قـۇرۇپ   شۇڭا يۇرتىمىزغا بېرىپ بولغۇچه بـۇ  قاتتىق ئىسسىق، ھاۋا 
  : ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھ. كېتىدۇ، ـ دېدۇقتۈگهپ 
، ـ  قوشـۇلغان سـۇ ئۇنىڭغـا بهرىـكهت قاتىـدۇ     ، ئۇنىڭغا سۇ قوشـۇڭالر ــ 
چېركــاۋنى چېقىــپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا . بىــز يۇرتىمىزغــا كهلــدۇق. دېــدى

مهسجىد قىلدۇق ھهم ئۇنىڭـدا  ئاندىن ئۇ يهرنى  .سهپتۇقسۇنى ھېلىقى 
ــۇدۇق ــئ قهبىلىســىلىك ك  . ئهزان ئوق ــى تهييى ــڭ راھىب ىشــى چېركاۋنى

  : ئاڭالپئىدى، ئۇ ئهزاننى 
، ىرىپ كهتتىك اغبىر جىلغىندىن ا، ـ دېدى، ئ چاقىرىقتۇرــ بۇ، ھهق 

  . ①ۇندىن كېيىن بىز ئۇنى كۆرمىدۇقش
  )701: نهسائى(

 َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرُه أَنْ َيْجَعلَ - 1234 
  .َمْسجَِد الطَّاِئِف َحْيثُ كَانَ طََواِغيُتُهْم

ئوســـمان  نىڭپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم -1234
ــ  ــى ئهبـ ــۇ   ۇئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــاس رەزىيهلالھـ ــانىالرنى   نىئـ ــائىفتىكى بۇتخـ تـ

  . ②ىنىدۇمهسجىدكه ئۆزگهرتىۋېتىشكه بۇيرىغانلىقى رىۋايهت قىل
  )450: ئهبۇ داۋۇد(

ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أََتى الَْمْسجَِد  َعْن أَبِي - 1235
  .ِلَشْيٍء فَُهَو َحظُُّه

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1235
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهقسهتته كهلسه، ئۇنىـڭ نېسىۋىسـى شـۇ    كىشى مهسجىدكه نېمه «

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 677(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 83(ئهلبانى  ②
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   .①»بولىدۇ
  )472: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي  - 1236
َخذُوا قُُبوَر أَْنبَِياِئهِْم َمَساجَِد لَْولَا ذَِلَك َمَرِضِه الَِّذي لَْم َيقُْم ِمْنُه لََعَن اللَُّه الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى اتَّ
  . أُْبرَِز قَْبُرُه غَْيَر أَنَُّه َخِشَي أَْو ُخِشَي أَنَّ ُيتََّخذَ َمْسجًِدا

ــداق   - 1236 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ ئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
هللا ا«: ىكى كېسـىلىدە سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولۇش ئالدىـد 

انالرغا لهنهت قىلســــــۇنكى، ئــــــۇالر ئتائــــــاال يهھــــــۇدىي ۋە خرىســــــتى
ئهگهر بـۇ  . گهندې» پهيغهمبهرلىرىنىڭ قهبرىلىرىنى مهسجىد قىلىۋالدى

ــا  ىســىئهندىش ــان بولس ــدى بولمىغ ــى  ئى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ، پهيغهم
ــى  ــهللهمنىڭ قهبرىس ــۇق يهر مۇۋەس ــان ە دئوچ ــوالتتىبولغ ــبهر  .ب پهيغهم

ــى  ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــهللهم قهبرى س ــىنىۋەس ــپ  س ــجىدكه ئايلىنى ڭ مهس
ــىرى ــىدىن ئهنســــ ــۇق يهردە لىكتىن گهنقېلىشــــ ــىنى ئوچــــ قهبرىســــ

  . تهۋسىيه قىلغان قويماسلىقنى
  )1390: بۇخارى(

َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَُّهـمَّ لَـا    - 1237 
  .رِي َوثًَنا ُيْعَبُدَتْجَعلْ قَْب

ــۋايهت    -1237 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــىر رەزىيهلالھــ ــى ياســ ــا ئىبنــ ئهتــ
قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دۇئــا  

  :قىلغان
مېنىڭ قهبرەمنى باشقىالر چوقۇنىـدىغان مهئبـۇد قىلىـپ    ! هللائى ا«

  . »قويمىغىن
  ) 416: مالىك(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 447(ئهلبانى  ①
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لَُّه َعْنُه لَْولَا أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُعَمُر َرِضَي ال - 1238
  .َيقُولُ َنْبِغي َنزِيُد ِفي َمْسجِِدَنا َما زِْدُت ِفيِه

مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 1238
ــۆز ئاغزىـــدىن  ــهللهمنىڭ ئـ ىمىزنى كېڭهيتمىســـهك مهســـجىد«: ئهلهيهـــى ۋەسـ

ــۇدەك ــز     » بولمىغـ ــجىدنى ھهرگىـ ــام، مهسـ ــان بولسـ ــۆزنى ئاڭلىمىغـ ــگهن سـ دېـ
  . ①كېڭهيتمهيتتىم

  )332: ئهھمهد(

لَْولَا أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم،   : َعْن ُعَمَر، قَالَ - 1239 
 . “ْبلَِتَناإِنَّا ُنرِيُد أَنْ َنزِيَد ِفي ِق”: َيقُولُ

: ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  : مۇنداق كهلگهن ىتىدەئهبۇ يهئالنىڭ رىۋاي -1239
مهســـجىدنىڭ قىـــبله «: مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ

دېــگهن ســۆزىنى ئاڭلىمىغــان بولســام، » تمىســهك بولمىغــۇدەكيتهرىپىنــى كېڭه
   .②تمهيتتىم، ـ دېدىيمهسجىدنى ھهرگىز كېڭه

  )بۇ يهئال مهۋسىلى رىۋايهت قىلغانئه(

: لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيقُولُ: َعْن ُعَمَر قَالَ - 1240
  .إِنِّي أُرِيُد أَنْ أَزِيَد ِفي ِقْبلَِتكُْم َما زِْدُت

مهن : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: مۇنداق كهلگهن بهززارنىڭ رىۋايىتىدە -1240
مهسـجىدنىڭ قىـبله تهرىپىنـى    «: غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ پهي

دېگىنىنــى ئاڭلىمىغــان بولســام، مهســجىدنى    » مهكچــى بولىــۋاتىمهن كېڭهيت

                                                 
يهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە ئهبـــۇ يهئـــال رىـــۋا ): 1961(ھهيســـهمى  ①

ــدۇلالھ ــار   ئابــ ــرى بــ ــىملىك بىــ ــۆمهرى ئىســ ــهنچلىك    . ئــ ــڭ ئىشــ ــقىالر ئۇنىــ ــمهد ۋە باشــ ــام ئهھــ ئىمــ
لـــېكىن ئۇنىـــڭ ھهدىســـىنى دەلىـــل قىلىشـــتا ئىخـــتىالپ بـــار، ـ     . ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى ســـۈرگهن

 .دېگهن
ــ      ): 1961(ھهيســـهمى  ② ۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ،  بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد، ئهبـــۇ يهئـــال ۋە بهززار رىـ

ــهنهدىدە  ــدۇلالھسـ ــار     ئابـ ــرى بـ ــىملىك بىـ ــۆمهرى ئىسـ ــى ئـ ــڭ    . ئىبنـ ــقىالر ئۇنىـ ــمهد ۋە باشـ ــام ئهھـ ئىمـ
ــۈرگهن    ــرى س ــى ئىلگى ــى ئىكهنلىكىن ــهنچلىك كىش ــتا    . ئىش ــل قىلىش ــىنى دەلى ــڭ ھهدىس ــېكىن ئۇنى ل

ــار  ــتىالپ بـ ــان     . ئىخـ ــۇنقهتىئ بولغـ ــىدا مـ ــڭ ئارىسـ ــلهن ئۆمهرنىـ ــافىئ بىـ ــهنهدى نـ ــڭ سـ ــى ( ئهھمهدنىـ يهنـ
 .، ـ دېگهن)ئۈزۈلۈپ قالغان
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  . ①كېڭهيتمهيتتىم، ـ دېدى
   )407: بهززار(

لِ السََّماِء الَْمَساجُِد ُبُيوُت اللَِّه ِفي اَألْرضِ، ُتِضǜُ َألْه :َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1241
  .كََما ُتِضǜُ ُنُجوُم السََّماِء َألْهلِ اَألْرضِ

ــۇ ئهنهۇ   - 1241 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق د مـ ــمۇنـ : دۇەيـ
ــجىدلهر ا ــۆيلىرى  هللا مهس ــدىكى ئ ــڭ زېمىن ــۇپ تائاالنى ــماندىكى بول ، ئاس

نــۇر چاچقانــدەك، مهســجىدلهرمۇ ئاســمان     ئهھلىــگه يۇلتــۇزالر زېمىــن 
   .②ئهھلىگه نۇر چاچىدۇ

  )»ئهلكهبىر«(

قال ƃ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    :قال ْبن ِعيَسى الُْخَزاِعيُّ َوَبر َعنِ - 1242
  .“ِضَني: َجَبلٍ، ُيقَالُ لَُه إِذَا َبَنْيَت َمْسجَِد َصْنَعاَء، فَاْجَعلُْه َعْن َيِمنيِ”: َوَسلََّم

: ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ  ۋەبهر ئىبنى ئهيسا خۇزائى رەزىيهلالھۇ  - 1242
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

ــوڭ  ز، ســاڭســهن ســهنئا مهســجىدىنى سال « ــگهن تاغنىــڭ ئ ىــين دې
  . ③ىدىېگهند» تهرىپىگه سالغىن

  )»ئهلئهۋسهت«(

َم فَْضـلُ  َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ  - 1243
  .الدَّارِ الْقَرِيَبِة ِمْن الَْمْسجِِد َعلَى الدَّارِ الشَّاِسَعِة كَفَْضلِ الَْغازِي َعلَى الْقَاِعِد

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد، ئهبـــۇ يهئـــال ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ،         ): 1961(ھهيســـهمى  ①

ــهنهدىدە  ــدۇلالھسـ ــار     ئابـ ــرى بـ ــىملىك بىـ ــۆمهرى ئىسـ ــى ئـ ــڭ    . ئىبنـ ــقىالر ئۇنىـ ــمهد ۋە باشـ ــام ئهھـ ئىمـ
ــۈرگهن    ــرى س ــى ئىلگى ــى ئىكهنلىكىن ــهنچلىك كىش ــڭ  . ئىش ــېكىن ئۇنى ــتا   ل ــل قىلىش ــىنى دەلى ھهدىس

ــار  ــتىالپ بـ ــان      . ئىخـ ــۇنقهتىئ بولغـ ــىدا مـ ــڭ ئارىسـ ــلهن ئۆمهرنىـ ــافىئ بىـ ــهنهدى نـ ــڭ سـ ــى (ئهھمهدنىـ يهنـ
 .، ـ دېگهن)ئۈزۈلۈپ قالغان

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 1934(ھهيســـهمى  ②
 .دېگهن

 .بهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ته): 1966(ھهيسهمى  ③
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ــبهر      -1243 ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــان رەزىيهلالھـ ــى يهمـ ــۇزەيفه ئىبنـ ھـ
گهنلىكىنـــى رىـــۋايهت دېســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق 

  : قىلىدۇ

نىسـبهتهن   گهمهسجىدتىن يىـراق ئـۆي  ڭ نىقىن ئۆيېمهسجىدكه ي«
كىشـىگه   ، غازاتقا چىققـان كىشـىنىڭ غازاتقـا چىقمىغـان    ئارتۇقچىلىقى

  . ①»ئوخشايدۇ ئارتۇقچىلىقىغانىسبهتهن 
  )22776: ئهھمهد(

  “َنَهاَنا أَْو ُنهِيَنا أَنْ ُنَصلَِّي ِفي َمْسجٍِد ُمْشرٍِف”: َعنِ أنس بن مالك، قَالَ - 1244 
ــدۇ   ئهنهس ئ - 1244 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : ىبنــى مالىــك رەزىيهلالھ

بـالكونلۇق مهسـجىدته    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىزنـى   
   .②ناماز ئوقۇشتىن توسقان

  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

لَِّه إِلَى إِلَى َمَتى ُنَصلِّي َيا َرُسولَ ال: قَالَِت اَألْنَصاُر: َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ - 1245
ُتْصِلُح َهذَا الَْمْسـجَِد  : َهذَا الَْجرِيِدÝ فََجَمُعوا لَُه َدَنانَِري، فَأََتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا

  . “لَْيَس بِي َرغَْبةٌ َعْن أَِخي ُموَسى، َعرِيȈٌ كََعرِيȈِ ُموَسى”: َوُتَزيُِّنه، فَقَالَ
ــادە  -1245 ــدۇ   ئۇب ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : ئىبنــى ســامىت رەزىيهلالھ

ــى     ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــپ، پهيغهمـ ــوپالپ كېلىـ ــۇل تـ ــارىالر پـ ئهنسـ
  : ۋەسهللهمگه

نامـاز   شـاخلىرى ئاسـتىدا  بىز قاچانغىچه بۇ خورما ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ـ دېگهنىـــدى،     !بـــۇ مهســـجىدنى يـــېڭىالپ زىنـــنهتلىگىن ئوقـــۇيمىز؟ 

  : لهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

                                                 
ــهمى  ① ــۇھهيئه       ): 1985(ھهيس ــى ل ــهنهدىدە ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

 .ئۇنىڭ ھهققىدە ھهرخىل باھاالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
ــهمى  ② ــنى بهززار ر ): 1986(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــۇ      بـ ــى ئهبـ ــس ئىبنـ ــهنهدىدە لهيـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ىـ

ئـــۇ ئىشـــهنچلىك كىشـــىدۇر، لـــېكىن ئۇنىـــڭ ھهدىســـى مـــۇدەللهس، ـ    . ســـۇلهيم ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
 .دېگهن
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ــ بۇ دۇنيادا قېرىندىشىم مۇسانىڭ كهپىسـىگه ئوخشـاش كهپىـدىن    
  . ①باشقا نهرسىگه رىغبىتىم يوق، ـ دېدى

إِذَا َوَجـَد  ”: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 1246
  .“ِد فَلَْيْدِفْنَهاأََحُدكُُم الْقَْملَةَ ِفي الَْمْسجِ

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ       - 1246
  : گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدېئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق 

   ②»!ئهگهر مهسجىدته پىت كۆرۈپ قالساڭالر، ئۇنى كۆمۈۋېتىڭالر«
  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

  . َها َعْنُهأَْو ِلُيِمطْ: وزاد يف األوسط - 1247 
يــــاكى ئــــۇنى مهســــجىدتىن «: تهبهرانىنىــــڭ رىۋايىتىــــدە -1247

  . ③دېيىلگهن» !ئهچىقىپ تاشلىۋېتىڭالر
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َرُجلٍ ِمَن الْأَْنَصارِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َوَجَد  - 1248
   .بِِه فَلَْيُصرََّها َولَا ُيلِْقيَها ِفي الَْمْسجِِدأََحُدكُْم الْقَْملَةَ ِفي ثَْو

ــى      - 1248 ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــرى پهيغهمـ ــارىالردىن بىـ ئهنسـ
  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق بۇيرۇق بهرگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ۋەتســۇن، ھهرگىــز مىجىكىمكــى كىيىمىــدە پىــت كۆرســه، ئــۇنى  « 

                                                 
ــهمى  ① ــىنان       ): 1988(ھهيس ــى س ــا ئىبن ــهنهدىدە ئىيس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

شـــقىالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى  ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە با. ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
ــان ۋە ئىبنـــى خهرراش    ــى، ئىبنـــى ھىببـ ــه، ئهجهلـ ــۋايهتته(ئىلگىـــرى سۈرسـ ــارلىقالر ئۇنىـــڭ ) بىـــر رىـ قاتـ

 .ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
هدىدە يۇســــۇف بــــۇ ھهدىســــنى بهززار ۋە تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهن): 2014(ھهيســــهمى  ②

 .ئىبنى خالىد سهمتى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بــــۇ ھهدىســــنى بهززار ۋە تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە يۇســــۇف ): 2014(ھهيســــهمى  ③

 .ئىبنى خالىد سهمتى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن

  )»ئهلكهبىر«(
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  . ①»مهسجىدكه تاشلىمىسۇن
 )22974: ئهھمهد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت أَْسلََمْت اْمَرأَةٌ َسْوَداُء ِلـَبْعȐِ الَْعـَربِ    - 1249
َوكَانَ لََها ِحفȈٌْ ِفي الَْمْسجِِد قَالَْت فَكَاَنْت َتأِْتيَنا فََتَحدَّثُ ِعْنَدَنا فَإِذَا فََرغَْت ِمْن َحـِديِثَها  

  قَالَْت
 َربَِّنا أَلَا إِنَُّه ِمْن َبلَْدِة الْكُفْرِ أَْنَجانِي  ْن َتَعاجِيبَِوَيْوُم الْوَِشاحِ ِم

فَلَمَّا أَكْثََرْت قَالَْت لََها َعاِئَشةُ َوَما َيْوُم الْوَِشاحِ قَالَْت َخَرَجْت ُجَوْيرَِيةٌ ِلَبْعȐِ أَْهِلـي  
ِه الُْحَديَّا َوِهَي َتْحِسُبُه لَْحًمـا فَأََخذَْتـُه   َوَعلَْيَها وَِشاٌح ِمْن أََدمٍ فََسقَطَ ِمْنَها فَاْنَحطَّْت َعلَْي

َحْوِلي َوأََنـا ِفـي    فَاتََّهُمونِي بِِه فََعذَُّبونِي َحتَّى َبلȠََ ِمْن أَْمرِي أَنَُّهْم طَلَُبوا ِفي قُُبِلي فََبْيَناُهْم
ْتُه فَأََخذُوُه فَقُلُْت لَُهـْم َهـذَا الَّـِذي    كَْربِي إِذْ أَقَْبلَْت الُْحَديَّا َحتَّى َواَزْت بُِرُءوِسَنا ثُمَّ أَلْقَ

  .اتََّهْمُتُمونِي بِِه َوأََنا ِمْنُه َبرِيئَةٌ
ــدۇ   - 1249 ــداق دەيـــ ــا مۇنـــ ــۇ ئهنهـــ ــه رەزىيهلالھـــ ئهرەب : ئائىشـــ

ئـۇ ئايالنىـڭ مهسـجىد    . قهبىلىلىرىدىن بىر قارا ئايال مۇسۇلمان بولـدى 
ــۆيىھويلىســىدا كىچىككىــنه بىــر   ــۇپ، بىزن ئ ــار بول ــا ب ىــڭ يېنىمىزغ
گېپى تۈگىگهنـدە، مۇنـداق دەپ شـېئىر    . كېلىپ، گهپ قىلىپ بېرەتتى

  :ئوقۇيتتى
  ى،ئاجايىپ كۈنلىرىدىن بىرى بولغانىدنىڭ هللاكۈنى ا ②ۋىشاھ

   .ىغانىدنىڭ يۇرتىدىن قۇتقازالركاپىرمېنى ئۇ كۈنى  هللا
ئائىشـــه ( ئـــۇ، بـــۇ شـــېئىرنى تـــوال ئوقـــۇۋەرگهچكه، بىـــر كـــۈنى مهن

  ): نهۇرەزىيهلالھۇ ئه
مۇنـداق   ؟ ـ دەپ سورىسـام، ئـۇ ئايـال    ىبولغانىـد  كـۈنى نـېمه   ۋىشاھــ 
  : دېدى

                                                 
ــهمى  ① ــمهد  ): 2016(ھهيســـ ــام ئهھـــ ــنى ئىمـــ ــۇ ھهدىســـ ــرى    بـــ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ رىـــ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ــاھ ② ــى     -ۋىشـ ــر تهرىپىنـ ــىپ، بىـ ــا ئېسـ ــان، بوينىغـ ــلهن توقۇلغـ ــانالر بىـ ــڭ ئايالالرنىـــڭ مارجـ قولتۇقىنىـ

 .  سۆڭگىچىگىچه ساڭگىلىتىدىغان چهمبهرسىمان زىننهت بۇيۇمىئاستىدىن 
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كىچىك قىز بـاال خۇرۇمـدىن ئىشـلهنگهن بىـر      ــ ئائىلىمىزدىن بىر
چۈشـۈپ  يهرگه  ۋىشـاھ  نى بوينىغا ئېسىپ سىرتقا چىققان ئىكهن،ۋىشاھ
ئۇنى گۆش ئوخشايدۇ دەپ ئېلىـپ  كېلىپ  قۇرغۇيبىر شۇ پهيتته . قاپتۇ

تــۆھمهت چــاپالپ نى مېنــى ئېلىۋالــدى دەپ ۋىشــاھئــۇ  ،ئــۇالر. قېچىپتــۇ
ئـۇالر ماڭـا   . ئازابلىدى، ھهتتا ئهۋرىتىمنىمـۇ ئاختۇرۇشـتى  مېنى قاتتىق 

بىزنىــڭ   ھېلىقــى قۇرغــۇي  ئهنه شــۇنداق زۇلــۇم قىلىۋاتقــان پهيتــته،    
يهرگه نى ۋىشـاھ ھېلىقى كېلىپ، ئاغزىدىكى بېشىمىزغا يېقىنلىشىپ 

  : مهن ئۇالرغا. تاشالپ بهردى
تـۆھمهت  مېنى سـهن ئېلىۋالـدىڭ، دەپ   بولساممۇ،  پاكــ گهرچه مهن 

  . ـ دېدىم !غان نهرسهڭالر ماناقىل
  )3835: بۇخارى(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم اْحـَتَجَم ِفـي     - 1250 
  .أخطأ ابن هليعة إƴا احتجر أي اơذ حجرة: لتمييزقال مسلم يف كتاب ا. الَْمْسجِِد 

ــدۇ      - 1250 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــابىت رەزىيهلالھ ــى س ــد ئىبن : زەي
 ①پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مهســـجىدته ھىجـــامه     

 ئههيهھـ ئىبنى ل: دېگهن كىتاۋىدا» يزىتهمي«ئىمام مۇسلىم  .قىلدۇردى
دېـگهن سـۆزنى   ) احتجر(، ىپشـ ىالخات )بۇ ھهدىسنىڭ راۋىلىرىدىن بىـرى (
 يهنـى . دۇر) احتجر(بۇنىڭ توغرىسـى  ، دەپ رىۋايهت قىلىپ سالغان،)اْحَتَجَم(

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهســجىدته ھــۇجرا     ــان، پهيغهم تۇتق
   .②دېگهن -ھىجامه قىلدۇرغان ئهمهس، 

  )21098: ئهھمهد(

أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َعْن َرُجلٍ ِمْن - 1251
 .َحِفظُْت لََك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ ِفي الَْمْسجِِد

                                                 
 .لوڭقا قويۇپ قان ئېلىش -ھىجامه ①
ــهمى  ② ــۇھهيئه       : )2018(ھهيس ــى ل ــهنهدىدە ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

 .ئۇنىڭ ھهققىدە ھهرخىل باھاالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
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ــدۇ      - 1251 ــۋايهت قىلى ــداق رى ــاھابىدىن مۇن ــر س ــالىيه بى ــۇ ئ : ئهب
  . ①سجىدته تاھارەت ئالغانپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مه

  )22579 :ئهھمهد(

أَكَلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ”: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ، قَالَ -1252
 . “َحَصىَيوًما ِشَواًء َوَنْحُن ِفي الَْمْسجِِد، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَلَْم َنَزْد أَنْ َمَسْحَنا بِالْ

: ئابدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 1252
بىر كۈنى، بىز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىـرگه       

ــۇرۇپ   ــدۇق مهســجىدته ئولت ــاۋاپ يې ــر  . ك ــا تهكبى ــدنامازغ ــز  ،ىئوقۇل بى
  . ②قوللىرىمىزنى ئۇششاق تاشالرغا سۈرتىۋېتىپال نامازغا تۇردۇق

  ) »ئهلكهبىر«(

: عن أيب الدَّْرَداِء قال َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُـولُ  - 1253
َوقَْد َضِمَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْن كَاَنـِت الَْمَسـاجُِد ُبُيـوَتُهْم     إِنَّ الَْمَساجَِد َبْيُت كُلِّ َتِقيٍّ”

  .“الَْجَوازِ َعلَى الصَِّراȓِ إِلَى رِْضَواِن الرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّبِالرَّْوحِ َوالرَّاَحِة َو
ئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      - 1253

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
هللا ا .شۈبهىسىزكى، مهسجىدلهر بارلىق تهقـۋا كىشـىلهرنىڭ ئـۆيى   «
 راھهت ،غان كىشـىلهرنى رەھمهتـكه  ماكان قىل -ئۆي مهسجىدلهرنى  تائاال

 لســــىرات كۆۋرۈكىــــدىن ئۆتكــــۈزۈپ،هتكه ئېرىشتۈرۈشــــكه، پىپــــاراغ -
  . ③»كاپالهتلىك قىلىدۇجهننهتكه كىرگۈزۈشكه 

  )ۋە بهززار» ئهلئهۋسهت«، »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهندۇر، ـ        ): 2019(ھهيســـهمى  ① ــهنهدى ھهسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد رىـ ــام ئهھـ ــۇ ھهدىســـنى ئىمـ بـ

 .دېگهن
ــهمى  ② ــۇھهيئه        ): 2020(ھهيسـ ــى لـ ــهنهدىدە ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئۇنىڭ ھهققىدە سهلبىي باھاالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
ــهمى  ③ ــڭ      ): 2026(ھهيســـ ــۇپ، بهززارنىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــى ۋە بهززار رىـــ ــنى تهبهرانـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ

 .ڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنراۋىيلىرىنىڭ ھهممىسى سهھىه ھهدىسنى
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قَالَ إِنَّ ِللَْمَساجِِد أَْوَتاًدا الَْملَاِئكَةُ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -1254 
ى ُجلََساǗُُهْم إِنْ غَاُبوا َيفَْتِقُدوَنُهْم َوإِنْ َمرُِضوا َعاُدوُهْم َوإِنْ كَاُنوا ِفي َحاَجٍة أََعاُنوُهْم َوقَالَ َصـلَّ 

ْسَتفَاٍد أَْو كَِلَمٍة ُمْحكََمـٍة أَْو َرْحَمـٍة   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجِليُس الَْمْسجِِد َعلَى ثَلَاِث ِخَصالٍ أǷٍَ ُم
  .ُمْنَتظََرٍة

ــهلاللالھۇ         1254 ــبهر س ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ـ ئهب
  : گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدېئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق 

ئايرىلمايـــدىغان كىشـــىلهر بـــاركى،  ىنمهســـجىدلهرد ھهقىـــقهتهن«
تىلهر پهرىشـ مىسه لهلمهسجىدگه كې، اھ بولىدۇھهمر پهرىشتىلهرئۇالرغا 

. ، كېسـهل بولسـا يوقاليـدۇ، ھـاجىتى بولسـا، يـاردەم بېرىـدۇ       سۈرۈشتۈرىدۇ
: تېپىلىـدۇ مۇنداق ئۈچ خىسـلهت   مهسجىدتىن ئايرىلمايدىغان كىشىدە

-مېهىــر ئۈمىــد قىلىنغــان ،ســۆز ېكمهتلىــكپايــدىلىق قېرىنــداش، ھ
   .①»شهپقهت

  )9143: ئهھمهد(

ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الشَّْيطَانَ ِذئُْب  َعْن - 1255
اَعـِة  الْإِْنَساِن كَِذئْبِ الَْغَنمِ َيأُْخذُ الشَّاةَ الْقَاِصَيةَ َوالنَّاِحَيةَ فَإِيَّاكُْم َوالشَِّعاَب َوَعلَْيكُْم بِالَْجَم

  .َوالَْمْسجِِدَوالَْعامَِّة 
ــۋايهت   - 1255 ــۇ ئهنهــــۇدىن رىــ ــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــ مۇئــ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ۋە چهتلهمچــى رىلىــپ قالغــانيتــوپتىن ئاشــهيتان شۈبهىســىزكى، «

قـــوينى يهيـــدىغان بـــۆرىگه ئوخشـــاش، جامـــائهتتىن ئايرىلىـــپ قالغـــان  
ــاننى ــدۇر هي ئىنسـ ــدىغان بۆرىـ ــايرىمچىلىقتىن   . يـ ــۈن، ئـ ــۇنىڭ ئۈچـ شـ

مهســــجىدتىن ۋە  تىنخهلقــــ يئومــــۇمىجامــــائهتتىن،  !ســــاقلىنىڭالر
  . ②»ئايرىلماڭالر

  )21524: ئهھمهد(
                                                 

ــهمى  ① ــۇھهيئه       ): 2025(ھهيس ــى ل ــهنهدىدە ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب
 .ئۇنىڭ ھهققىدە ھهرخىل باھاالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار

هدىدىكى ئهال ئىبنـــى بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهن): 2033(ھهيســـهمى  ②
 .زىياد ئىسىملىك كىشى بۇ ھهدىسنى مۇئازدىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهن
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َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَُّه َرأَى قَْوًما قَْد أَْسَنُدوا șُُهوَرُهْم إِلَى الِْقْبلَِة َبـْيَن أَذَاِن   - 1256 
  .“ال َتُحولُوا َبْيَن الَْمالِئكَِة، َوَبْيَن َصالِتَها“:اِإلقَاَمِة، فَقَالَالْفَْجرِ، َو

ــدات      - 1256 ــڭ بام ــۇ جامائهتنى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ئىبن
ــبله      ــجىدنىڭ قى ــدا مهس ــرى ئارىلىقى ــلهن تهكبى ــڭ ئهزان بى نامىزىنى

ــۆرۈپ   ــانلىقىنى كــ ــپ ئولتۇرغــ ــا يۆلىنىــ ــتىلهرنىڭ ”: تېمىغــ پهرىشــ
   .①دېدى “!ڭالرتۇرۇۋالما الدىداڭ ئنامىزىنى

  )8943: »ئهلكهبىر«(

ُيَصـلِّ  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّمَ  : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ - 1257 
  .“أََحُدكُْم ِفي َمْسجِِدِه، َوال َيَتَتبَّعِ الَْمَساجَِد

ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 1257
  : گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدېئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق 

ھهركىــم ئــۆز مهھهللىســىدىكى مهســجىدته نامــاز ئوقۇســۇن، باشــقا «
   .②»مهسجىدلهرگه بېرىپ يۈرمىسۇن

  )»ئهلئهۋسهت«؛ 13373: »ئهلكهبىر«(

أَنَّ ِمـْن  ”: ُه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: عن اْبُن َمْسُعوٍد قَالَ - 1258
  .“أَْشَراȓِ السَّاَعِة أَنْ َيُمرَّ الرَُّجلُ ِفي طُولِ الَْمْسجِِد، َوِعْرِضِه ال ُيَصلِّي ِفيِه َركَْعَتْينِ

ــۋايهت    - 1258  ــۇدىن رىـــ ــۇ ئهنهـــ ــئۇد رەزىيهلالھـــ ــى مهســـ ئىبنـــ
   :هنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ

دنىڭ مهسـجى  لهرقىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بىرى شۇكى، كىشى«
ــ يـۇ، ئهممـا ئىككـى رەكـئهت       دۇڭىـپ يۈرىـ  ېئۇ تهرىپىدىن بۇ تهرىپىگه م

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 2036(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
ــهمى  ② ــتازى     ): 2037(ھهيسـ ــڭ ئۇسـ ــۇپ، ئۇنىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــۇھهممهد بـ مـ

مهن ئۇنىــــڭ تهرجىمىهــــالىنى . ئىبنــــى ئهھــــمهد نهزر تىرمىزىــــدىن باشــــقا راۋىيلىــــرى ئىشــــهنچلكتۇر
ــدىم ــاۋىيه     . تاپالمىـ ــدا مۇئـ ــىلهرنىڭ قاتارىـ ــهنچلىك كىشـ ــدىكى ئىشـ ــۆتىنچى دەرىجىـ ــان تـ ــى ھىببـ ئىبنـ

ــان       ــا ئالغ ــى تىلغ ــى نهزىرن ــمهد ئىبن ــى ئهھ ــۇھهممهد ئىبن ــوغلى م ــى ئۆمهرنىــڭ قىزىنىــڭ ئ ىــڭ ئۇن. ئىبن
 .شۇ ئادەم ياكى ئهمهسلىكىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهن
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   .①»ناماز ئوقۇمايدۇ
  )9488: »ئهلكهبىر«(

َصلَّى اللَُّه  َعْن َمكُْحولٍ، َرفََعُه إِلَى ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ، َوَرفََعُه ُمَعاذٌ إِلَى النَّبِيِّ - 1259 
َجنُِّبوا َمَساجَِدكُْم ِصْبَياَنكُْم، َوُخُصوَماِتكُْم، َوُحُدوَدكُْم، َوِشـَراَءكُْم،  ”: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .“َوَبْيَعكُْم، َوَجمُِّروَها َيْوَم َجْمِعكُْم
مهكهــــۇل مۇئــــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن  - 1259

گهنلىكىنــى دېهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئ
  : رىۋايهت قىلىدۇ

جـازا ئىجـرا   مـاجىرالىرىڭالرنى،   -كىچىك بالىلىرىڭالرنى، جېدەل «
رنى مهسـجىدلىرىڭالردىن  مىڭالسـېتى ، ئېلىم ـ  قىلىش ئىشلىرىڭالرنى

ــراق  ــۇيىـ ــ. ڭالرتۇتـ ــۈنلىرىمۈجـ ــجىدلهر ه كـ ــ دەمهسـ ــه  يۇبخۇشـ نهرسـ
  . ②»يېقىڭالر

  )20/173: »ئهلكهبىر«(

  .َواتَِّخذُوا َعلَى أَْبَوابِ َمَساجِِدكُُم الَْمطَاِهَر: وزاد من طريق غريه - 1260 
ــۋايهتته  - 1260 ــر رىـ ــقا بىـ ــبهر  باشـ ــى  پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

مهسـجىدلىرىڭالرنىڭ  «: يـۇقىرىقى ھهدىسـنىڭ داۋامىـدا    ۋەسهللهمنىڭ
لىكى قوشۇپ دېگهن» تاھارەت ئالىدىغان قاچىالرنى قويۇڭالر اىغرۋازىلىرەد

   .③رىۋايهت قىلىنغان
  ) »ئهلكهبىر«(

َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ أَنَُّه قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم أَنْ    - 1261

                                                 
ــهمى  ① ــدىن    ): 2039(ھهيسـ ــى كۇھهيلـ ــهلهمه ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــدۇر     ــنىڭ راۋىيلىرىـ ــهھىه ھهدىسـ ــرى سـ ــقا راۋىيلىـ ــان    . باشـ ــس ئاڭلىغـ ــاھابىلهردىن ھهدىـ ــۇ سـ گهرچه ئـ
 .غانلىقىنى ئۇچراتمىدىم، ـ دېگهنبولسىمۇ، ئىبنى مهسئۇدتىن ھهدىس رىۋايهت قىل

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدىكى مهكهـــۇل بـــۇ         ): 2050(ھهيســـهمى  ②
 .ھهدىسنى مۇئازدىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهن

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهال ئىبنـــى كهســـىر   ): 2049(ھهيســـهمى  ③
 .ي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنلهيسى شامى
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  .ُيْسَتقَاَد ِفي الَْمْسجِِد َوأَنْ ُتْنَشَد ِفيِه الْأَْشَعاُر َوأَنْ ُتقَاَم ِفيِه الُْحُدوُد
 :مۇنــداق دەيــدۇ ھهكىــم ئىبنــى ھىــزام رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 1261

، تىنمهسجىدته قىساس ئېلىش پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①تىن توسقانئىجرا قىلىش ۋە جازا تىنشېئىر ئوقۇش

  ) 4490: داۋۇد ئهبۇ(

لَِّي َخلَْف كُلِّ َسارَِيٍة ِفـي  ثُْت َنفِْسي أَنْ أَُصحدņ: قَالَ َعْن ُمرَّةَ الَْهْمَدانِيِّ - 1262
أَُصلِّي إِذْ أََتاَنا اْبُن َمْسُعوٍد ِفي الَْمْسجِِد، فَأََتْيُتُه ُألْخبَِرُه بِـأَْمرِي   َمْسجِِد الْكُوفَِة، فََبْيَنَما أََنا

نَّ اللََّه َعزَّ َوَجـلَّ ِعْنـَد   لَْو َيْعلَُم أَ” :فََسَبقَنِي َرُجلٌ فَأَْخَبَرُه بِالَِّذي أَْصَنُع، فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد
  .“أَْدَنى َسارَِيٍة َما َجاَوَزَها َحتَّى َيقِْضَي َصالَتُه

كۇفه مهسجىدىنىڭ ھهر  مهن: مۇررە ھهمدانى مۇنداق دەيدۇ - 1262
بىر تۈۋرۈكى ئارقىسىدا ئىككـى رەكئهتـتىن نامـاز ئوقۇشـنى كۆڭلـۈمگه      

ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ   دا نامازغا تۇردۇم، مهن ناماز ئوقۇۋاتقانپۈكۈپ 
مهن ئــويلىغىنىمنى ئۇنىڭغــا ئېيتــاي دەپ . ئهنهــۇ مهســجىدكه كىــردى

مېنىـــڭ  ،تۇرســـام، باشـــقا بىـــر كىشـــى مهنـــدىن چاققـــان چىقىـــپ      
رەزىيهلالھـۇ   ئىبنـى مهسـئۇد  . ئويلىغىنىمنى ئۇنىڭغـا ئېيتىـپ قويـدى   

ىقىنى تائاالنىـڭ ھهممىنـى كـۆرۈپ تۇرىـدىغانل    هللا ئۇ، ا :ئهنهۇ بۇنى ئاڭالپ
بىلسه ئىدى، نامىزىنى ئۆزىگه ئهڭ يـېقىن تۈۋرۈكنىـڭ تۈۋىـدىن ئۆتـۈپ     

   .②دېدى ئوقۇغان بوالتتى كهتمهستىن
  )8965: »ئهلكهبىر«(

اهللا يعƗ ابن مسعود أنه كره الصالة يف اǂراب وقال اƴا كانت  عن عبد - 1263
  .للكنائس فال تشبهوا بأهل الكتاب

د رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مېهرابتـا نامـاز    ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇ - 1263
سـىلهر   .ئۇنداق قىلىش چېركاۋالرغـا خـاس  ”: ئوقۇشنى ياقتۇرمايتتى ۋە

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3769(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهتـــا ئىبنـــى ســـائىب ): 1984(ھهيســـهمى  ②

 .ئۇ سۆزلىرىنى ئىلىشتۇرۇپ قوياتتى، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
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  . ①دەيتتى “!هھلى كىتابقا ئوخشاپ قالماڭالرئ
  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

َم قَالَ َمْن أَكَـلَ  عن َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َزَعَم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 1264
ى اللَُّه َعلَْيـِه  ثُوًما أَْو َبَصلًا فَلَْيْعَتزِلَْنا أَْو قَالَ فَلَْيْعَتزِلْ َمْسجَِدَنا َولَْيقُْعْد ِفي َبْيِتِه َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ

ْخبَِر بَِما ِفيَها ِمْن الُْبقُـولِ  َوَسلََّم أُِتَي بِِقْدرٍ ِفيِه َخِضَراٌت ِمْن ُبقُولٍ فََوَجَد لََها رƷًِا فََسأَلَ فَأُ
ا فَقَالَ قَرُِّبوَها إِلَى َبْعȐِ أَْصَحابِِه كَانَ َمَعُه فَلَمَّا َرآُه كَرَِه أَكْلََها قَالَ كُلْ فَإِنِّي أَُناجِي َمْن لَ

  .ُتَناجِي
ــداق       - 1264 ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ج

كىمكـى  «: بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ
سامساق ياكى پىياز يېگهن بولسا، بىزگه ياكى مهسـجىدىمىزگه يـېقىن   

بىـر كـۈنى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     . دېـدى » كهلمهي، ئۆيىـدە ئولتۇرسـۇن  
ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بىر قازاندا كۆكتات بىلهن ئېتىلگهن تاماق ئېلىپ 

ۇرىقىنى پـ ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاماقنىڭ كېلىندى، پهيغهمبهر سهلاللال
  : ئالغان ھامان

ــڭ نېمىــدىن            ــۇالر تاماقنى ــېمه پــۇراق؟ ـ دەپ ســورىدى، ئ ــۇ ن ـــ ب ـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . تهييارالنغــانلىقىنى ئېيتىــپ بهردى 

  :گهساھابىبىر ۋەسهللهم يېنىدىكى 

كېيىن،  تاماقنى كۆرگهندىنئهمما  .دېدى -تاماقنى يېقىن قىل،  ــ 
  : ۋە ئۇ ساھابىگه يېيىشنى خالىمىدى

يــېمهي، چــۈنكى مهن ســهن سىرداشــمايدىغان ، مهن ن يــېگىنــــ ســه
  . ، ـ دېدىردىشىمهنبىلهن سى )يهنى جىبرىئىل(كىشى 

  )855: بۇخارى(

َصـلِ  َعْن َجابِرٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَكْـلِ الْبَ  - 1265

                                                 
زار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ         بـــۇ ھهدىســـنى بهز ): 1982(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
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قْـَرَبنَّ  َوالْكُرَّاِث فََغلََبْتَنا الَْحاَجةُ فَأَكَلَْنا ِمْنَها فَقَالَ َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة الُْمْنِتَنِة فَلَـا يَ 
  .َمْسجَِدَنا فَإِنَّ الَْملَاِئكَةَ َتأَذَّى ِممَّا َيَتأَذَّى ِمْنُه الْإِْنُس

ــد   - 1265 ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇجـ ــبهر : اق دەيـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنى پىياز ۋە كـۈدە يېيىشـتىن توسـقان    

) يهيـــدىغانغا ئۇنىڭـــدىن باشـــقا نهرســـه تاپالمـــاي (بىـــراق بىـــز ئىـــدى، 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ شــۇنىڭ بىــلهن، . ئــۇنى يهپســالدۇق ئــاچلىقتىن

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

، مهســجىدىمىزگه ېگهنلهريـ كۆكتــاتالرنى سېســىق پۇراقلىـق  بـۇ   ـــ 
 سهسـكهنگهن پهرىشتىلهر ئىنسـانالر   چۈنكى. قىن كهلمىسۇنېھهرگىز ي

  . ، ـ دېدىسهسكىنىدۇنهرسىدىن 
  )564: مۇسلىم(

َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه ”: َعْن َجابِرٍ أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 1266 
مِ َوالَْبَصلِ َوالْكُرَّاِث َوالْفْجلِ فَال َيقَْرَبنَّ َمْسجَِدَنا، فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ َتَتـأَذَّى  الثُّو: الَْخْضَراَواِت

  .“ِممَّا َتَتأَذَّى ِمْنُه َبُنو آَدَم
جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  - 1266 

  :ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــۇرۇپ  كىمكــى« ــارلىق  سامســاق، پىيــاز، كــۈدە، ت  كۆكتــاتالردىنقات
ــدىكهن ــېقىن كهلمىســۇن يهي پهرىشــتىلهر  چــۈنكى. ، مهســجىدىمىزگه ي
  . ①»سهسكىنىدۇنهرسىدىن  سهسكهنگهنئىنسانالر 

  )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«(

  .طبق: فأź ببدر، فسره ابن وهب: ويف رواية - 1267

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە يهھيــا ئىبنــى راشــىد         ): 1990(ھهيســهمى  ①

ــار     ــى ب ــپ كىش ــى زەئى ــىملىك ھهدىس ــهرىي ئىس ــى    . بهررا بهس ــهنچلىك كىش ــڭ ئىش ــان ئۇنى ــى ھىبب ئىبن
ــۈرگهن ۋە    ــرى ســــ ــى ئىلگىــــ ــۇنداقال،    ئىكهنلىكىنــــ ــدىغانلىقىنى، شــــ ــىپ قالىــــ ــدە خاتالىشــــ بهزىــــ

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. مۇخالىپهتچىلىك قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلغان
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ئىبنـى ۋەھـب ئـۇ    . قاچا كهلتۈرۈلدىبىر : يهنه بىر رىۋايهتته - 1267
 .دەپ ئىزاھلىدى، ـ دېيىلگهن “تاۋاق ئىدى”: قاچىنى

َعْن ُحذَْيفَةَ أșَُنُُّه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َتفَلَ ُتَجـاَه   -1268
َوَمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الَْبقْلَِة الَْخبِيثَِة فَلَا َيقَْرَبنَّ َمْسـجَِدَنا   الِْقْبلَِة َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة َتفْلُُه َبْيَن َعْيَنْيِه

  .ثَلَاثًا
ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      – 1268

رسـه،  ۈتهرەپـكه تۈك  ىسـى قىبل) مهسـجىدنىڭ (كىمكـى  «: ۋەسهللهمنىڭ
كـى بـۇ يېقىمسـىز    كىم. قىيامهت كۈنى تۈكۈرۈكى كۆز ئالـدىغا كېلىـدۇ  

ــا، مهســـجىدىمىزگه ھهرگىـــز يـــېقىن   كۆكتـــاتتىن ئىســـتېمال قىلسـ
  . ①دېدى ۋە بۇ سۆزنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى» كهلمىسۇن

 )3824: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَكَلَ ِمْن َهـِذِه   - 1269
  .ِة فَلَا َيقَْرَبنَّ َمَساجَِدَنا َحتَّى َيذَْهَب رƷَُِها َيْعنِي الثُّوَمالَْبقْلَ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 1269
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ئىسـتېمال قىلىـدىكهن،   ) يهنـى سامسـاقنى  (كىمكى بۇ كۆكتاتنى «
ــ  ــڭ پ ــېقىن    ئۇنى ــز ي ــجىدىمىزگه ھهرگى ــۇچه، مهس ــپ بولغ ۇرىقى كېتى
  . »كهلمىسۇن

  )561: مۇسلىم(

عن ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ إِنَّكُْم أَيَُّها النَّاُس َتأْكُلُونَ ِمْن َشـَجَرَتْينِ َمـا    - 1270
يَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َوَجـَد  أَُراُهَما إِلَّا َخبِيثََتْينِ َهذَا الَْبَصلُ َوالثُّوُم َولَقَْد َرأَْيُت َنبِ

  .رƷَُِهَما ِمْن الرَُّجلِ أََمَر بِِه فَأُْخرَِج إِلَى الَْبِقيعِ فََمْن أَكَلَُهَما فَلُْيِمْتُهَما طَْبًخا
ــۇ   - 1270 ــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــۆمهر ئىبنــى خهتت ــااليىق : ئ ــى خ ! ئ

نى يهيسـىلهر، مهن  ) بىلهن پىياز سامساق(سىلهر ئىككى خىل كۆكتات 
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ــۇنى ــمهن   ئـ ــات دەپ بىلىـ ــىز كۆكتـ ــۇرىقى يېقىمسـ ــبهر . پـ مهن پهيغهمـ
ىدە شـۇ پـۇراقنى سـېزىپ    كىشـ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىرەر

غــــا ) لىقىرمــــازا( ئقىــــهبچىقىرىــــپ ) مهســــجىدتىن(قالســــا، ئــــۇنى 
ئوبـدان   كىمكى ئۇنى يېمهكچى بولسا،. ئهۋەتىۋەتكهنلىكىنى كۆرگهنىدىم

   .①دېگهن -، پىشۇرۇپ، ئاندىن يېسۇن
 )708: نهسائى(

َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ أَكَلُْت ثُوًما فَأََتْيُت ُمَصلَّى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 1271
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رِيَح الثُّومِ َوَسلََّم َوقَْد ُسبِقُْت بَِركَْعةَ لَمَّا َدَخلُْت الَْمْسجَِد َوَجَد النَّبِيُّ َص

قَْرَبنَّا فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاَتُه قَالَ َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة فَلَا َي
إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َحتَّى َيذَْهَب رƷَُِها أَْو رƷُُِه فَلَمَّا قُِضَيْت الصَّلَاةُ جِئُْت

ا فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َواللَِّه لَُتْعِطَينِّي َيَدَك قَالَ فَأَْدَخلُْت َيَدُه ِفي كُمِّ قَِميِصي إِلَى َصْدرِي فَإِذَ
  .أََنا َمْعُصوُب الصَّْدرِ قَالَ إِنَّ لََك ُعذًْرا

: نـى شـۇئبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      رە ئىبيمۇغى - 1271
مهن سامســـاق يهپ، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم نامـــاز 

ــكهن     ــان ئى ــۇپ بولغ ــئهت ئوق ــر رەك ــهم، بى ــان يهرگه كهلس مهن . ئوقۇۋاتق
 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     مهسجىدگه كىـرگهن ھامـان  

ــۇرىقىنى   ــاقنىڭ پ ــۇ سامس ــۇن. ھــېس قىلىپت ــلهن، ش ــبهر ىڭ بى پهيغهم
كىمكى «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامىزىنى تۈگهتكهندىن كېيىن

ــۇرىقى كهتمىگىــچه بىــزگه     ــۇ كۆكتــاتنى ئىســتېمال قىلســا، ئۇنىــڭ پ ب
نامــازدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . دېــدى» يــېقىن كهلمىســۇن

نىـڭ  تائاالهللا ا! ئـى رەسـۇلۇلالھ  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىـپ 
نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، قولـۇڭنى بهرگىـن، ـ دېـدىم ۋە ئۇنىـڭ          
ــدۇم    ــۈمگه قوي ــۈزۈپ، كۆكس ــدىن كىرگ ــڭ يېڭى ــولىنى كۆينىكىمنى . ق

) ئـاچلىقتىن قورسـىقىمنىڭ  (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  
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: ھـېس قىلغانـدىن كېـيىن   ئىكهنلىكىنـى   ①كۆكسۈمگىچه تېڭىقلىـق 
   .②دېدى» كهنسېنىڭ ئۆزرەڭ بار ئى«

  )3826: ئهبۇ داۋۇد(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــادەم قورســــىقىنى ئۇالرنىــــڭ ئادىتىــــدە قورســــىقى ئېچىــــپ، يېگىلــــى بىــــر نهرســــه تاپالمىغــــ   ① ان ئــ

 .تېڭىۋاالتتى
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3241(ئهلبانى  ②
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قىبلىگه يۈزلىنىش، تاھارەت ۋە سهترى : نامازنىڭ شهرتلىرى
  ئهۋرەت

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبْيَن الَْمْشرِقِ  - 1272
  . َوالَْمْغرِبِ ِقْبلَةٌ

ــبهر     - 1272  ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــهلاللالھۇ ئهب س
  :گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدې ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق

ــۇنهۋۋەرەگه نىســبهتهن (« ــنه م ــلهن ىشــرمه) مهدى بنىــڭ ىغرمهق بى
  . ①»قىبلىدۇر ئارىسى

  )342: تىرمىزى(

، ومل َيَر اإلعادة على من سها فصلَّى إىل غري اْسَتقْبِلْ وكبِّر« :وعنه، رفعهـ   1273
  .»القبلة

ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    بۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ   ئهـ   1273
 هللاقىـبلىگه يـۈز كهلتـۈرۈپ، ا   « :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۇر ــا تـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   .دېـــگهن »ئهكـــبهر دەپ نامازغـ ــبهر سـ پهيغهمـ
نامـاز   قاراپ سهۋەنلىك تۈپهيلىدىن قىبلىدىن باشقا تهرەپكه” :ۋەسهللهم

  . دەپ قارىمايتتى “كىشى نامىزىنى قايتا ئوقۇشى كېرەكئوقۇپ قالغان 
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َصلَّْيَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي  : َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ، قَالَ -1274 
َيا َرُسولَ اللَِّه، : َم، َتَجلَِّت الشَّْمُس، فَقُلَْناَيْومِ غَْيمٍ إِلَى غَْيرِ الِْقْبلَِة، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ َوَسلَّ
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  .“ا َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّقَْد ُرِفَعْت َصالُتكُْم بَِحقَِّه”: َصلَّْيَنا إِلَى غَْيرِ الِْقْبلَِة، قَالَ
ىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     مۇئاز ئىبنى جهبهل رەز - 1274
ھاۋا تۇتـۇق كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە، بىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ       : قىلىنىدۇ

ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىرگه قىبلىگه قارىمـاي، باشـقا تهرەپـكه قـاراپ     
. نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېـيىن كـۈن چىقتـى   . ناماز ئوقۇپ ساپتىمىز

  : بىز
مــازنى قىــبلىگه قارىمــاي ئوقــۇپتىمىز، ـ   بىــز نا! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدۇق
تائاالنىـڭ دەرگاھىغـا كۈتۈرۈلـۈپ بولـدى، ـ      هللا ــ ئوقۇغان نـامىزىڭالر ا 

  . ①دەپ جاۋاب بهردى
  )»ئهلئهۋسهت«(

َوَسلََّم كَانَ إِذَا َسـافََر   عن أََنُس ْبُن َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 1275 
  .فَأََراَد أَنْ َيَتطَوََّع اْسَتقَْبلَ بَِناقَِتِه الِْقْبلَةَ فَكَبََّر ثُمَّ َصلَّى َحْيثُ َوجََّهُه رِكَاُبُه

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1275
لهم ســـهپهر ئهگهر پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهل: قىلىنىـــدۇ

پال تـۇرۇ ئۈسـتىدە   ىغىئۈستىدە نهپله نامـاز ئوقۇشـنى ئىـرادە قىلسـا، ئـۇل     
ئۇنــدىن كېــيىن ئــۇلىغى ماڭغــان . نى باشــاليتتىقىــبلىگه قــاراپ نامــاز

  . ②تهرەپكه قاراپ نامىزىنى داۋامالشتۇراتتى
 )1225: ئهبۇ داۋۇد(

يَصـلِّي َوُهـَو   ”: للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى ا: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1276
َف بَِمكَّةَ َنْحَو َبْيِت الَْمقِْدسِ، َوالْكَْعَبةُ َبْيَن َيَدْيِه، َوَبْعَدَما َهاَجَر ِستَّةَ َعَشَر َشْهًرا، ثُمَّ اْنَصـرَ 

  .“إِلَى الْكَْعَبِة

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئهبــــۇ ئهبهله        ): 1981(ھهيســــهمى  ①

بولــۇپ،  ئىبنــى ھىببــان ئــۇنى ئىشــهنچلىك كىشــىلهر قاتارىــدا تىلغــا ئالغــان       . ئىســىملىك بىــرى بــار  
 .ئىسمى شهمر ئىبنى يهقزاندۇر، ـ دېگهنئهسلى 

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1084(ئهلبانى  ②
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دىن مۇنــداق رىــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 1276 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهككىــدىكى     : دۇقىلىنىــ

ئـۇ چاغـدا كهبىمـۇ    . چېغىدا بهيتـۇل مۇقهددەسـكه قـاراپ نامـاز ئوقـۇيتتى     
 چهىغئون ئالته ئـاي مۇ ھىجرەتتىن كېيىن. ئالدى تهرەپكه توغرا كېلهتتى

كهبه تهرەپــكه ئانــدىن كېــيىن شــۇنداق قىلغــان، ئــون ئــالته ئايــدىن     
  . ①قارىغان

  )»بىرئهلكه«(

َعْن أَبِي الَْمِليحِ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيقَْبلُ  - 1277
  .اللَُّه َصلَاةً بَِغْيرِ طُُهورٍ َولَا َصَدقَةً ِمْن غُلُولٍ

ئهبــــۇ مهلىــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ دادىســــىدىن رىــــۋايهت  - 1277
  : هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىدۇكى، پهيغهمب

ســۇبهانهھۇ ۋەتهئــاال تاھارەتســىز ئوقۇلغــان نامــازنى ۋە خىيــانهت  هللا ا«
  . ②»مالدىن بېرىلگهن سهدىقىنى قوبۇل قىلمايدۇ بىلهن توپالنغان

  )139: نهسائى(

أَنَُّه َسأَلَ أُْخَتُه أُمَّ َحبِيَبـةَ   َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُحَدْيجٍ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ - 1278
 َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصـلِّي ِفـي  

  .الثَّْوبِ الَِّذي ُيَجاِمُعَها ِفيِه فَقَالَْت َنَعْم إِذَا لَْم َيَر ِفيِه أَذًى
مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبـۇ  : مۇئاۋىيه ئىبنى ھۇدەيج مۇنداق دەيدۇ - 1278

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ (ســۇفيان ھهمشىرىســى 
  : ئۇممۇ ھهبىبهدىن) ئايالى

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىما قىلىـش جهريانىـدا   
ئۇممــۇ . كىــيگهن كىيىمــى بىــلهن نامــاز ئوقــۇمتى؟ ـ دەپ ســورىغانىدى   

  : ھهبىبه

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 1967(ھهيســهمى  ①

 .ئىمام ئهھمهد ۋە بهززارمۇ رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. راۋىيلىرىدۇر
 .، ـ دېگهنسهھىه): 135(ئهلبانى  ②



  ناماز بۆلۈمى

 56

ـــ ئهگهر ئۇنىڭـدا بىـرەر نىجاسـهت بولمىسـا، نامـاز ئوقـۇيتتى، ـ دەپ          
   .①جاۋاب بهردى

  )366: ئهبۇ داۋۇد(

  . كَانَ لَا ُيَصلِّي ِفي َملَاِحفَناَعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1279
: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن   - 1279

بىزنىڭ يېپىنچىلىرىمىزنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  . ②ناماز ئوقۇمايتتىئۈستىدە 

  )368: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيْعَرُق ِفي الثَّْوبِ َوُهَو ُجُنٌب ثُمَّ ُيَصلِّي  - 1280
  .ِفيِه

ئىبنــى  ھئابــدۇلال: نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 1280
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما جۇنۇب ھالىتىدە كىيىۋالغان كىيىمى بىـلهن  

  . ۋېرەتتىبىلهن ناماز ئوقۇ ىكىيىم هيتتى يهنه شۇتهرل
  )120: مالىك(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه -1281
ا قََضى بِأَْصَحابِِه إِذْ َخلََع َنْعلَْيِه فََوَضَعُهَما َعْن َيَسارِِه فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك الْقَْوُم أَلْقَْوا نَِعالَُهْم فَلَمَّ

ْم َعلَى إِلْقَاِء نَِعاِلكُْم قَـالُوا َرأَْيَنـاَك   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاَتُه قَالَ َما َحَملَكُ
ى اللَُّه َعلَْيِه أَلْقَْيَت َنْعلَْيَك فَأَلْقَْيَنا نَِعالََنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ جِْبرِيلَ َصلَّ

قَالَ أَذًى َوقَالَ إِذَا َجاَء أََحُدكُْم إِلَـى الَْمْسـجِِد    َوَسلََّم أََتانِي فَأَْخَبَرنِي أَنَّ ِفيهَِما قَذًَرا أَْو
  .فَلَْيْنظُْر فَإِنْ َرأَى ِفي َنْعلَْيِه قَذًَرا أَْو أَذًى فَلَْيْمَسْحُه َولُْيَصلِّ ِفيهَِما

ئهبۇ سهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       - 1281
هى ۋەسهللهم ساھابىلهرگه ئىمـام  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي: قىلىنىدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 352(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 354(ئهلبانى  ②
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بولۇپ ناماز ئوقۇۋاتاتتى، نامازدا تۇرۇپ ئايىغىنى سـېلىپ سـول تهرىپىـدە    
قويۇپ قويدى، بۇنى كۆرگهن سـاھابىلهرمۇ ئايـاغلىرىنى سـېلىپ قويـۇپ     

  : نامازدىن كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قويدى
سالىسـىلهر؟ ـ دەپ سـورىدى،     ــ سىلهر نېمه ئۈچـۈن ئايـاغلىرىڭالرنى  

  : ئۇالر
. ــ بىز سـېنىڭ سـالغانلىقىڭنى كـۆرۈپ سـېلىۋەتتۇق، ـ دېيىشـتى      

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ماڭـا ئايىغىمـدا نىجاسـهت بـارلىقىنى خهۋەر     كېلىـپ  ــ جىبرىئىل 

ئايىغىڭالرغــا  ،كهلگهنــدەمهســجىدكه . قىلــدى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســالدىم 
ئهگهر ئاياغدا نىجاسهت بولسـا، ئـۇنى سـۈرتۈۋېتىپ ئايـاغ بىـلهن       .قاراڭالر

  . ①ناماز ئوقىۋەرسهڭالر بولىدۇ، ـ دېدى
  )650 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َيْعلَى ْبنِ َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 1282
  . إِنَُّهْم لَا ُيَصلُّونَ ِفي نَِعاِلهِْم َولَا ِخفَاِفهِْمَوَسلََّم َخاِلفُوا الَْيُهوَد فَ

ــى   -1282 ــال ئىبنـ ــيهئـ ــۇ  شـ ــۇ ئهنهـ ــى ئهۋس رەزىيهلالھـ هدداد ئىبنـ
دادىسىدىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنـداق تهلىـم   

  : بهرگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
غ ۋە ئۆتـۈكلىرى  الرغا ئوخشاش ئىش قىلمـاڭالر، ئـۇالر ئايـا   ييهھۇدى«

  . ②»بىلهن ناماز ئوقۇمايدۇ
  ) 652: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم  - 1283
  .أَْو ِلُيَصلِّ ِفيهَِما فََخلََع َنْعلَْيِه فَلَا ُيْؤِذ بِهَِما أََحًدا ِلَيْجَعلُْهَما َبْيَن رِْجلَْيِه

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ       - 1283
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق تهلىم بهرگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 605(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 607(ئهلبانى  ②
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ئهگهر ئايىغىڭالرنى سېلىۋېتىپ ناماز ئوقۇساڭالر، باشقىالرغا ئـازار  «
ياكى سالماي ئاياغ بىلهن ئارىلىقىغا قويۇڭالر  الرنىڭڭىبهرمهستىن، پۇت
  . ①»ناماز ئوقۇڭالر

 )655: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َجدََّتُه ُملَْيكَةَ َدَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 1284
قَالَ أََنٌس فَقُْمُت إِلَى َحِصريٍ لََنا  َوَسلََّم ِلطََعامٍ َصَنَعْتُه لَُه فَأَكَلَ ِمْنُه ثُمَّ قَالَ قُوُموا فَِلأَُصلِّ لَكُْم

 قَْد اْسَودَّ ِمْن طُولِ َما لُبَِس فََنَضْحُتُه بَِماٍء فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصـفَفْتُ 
ى اللَّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْينِ ثُـمَّ  َوالَْيِتيَم َوَراَءُه َوالَْعُجوُز ِمْن َوَراِئَنا فََصلَّى لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

 .اْنَصَرَف
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1284
ــا  : قىلىنىـــدۇ مالىكنىـــڭ چـــوڭ ئانىســـى مـــۇلهيكه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى تاماققـا چاقىرغـان ئىـكهن،      
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمتاماقتىن كېيىن 

. ــ ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر، مهن سىلهرگه ناماز ئوقـۇپ بېـرەي، ـ دېـدى    
ئۇزۇندىن بېرى ئىشلهتمهي قارىداپ كهتكهن بىر بورىمىز بار ئىـدى، مهن  

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ئانــدىن .ىــدىمىپ تازىلپېئــۇنى ســۇ ســ
مهن بىـر يېـتىم بـاال بىـلهن      .نامازغا تـۇردى ) ئۇنىڭ ئۈستىدە(ۋەسهللهم 

بىزنىـڭ  . ئارقىسىدا سـهپ بولـۇپ تـۇردۇم   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
تـۇردى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     چـوڭ ئانـام  ئارقىمىزدا ياشىنىپ قالغـان  

ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه ئىككى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇپ بېرىـپ قايتىـپ      
  . كهتتى

  )380: بۇخارى(

َعْن َمْيُموَنةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصـلِّي َوأََنـا    - 1285 
  .ِحذَاَءُه َوأََنا َحاِئȐٌ َوُربََّما أََصاَبنِي ثَْوُبُه إِذَا َسَجَد قَالَْت َوكَانَ ُيَصلِّي َعلَى الُْخْمَرِة

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 610(ئهلبانى  ①
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ــۇ ئهنهــ   - 1285 ــۇنه رەزىيهلالھ ــ  امهيم ــداق دەي ــزدار : دۇمۇن مهن ھهي
ۋاقىتالردا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم جاينامـازنى مېنىـڭ    

ــۇيتتى    ــاز ئوقـ ــېلىپ نامـ ــا سـ ــيىم   . يېنىمغـ ــدا كىـ ــهجدە قىلغانـ  -سـ
   .كېچهكلىرى ماڭا تېگىپ قاالتتى

  )379: بۇخارى(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصـلِّي  َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا - 1286 
  .َعلَى الَْحِصريِ َوالْفَْرَوِة الَْمْدُبوغَِة

مۇغىيرە ئىبنى شۇئبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت      - 1286
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بورا ۋە ئاشلىغان تېـرە  : قىلىدۇ

  . ①ئۈستىدە ناماز ئوقۇيتتى
  )659: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كُنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1287
  .ْيِهِفي ِشدَِّة الَْحرِّ فَإِذَا لَْم َيْسَتِطْع أََحُدَنا أَنْ ُيَمكَِّن َجْبَهَتُه ِمْن الْأَْرضِ َبَسطَ ثَْوَبُه فََسَجَد َعلَ

بىـز  : مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  ئهنهس ئىبنى - 1287
ــاتتىق ئىسســىق     پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ق

ــۇ   ــاز ئوقۇيتت ــرگه نام ــۈنلهردە بى ــىقتىن  ك ــىمىز ئىسس ق، ئهگهر بىرەرس
شانىسىنى يهرگه قويالمىسا، كىيىمىنى سـېلىپ، شـۇنىڭ ئۈسـتىگه    ېپ

  . سهجدە قىالتتى
  )620: مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلُّوا ِفي َمَرابȐِِ الَْغَنمِ : لرباء رفعها - 1288
  .َولَا ُتَصلُّوا ِفي أَْعطَاِن الْإِبِلِ فَإِنََّها ِمْن الشََّياِطنيِ ،فإهنا بركة 

بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر   - 1288
  : ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 128(ئهلبانى  ①
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ــوي قوت« ــاز ئوقۇ ۇق ــدا نام ــدۇ نى ــگهن ، ســاڭالر بولى ــوي دې ــكهت ق . بهرى
نىڭ خـۇيى  شـهيتان دە چـۈنكى تۆگىـ  ئوقۇماڭالر، ناماز تۆگىنىڭ قوتىنىدا 

  . ①»بار
  )184: ئهبۇ داۋۇد(

لََّم َنَهى أَنْ ُيَصلَّى ِفي َسْبَعِة َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 1289
 َمَواِطَن ِفي الَْمْزَبلَِة َوالَْمْجَزَرِة َوالَْمقَْبَرِة َوقَارَِعِة الطَّرِيقِ َوِفي الَْحمَّامِ َوِفي َمَعـاِطنِ الْإِبِـلِ  

  .َوفَْوَق șَْهرِ َبْيِت اللَِّه
ــۇ ئهنهۇ   - 1289  ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــۋايهت  م ــداق رى دىن مۇن

يهتـته   تۆۋەنـدىكى  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    : قىلىنىدۇ
ئهخلهتخانىدا، قۇشـخانىدا، قهبرىسـتاندا،   : ئورۇندا ناماز ئوقۇشتىن توسقان

  . ②يولنىڭ ئوتتۇرىسىدا، ھاممام، تۆگه قوتانلىرىدا ۋە كهبىنىڭ ئۈستىدە
  )346: تىرمىزى(

أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت أََبا ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قُلْـُت َيـا   عن إِْبَراِهيُم التَّْيِميُّ َعْن  - 1290
ْسجُِد َرُسولَ اللَِّه أَيُّ َمْسجٍِد ُوِضَع ِفي الْأَْرضِ أَوَّلَ قَالَ الَْمْسجُِد الَْحَراُم قَالَ قُلُْت ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الَْم

َبُعونَ َسَنةً ثُمَّ أَْيَنَما أَْدَركَْتَك الصَّلَاةُ َبْعُد فََصلِّْه فَإِنَّ الْفَْضـلَ  الْأَقَْصى قُلُْت كَْم كَانَ َبْيَنُهَما قَالَ أَْر
  .ِفيِه

دادىســـىنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى  يئىبـــراھىم تهيمىـــ - 1290
  :رىۋايهت قىلىدۇ

ــى    ــداق دېگهنلىكىنـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــۇ زەر رەزىيهلالھـ ـــ مهن ئهبـ ــ
  :ئاڭلىغانىدىم

  : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنپهيغهمبهر سهلاللالــ 
ــى؟ ـ دەپ         ــجىد قايس ــېلىنغان مهس ــتىم س ــۇنجى قې ــدا ت ـــ زېمىن ـ

  : سورىسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ــ ھهرام مهسجىدى، ـ دېدى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 169(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن: )53(ئهلبانى  ②
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  : ــ ئۇندىن كېيىنچۇ؟ ـ دەپ سورىسام
  . ــ ئهقسا مهسجىدى، ـ دېدى

ىـت ئـۆتكهن، ـ دەپ    ـــ ئـۇ ئىككىسـىنىڭ ئارىلىقىـدا قانچىلىـك ۋاق     
  : سورىسام

  :ئاندىن. دېدىـ ، ــ قىرىق يىل ۋاقىت ئۆتكهن
ــ مهيلى قهيهردە بولمىغىن، نامـاز ۋاقتـى كىـرىپال قالسـا، شـۇ يهردە       

، )يهنى نامازنى ۋاقتىدا قىلىشتا( پهزىلهت مانا مۇشۇنىڭدا. ناماز ئوقۇغىن
  . ـ دېدى

  )3366: بۇخارى(

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي َحْيثُ َما َدَنا َعْن َعاِئَشةَ، َعْن  - 1291
َيا َرُسولَ اللَِّه، ُربََّما َصلَّْيَت ِفي الَْمكَاِن الَِّذي َيُمرُّ ِفيِه الَْحاِئȐُ، فَلَْو : ِمَن الَْبْيِت، فَقَالَْت لَُه َعاِئَشةُ

َعَجًبا لَِك َيا َعاِئَشةُ، أََما َعِلْمِت أَنَّ الُْمـْؤِمَن ُتطَهِّـُر   ”: ُتَصلِّي ِفيِه، فَقَالَ أَنََّك اتََّخذَْت َمْسجًِدا
 .“َسْجَدُتُه َمْوِضَعَها إِلَى َسْبعِ أََرِضَني

: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 1291 
ئـۇدۇل كهلسـه    رىېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆينىڭ قهي

  : مهن. ناماز ئوقۇيتتىشۇ يېرىدە 
سـهن ھهيـزدار ئايـالالر ماڭغـان يهردە نامـاز ئوقـۇپ       ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

لىشـــىڭ مـــۇمكىن، شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن، بىـــر يهرنـــى مهخســـۇس نامـــاز ېق
ئوقۇيدىغان قىلىۋالغان بولساڭ، ـ دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   

  : ۋەسهللهم
ــه  ـــ ئـــى ئائىشـ ــدى، مۇئمىننىـــڭ  ! ــ ــۇ ئهجهبلىنهرلىـــك گهپ بولـ بـ

ــى ــان يهرنــــى   سهجدىســ ــهجدە قىلىنغــ ــن ســ ــات زېمىــ ــته قــ  غىچهيهتــ
  . ①ىنى بىلمىدىڭمۇ؟ ـ دېدىقپاكاليدىغانلى

  )»ئهلكهبىر«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، كۆپچىلىـــك ئۆلىمـــاالر ئۇنىـــڭ   ): 1933(ھهيســـهمى  ①

ــهنهدىدىكى  ــدۇلالھســ ــرى     ئابــ ــى ئىلگىــ ــى ئىكهنلىكىنــ ــى زەئىــــپ كىشــ ــالىهنىڭ ھهدىســ ــى ســ ئىبنــ
بىـــــراق ئابـــــدۇلمهلىك ئىبنـــــى شـــــۇئهيل ئۇنىـــــڭ ئىشـــــهنچلىك ۋە ئامانهتـــــدار كىشـــــى  . ســـــۈرگهن

 .لىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ـ دېگهنئىكهن
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َعِليٍّ َوَعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َوأَبِي ُهَرْيَرةَ َوَجابِرٍ َواْبنِ َعبَّـاسٍ  أيب سعيد وَعْن  -1292 
ةَ َوأََنسٍ َوأَبِي أَُماَمةَ َوأَبِي ذَرٍّ قَالُوا إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُجِعلَْت ِلـَي  َوُحذَْيفَ

  .الْأَْرُض َمْسجًِدا َوطَُهوًرا
، ئهبــۇ ھــۇرەيرە، ئىد، ئهلــى، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر ئهبــۇ ســه - 1292

زەر رەزىيهلالھۇ ۇ ئۇمامه ۋە ئهبۇ جابىر، ئىبنى ئابباس، ھۇزەيفه، ئهنهس، ئهب
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنـداق   م قاتارلىقالرئهنهۇ

 : گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدې
  . ①»زېمىن مهن ئۈچۈن پاكىز جاي ۋە مهسجىد قىلىپ بېرىلدى«

  )1553: تىرمىزى(

ِضَي اللَُّه َعْنُه َمرَّ بَِبابِلَ َوُهَو َيِسُري فََجاَءُه َعْن أَبِي َصاِلحٍ الِْغفَارِيِّ أَنَّ َعِليŋا َر - 1293
 إِنَّ َحبِيبِي الُْمَؤذِّنُ ُيؤذنُ بَِصلَاِة الَْعْصرِ فَلَمَّا َبَرَز ِمْنَها أََمَر الُْمَؤذِّنَ فَأَقَاَم الصَّلَاةَ فَلَمَّا فََرغَ قَالَ

لَِّي ِفي الَْمقَْبَرِة َوَنَهانِي أَنْ أَُصلَِّي ِفي أَْرضِ َبابِلَ فَإِنََّهـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهانِي أَنْ أَُص
  .َملُْعوَنةٌ

ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    : دەيـدۇ ئهبۇ سالىه غىفارى مۇنـداق   - 1293
نىـڭ  ئهسـىر نامىزى  ىمـۇئهززىن  ،قانـدا تاتىۋېكئۆتـۈپ   ىنبابىل شهھىرىد

ــانلىقنىۋاقتـــى كى ــ رىـــپ قالغـ ــراق  .دىخهۋەر قىلىـــپ كهلـ هلـــى ئبىـ
بابىلـدىن ئۆتـۈپ    )پئۇ يهردە نامـاز ئوقۇماسـتىن يـۈرۈ   (رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

ــدىن   ــپ بولغان ــيىنكېتى ــدىن كې ــۇئهززى ئان ــا  نم ــپ، نامازغ نى چاقىرى
  : نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن. تهكبىر ئوقۇشقا بۇيرىدى

ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى قهبرىســتاندا ۋە 
ابىــل زېمىنىــدا نامــاز ئوقۇشــتىن توســقان، چــۈنكى ئــۇ يهر مهلئــۇن        ب

   .②زېمىندۇر، ـ دېدى
 )490: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1257(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 93(ئهلبانى  ②
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َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِفي السَّفَرِ َعلَى  - 1294
  .ًء َصلَاةَ اللَّْيلِ إِلَّا الْفََراِئȐَ َوُيوِتُر َعلَى َراِحلَِتِهَراِحلَِتِه َحْيثُ َتَوجََّهْت بِِه ُيوِمǜُ إَِميا

دىن مۇنــداق رىــۋايهت  مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 1294
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم سـهپهرگه چىقسـا،      : قىلىنىدۇ

ــامىزىنى   ئــۇالغ قايســى ئولتۇرغــان پېتــى، ئــۇالغ ئۈســتىدەتهھهججــۇت ن
ھهتتــا ، ۋېرەتتى، ئىشــارەت قىلىــپ ئوقــۇقــاراپ ماڭســا ماڭســۇنه تهرەپــك

ــاز   ــا پهرز نامـ ــۇيتتى، ئهممـ ــتىدە ئوقـ ــۇالغ ئۈسـ ــۇ ئـ ئۇنـــداق  نىۋىتىرنىمـ
  . ئوقۇمايتتى

  )1000: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ  - 1295
  .َسبُِّح َعلَى șَْهرِ َراِحلَِتِه ومل يذكر يف السفرُي

دېگهنلىكـى  مۇنـداق   ىـڭ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمان  - 1295
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــۇالغ    : رى ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

دېـگهن  » سـهپهردە «: بۇ رىۋايهتته. ئوقۇيتتى ئولتۇرۇپ نهپله نامازئۈستىدە 
  . ىنمىغانزىكرى قىل سۆز

  )1105 :بۇخارى(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َبَعثَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحاَجٍة فَجِئُْت َوُهـَو   -1296
  . ُيَصلِّي َعلَى َراِحلَِتِه َنْحَو الَْمْشرِقِ َوالسُُّجوُد أَْخفȐَُ ِمْن الرُّكُوعِ

: داق رىــۋايهت قىلىنىــدۇجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــ - 1296
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى بىـر ئىشـنى قىلىشـقا       
بۇيرىغان ئىدى، مهن ئۇ ئىشنى تۈگىتىپ كهلسهم، ئۇالغ ئۈستىدە شـهرق  

) مهن قاراپ تـۇردۇم ( .ناماز ئوقۇۋېتىپتۇ) ئىشارەت قىلىپ(تهرەپكه قاراپ 
   .①ىدسهجدىنى رۇكۇدىن پهسرەك قىل

  )351:تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 287(ئهلبانى  ①
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عن َجابُِر ْبُن َعْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصـلِّي َعلَـى    - 1297
  .َراِحلَِتِه َنْحَو الَْمْشرِقِ فَإِذَا أََراَد أَنْ ُيَصلَِّي الَْمكُْتوَبةَ َنَزلَ فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ

ــدۇلالھ رە   - 1297 ــى ئاب ــابىر ئىبن ــداق   ج ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه زىيهلالھ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــۇالغ    : رى ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ئۈســتىدە شــهرق تهرەپــكه قــاراپ نهپــله نامــاز ئوقــۇيتتى، ئهگهر پهرز نامــاز 
  . ئوقۇشنى ئىرادە قىلسا، ئۇالغدىن چۈشۈپ قىبلىگه قاراپ ئوقۇيتتى

  )1099: بۇخارى(

ُعثَْمانَ ْبنِ َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَُّهْم كَاُنوا َمـَع  َعْن َعْمرِو ْبنِ  - 1298
ُء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمِسريٍ فَاْنَتَهْوا إِلَى َمِضيقٍ َوَحَضَرْت الصَّلَاةُ فَُمِطُروا السَّـَما 

ِمْنُهْم فَأَذَّنَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى َراِحلَِتِه ِمْن فَْوِقهِْم َوالْبِلَّةُ ِمْن أَْسفَلَ 
َوأَقَاَم أَْو أَقَاَم فََتقَدََّم َعلَى َراِحلَِتِه فََصلَّى بِهِْم ُيوِمǜُ إَِمياًء َيْجَعلُ السُّـُجوَد أَْخفَـȐَ ِمـْن    

  . الرُّكُوعِ
ىسـىدىن،  ئىبنى مـۇررە داد  ى يهئالئهمر ئىبنى ئوسمان ئىبن - 1298

بىز پهيغهمـبهر رەزىيهلالھـۇ   : رىۋايهت قىلىدۇمۇنداق  دىندادىسى بوۋىسى
ئهنهۇ بىلهن بىرگه سهپهردە ئىـدۇق، تـار بىـر ئورۇنغـا يېتىـپ كهلگهنـدە،       

زېمىن ھـۆل   ىۋاتقان بولغاچقاغېيامغۇر ي. نامازنىڭ ۋاقتى كىرىپ قالدى
لهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇالغ ئۈسـتىدە تـۇرۇپ      پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئه . ئىدى

ئالــدىمىزغا ئۆتــۈپ،  ئــۇلىغى بىــلهن ئهزان ئوقــۇپ، تهكبىــر چۈشــۈردى ۋە
سـهجدىنى رۇكـۇدىن   . ىئىمام بولـۇپ، ئىشـارەت بىـلهن نامـاز ئوقـۇپ بهرد     

  . ①ىدپهسرەك قىل
  )411: تىرمىزى(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : يِه، قَالََعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِ - 1299
إِذَا كُْنُتْم ِفي الْقََصبِ، أَوِ الثَّلْجِ، أَوِ الرََّداغِ، فََحَضَرِت الصَّـالة، فَـأَْوِمئُوا   ”: َعلَْيِه َوَسلََّم

  . “إَِمياًء
                                                 

 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 65(ئهلبانى  ①
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ئهلـــقهمه ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ مـــۇزەنىي رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   - 1299
لىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  دادىسىدىن رىۋايهت قى

  : مۇنداق دېگهن
ۋە  قـاردا قۇمۇشلۇقتا يـاكى  نامازنىڭ ۋاقتى كىرگهندە ئهگهر سىلهر «

  . ①»ياكى پاتقاقلىقتا بولساڭالر، نامازنى ئىشارەت بىلهن ئوقۇڭالر
  )»ئهلكهبىر«(

لَْيِه َوَسلََّم أََمَرُه أَنْ ُيَصلَِّي يف السـفينة  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع”َعْن َجْعفَرٍ،  - 1300 
 .قَاِئًما إِال أَنْ َيْخَشى الَْغَرق

: فهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     ئجه - 1300
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى غهرق بولۇپ كېتىشتىن 

  . ②قا بۇيرىدىئۆرە تۇرۇپ ئوقۇش نىناماز كېمىدە ،القورقمىسام
  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

عن َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ أَنَُّه َسأَلَ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َهلْ ُرخِّـَص   - 1301
ـ   الَ ِللنَِّساِء أَنْ ُيَصلَِّني َعلَى الدََّوابِّ قَالَْت لَْم ُيَرخَّْص لَُهنَّ ِفي ذَِلَك ِفي ِشدٍَّة َولَا َرَخـاٍء قَ

  .ُمَحمٌَّد َهذَا ِفي الَْمكُْتوَبِة
ئهتا ئىبنى ئهبۇ رەباھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ    - 1301
  :ئهنهادىن

ــ ئايالالرنىڭ ئۇالغ ئۈستىدە ناماز ئوقۇشىغا رۇخسهت قىلىنغانمۇ؟ ـ  
  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. دەپ سورىغان ئىدى

 –پاراغهتتىمۇ، جاپا  -راھهت  ىاماز ئوقۇشــ ئايالالرغا ئۇالغ ئۈستىدە ن
رۇخسـهت قىلىنمىغـان، ـ     ) يهنـى ھهرقانـداق شـارائىتتا   (مۇشـهققهتتىمۇ  

                                                 
ــهمى  ① ــى ق      ): 2980(ھهيس ــۇھهممهد ئىبن ــهنهدىدە م ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس هزا ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىســمى ئاتالمىغــان بىــر         ): 2991(ھهيســهمى  ②

ســـهنهدى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه . قالغـــان راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر. راۋىـــي بـــار
 .بىۋاسىته تۇتۇشىدۇ، ـ دېگهن
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ــدى ــ(مــۇھهممهد  .①دې ــدۇ) يراۋى ــداق دەي ــۇ، پهرز نامــازالر ھهققىــدە   :مۇن ب
  . ئېيتىلغان سۆزدۇر

  )1228: داۋۇد ئهبۇ(

َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْجَعلُوا ِفي ُبُيوِتكُْم ِمـْن   َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه -1302
  .َصلَاِتكُْم َولَا َتتَِّخذُوَها قُُبوًرا

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  -1302 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  مــائىبنــى ئ
  : گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدېئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق 

  . »ناماز ئوقۇپ تۇرۇڭالر ئۆيۈڭالرنى قهبرىستانلىققا ئوخشىتىۋالماي،«
  )432: بۇخارى(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْسَتِحبُّ الصَّلَاةَ ِفي  -1303
  .و َداُوَد يْعنِي الَْبَساِتَنيالِْحيطَاِن قَالَ أَُب

: دەيـــدۇ مۇئـــاز ئىبنـــى جهبهل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق  -1303
ياخشـى  دا نامـاز ئوقۇشـنى   الرپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم باغ

  . ②كۆرەتتى
  )334 :تىرمىزى(

َبْهُز ْبُن َحِكيمٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َعْوَراُتَنا َما  - 1304
َتَك إِلَّا ِمْن َزْوَجِتَك أَْو َما َملَكَْت َيِميُنَك فَقَالَ الرَُّجـلُ  َنأِْتي ِمْنَها َوَما َنذَُر قَالَ اْحفȘَْ َعْوَر

َيكُونُ َمَع الرَُّجلِ قَالَ إِنْ اْسَتطَْعَت أَنْ لَا َيَراَها أََحٌد فَافَْعلْ قُلُْت َوالرَُّجلُ َيكُونُ َخاِلًيا قَـالَ  
   .فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ ُيْسَتْحَيا ِمْنُه

ئهنهۇ دادىسـىدىن، دادىسـى    نى ھهكىم رەزىيهلالھۇبهھز ئىب – 1304
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : ۇدرىۋايهت قىلى مۇنداق دىنبوۋىسى

  : ۋەسهللهمگه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1087(انى ئهلب ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 52(ئهلبانى  ②
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ئهۋرىتىمىزنــى قهيهرلهردە يېپىــپ، قهيهرلهردە  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  
ــورىدىم     ــدۇ؟ ـ دەپ س ــى  . ياپمىســاق بولى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم

  : ۋەسهللهم
ــــ ئهۋرىتىڭنــى ئۆزەڭنىــڭ ئايالىــڭ يــاكى دېدىكىڭــدىن باشــقىالرغا 

  . ئاچمىغىن، ـ دېدى
  :ــ ئهگهر ئهر كىشى بولسىچۇ؟ ـ دەپ سورىسام

ئىمكانىڭ بولسا ھـېچ كىمـگه   مهيدىغان سهتكۆر غاــ ئهگهر باشقىالر
  . ، ـ دېدىكۆرسهتمه

  :ــ ئهگهر ئهر كىشى يالغۇز بولسىچۇ؟ ـ دەپ سورىسام
يهنـى ئهتراپتـا ھـېچكىم    (ا قىلىشـقا ئهڭ ھهقلىـق زاتتـۇر    ھايهللا ــ ا

  . ①، ـ دېدى)تائاالدىن ھايا قىلىش الزىمهللا بولمىسىمۇ، ا
 )2769: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسـولُ اللَّـِه    - 1305
لَا َيْنظُُر الرَُّجلُ إِلَى َعْوَرِة الرَُّجلِ َولَا َتْنظُُر الَْمْرأَةُ إِلَى َعْوَرِة الَْمْرأَِة َولَا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُيفِْضي الرَُّجلُ إِلَى الرَُّجلِ ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد َولَا ُتفِْضي الَْمْرأَةُ إِلَى الَْمـْرأَِة ِفـي الثَّـْوبِ    
  . الَْواِحِد

ن ئىبنى ئهبـۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      ئابدۇراھما - 1305
دادىسىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

  : مۇنداق دېگهن
ئهرلهر بىر ـ بىرىنىڭ ئهۋرىتىگه قارىمىسـۇن، ئايـالالرمۇ ھهم بىـر ـ      «

ئىككـــى ئهر كىشـــى بىـــر يوتقانـــدا . بىرىنىـــڭ ئهۋرىـــتىگه قارىمىســـۇن
  . ②»ىككى ئايال كىشىمۇ بىر يوتقاندا ياتمىسۇنياتمىسۇن، ئ

  )2793: تىرمىزى(

 َرُجلٌ ُيفِْضَينَّ لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 1306
                                                 

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2222(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2243(ئهلبانى  ②
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  .َواِلًدا أَْو َولًَدا إِلَّا اْمَرأٍَة إِلَى اْمَرأَةٌ َولَا َرُجلٍ إِلَى
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1306

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 -ئهممـا ئاتـا   . ئىككى ئهر ياكى ئىككى ئايال بىر يوتقاندا ياتمىسۇن«

  . ①»باال بولسا بولىدۇ
  )4019: ئهبۇ داۋۇد(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِيَّاكُْم َوالتََّعرَِّي فَإِنَّ َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَّ - 1307
َمَعكُْم َمْن لَا ُيفَارِقُكُْم إِلَّا ِعْنَد الَْغاِئِط َوِحَني ُيفِْضي الرَُّجـلُ إِلَـى أَْهِلـِه فَاْسـَتْحُيوُهْم     

  . َوأَكْرُِموُهْم
يهت قىلىنىدۇكى، دىن رىۋامائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1037

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ھاجهتخانىغــا  ، چــۈنكىيالىڭاچلىنىشــتىن قهتئىــي ســاقلىنىڭالر«

ۋاقىتـتىن باشـقا چاغـدا     بولغـان ىڭالر بىلهن بىـرگه  رىئاياللۋە كىرگهن 
ھايا  دىنپهرىشتىلهرئۇ  شۇڭا. پهرىشتىلهر داۋاملىق سىلهر بىلهن بىلله

  . ②»الر ۋە ئۇالرنى ھۆرمهتلهڭالرىڭقىل
  )2800: تىرمىزى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1308
  . السُّرَِّة َوفَْوَق الرُّكَْبِةقَالَ إِذَا َزوََّج أََحُدكُْم َخاِدَمُه َعْبَدُه أَْو أَجَِريُه فَلَا َيْنظُْر إِلَى َما ُدونَ 

ــر ئىبنــى شــۇئهيب دادىســى    - 1308 بوۋىســىدىن  دادىســى ،دىنئهم
رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       

  : دېگهن
بىـلهن ئـۆيلهپ    ىقـۇلى يـاكى ئىشچىسـ   دېـدىكىنى  ئهگهر بىرىڭالر «
بىــلهن تىزىنىــڭ كىنــدىكى  دېــدەكنىڭ ئــۇ) تويــدىن كېــيىن(، قويســا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 868(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 529(ئهلبانى  ②
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ــدىن  ( .①»ئارىلىقىغــا قارىمىســۇن ــدىكىنى ئهرگه بېرىــپ بولغان يهنــى دې
 كىنـدىكى بىـلهن تىزىنىـڭ ئارىلىقىغـا     كېيىن خوجايىنغا دېـدىكنىڭ 

   ).قاراش ھارام بولىدۇ
  )4114: ئهبۇ داۋۇد(

ْبرِْز فَِخذََك َولَا َتْنظَُرنَّ إِلَى َعْن َعِليٍّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُت - 1309
  .فَِخِذ َحيٍّ َولَا َميٍِّت

ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،   - 1309 ــۇدىن رىــ ئهلــــى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

ڭنى باشــقىالرغا كۆرســهتمىگىن، تىرىــك يــاكى ئۆلۈكنىــڭ     اتــيو«
  . ②دېگهن» ىمىغىنقار يوتىسىغىمۇ

  )3140: هبۇ داۋۇدئ(

  .َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الْفَِخذُ َعْوَرةٌ - 1310
ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1310 ــداق رى دىن مۇن

ــدۇ ــهللهم  : قىلىنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــا«: پهيغهمـ ـــ  يوتـ ــ
  . ③دېگهن» ئىنساننىڭ ئهۋرىتىدۇر

  )2798: تىرمىزى(

َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  : َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ، قَالَ - 1311
فََدلَّى رِْجلَْيِه ِفي الْبِئْرِ، َوكََشَف َعْن فَِخذَْيِه، فََجـاَء أَُبـو َبكْـرٍ     بِاَألْسَواِف، َوبِاللٌ َمَعُه،

فََدَخلَ أَُبو َبكْرٍ، فََجلََس َعلَى َيِمـنيِ   “َيا بِاللُ، ائْذَنْ لَُه، َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة”: ، فَقَالََيْسَتأِْذنُ
َمُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَدلَّى رِْجلَْيِه ِفي الْبِئْرِ، فَكََشَف َعْن فَِخذَْيِه، ثُمَّ َجاَء ُع

فََدَخلَ، فََجلََس َعلَى َيَسارِ َرُسولِ اللَِّه  “ائْذَنْ لَُه َيا بِاللُ، َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة”: فَقَالََيْسَتأِْذنُ، 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3466(ئهلبانى  ①
 .ئىپ، ـ دېگهنئىنتايىن زە): 687(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2245(ئهلبانى  ③
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ِذنُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَدلَّى رِْجلَْيِه ِفي الْبِئْرِ، َوكََشَف َعْن فَِخذَْيِه، ثُمَّ َجاَء ُعثَْمانُ َيْسَتأْ
فََدَخلَ ُعثَْمانُ فََجلَـَس قَُبالَـةَ    “لَُه َيا بِاللُ َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة َعلَى َبلًْوى ُتِصيُبُه ائْذَنْ”: فَقَالَ

  .وكََشَف َعْن فَِخذَْيِه ئْرَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَدلَّى رِْجلَْيِه ِفي الْبِ
ــۇ  – 1311 ــۇ    ئهب ــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنه : دەيــدۇمۇنــداق ســهئىد خ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهسۋاف دېگهن يهردە توختىـدى،  
پهيغهمـــبهر . بىـــالل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئۇنىـــڭ بىـــلهن بىـــرگه ئىـــدى

 يوتىســىنىئهلهيهىسســاالم ئىككــى پــۇتىنى قۇدۇققــا ســاڭگىلىتىپ،     
 بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ كېلىـپ،     شۇ ئهسـنادا ئهبـۇ  . ئېچىپ ئولتۇردى

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا كىرىشـــكه  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىاللغا. رۇخسهت سورىدى

ــ  ! بېشارەت بهرگىـن بىلهن ــ ئۇنى كىرگۈزگىن ۋە ئۇنىڭغا جهننهت 
بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كىرىــپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ئهبــۇ. دېــدى

دە ئولتـۇردى ۋە يوتىسـىنى ئېچىـپ،    پىـ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئـوڭ تهرى 
ئۇندىن كېيىن، ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ   .ئىككى پۇتىنى قۇدۇققا ساڭگىالتتى

ــورىدى   ــپ، كىرىشــكه رۇخســهت س ــۇ كېلى ــهلاللالھۇ  . ئهنه ــبهر س پهيغهم
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم بىاللغا

ــ  ! بېشارەت بهرگىـن  بىلهن ــ ئۇنى كىرگۈزگىن ۋە ئۇنىڭغا جهننهت
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سـول   ،رىپئۆمهر كى. دېدى

ــ ــا     تهرىپى ــۇتىنى قۇدۇقق ــى پ ــپ، ئىكك ــىنى ئېچى ــۇردى ۋە يوتىس دە ئولت
ــاڭگىالتتى ــپ،      .س ــۇ كېلى ــۇ ئهنه ــمان رەزىيهلالھ ــيىن، ئوس ــدىن كې ئۇن

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . كىرىشكه رۇخسهت سـورىدى 
  : بىاللغا

ۋە بېشىغا كېلىدىغان مۇسىبهت سهۋەبىدىن،  ــ ئۇنىمۇ كىرگۈزگىن
ــ دېـــدى! بېشـــارەت بهرگىـــنبىـــلهن جهنـــنهت  ىمـــۇئۇنىڭغ ئوســـمان . ــ

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كىرىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  
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  . ①پۇتىنى قۇدۇققا ساڭگىالتتى پ،چىيوتىسىنى ئې ،ئۇدۇلىدا ئولتۇرۇپ
  ) »ئهلئهۋسهت«(

ال َبأَْس أَنْ ُيقَلَِّب ”: َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعنِ اْبنِ - 1312
  . “الرَُّجلُ الَْجارَِيةَ إِذَا أََراَد أَنْ َيْشَترَِيَها، َما َخال َعْوَرőا، َما َبْيَن ُركَْبِتَها إِلَى َمقَْعِد إَِزارَِها

دىن رىـــــۋايهت مـــــائهنهۇئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ  - 1312
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنــى تىــزى ســېتىۋالماقچى بولغــانالر ئۇنىــڭ ئهۋرىتىــدىن  دېــدەك«
ــدىن    ــى ئارىلىقى ــلهن بېل ــقا يهرگه بى ــدىن  باش ــدى ۋە كهينى ــا ئال قارىس

  . ②»بولىدۇ
  )10773: »ئهلكهبىر«(

َرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُيَصلِّي أََحُدكُْم َعْن أَبِي ُهَرْي - 1313
Ąِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد لَْيَس َعلَى َعاِتقَْيِه ِمْنُه َشْيء.  

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ       - 1313
: ىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق بۇيرۇق بهرگهنل

  » !ناماز ئوقۇماڭالر كىيىم بىلهنئىككى ئۆشنىنى ياپمايدىغان «
 )516: مۇسلىم(

 َصـلَّى  إِذَا َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 1314
 .اِتقَْيِهَع َعلَى بِطََرفَْيِه فَلُْيَخاِلْف ثَْوبٍ ِفي أََحُدكُْم

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1314
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
ــهمى  ① ــتازى ئهلــى ئىبنــى         ): 14377(ھهيس ــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئۇس ــنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغ بــۇ ھهدىس

ــدۇر     ــنىڭ راۋىيلىرى ــهھىه ھهدىس ــرى س ــقا راۋىيلى ــهئىدتىن باش ــهندۇر،   . س ــىمۇ ھهس ــىنىڭ ھهدىس ــۇ كىش ئ
 .ـ دېگهن

تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ســــالىه ئىبنــــى بــــۇ ھهدىســــنى ): 2237(ھهيســــهمى  ②
ــار     ــى بـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــىملىك ھهدىسـ ــان ئىسـ ــهنچلىك    . ھهسسـ ــۇنى ئىشـ ــان ئـ ــى ھىببـ ــراق ئىبنـ بىـ

 .كىشىلهر قاتارىدا تىلغا ئالغان
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ئهگهر بىـــر پـــارچه رەخـــت بىـــلهن يۆگىنىـــپ نامـــاز ئوقۇمـــاقچى  «
بولســاڭالر، رەختنىــڭ ئىككــى ئــۇچىنى ئۆشــنهڭالرغا چــاپراس قىلىــپ   

   ①»!ئارتىۋېلىڭالر
  )627: ۇ داۋۇدئهب(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َساِئلًا َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الصَّلَاِة  - 1315
  .ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََوِلكُلِّكُْم ثَْوَباِن

ــۇرەيرە ر  - 1315 ــۇ ھـ ــۋايهت   ئهبـ ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ەزىيهلالھـ
بىر كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بىـر  : قىلىنىدۇ

كىــيىم بىــلهن نامــاز ئوقــۇش ھهققىــدە ســورىغان ئىــدى، پهيغهمــبهر        
ھهممىڭالرنىـڭ ئىككىـدىن كىيىمـى    «: سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  

  . بهردى جاۋابەپ د» !ى؟ىدبارم
   )358: بۇخارى(

فَقَالَ إِذَا َوسََّع اللَُّه فَأَْوِسُعوا، َجَمَع ثُمَّ َسأَلَ َرُجلٌ ُعَمَر  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ - 1316
َرُجلٌ َعلَْيِه ِثَياَبُه، َصلَّى َرُجلٌ ِفى إَِزارٍ َورَِداٍء، ِفى إَِزارٍ َوقَِميصٍ، ِفى إَِزارٍ َوقََباٍء، ِفى َسَراوِيلَ 

قَـالَ   -َراوِيلَ َوقَِميصٍ، ِفى َسَراوِيلَ َوقََباٍء، ِفى ُتبَّاٍن َوقََباٍء، ِفى ُتبَّاٍن َوقَِميصٍ َورَِداٍء، ِفى َس
  .ِفى ُتبَّاٍن َورَِداٍء -َوأَْحِسُبُه قَالَ 
ــۋايهت     - 1316 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
دىن بــۇ كېــيىن يهنه بىــر كىشــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ : قىلىنىــدۇ

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. سوئالنى سورىدى
ئهگهر . تائاال سىلهرگه كۆپ بهرسه، سىلهرمۇ كهڭ ـ تاشـا ئىشـلىتىڭالر    هللا ــ ا

 ②ئىشـتان . بىر كىشىنىڭ بىـردىن ئـارتۇق كىيىمـى بولسـا، ئـۇنى كىيىۋالسـۇن      
 كـالته ئىشـتان  بىلهن يهكتهك، ئىشـتان بىـلهن كـۆينهك، ئىشـتان بىـلهن تـون،       

بىـلهن   كۇسـار بىلهن تون،  كۇساربىلهن كۆينهك،  كالته ئىشتانهكتهك، بىلهن ي

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 586(ئهلبانى  ①

ــ      ② ــتان ئورنىــ ــۇلمانلىرى ئىشــ ــىيا مۇســ ــۇبىي ئاســ ــۇلغىنى جهنــ ــۆزدە تۇتــ ــۇ يهردە كــ ــدىن بــ دا بېلىــ
  . ئىزارئىسمى  رەپچىدىكىيۆگىۋالىدىغان ئهنئهنىۋىي كىيىم بولۇپ، بۇ كىيىمنىڭ ئه
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بىـلهن  كۇسـار  پهرىـزىمچه،  : ئهبۇ ھـۇرەيرە . كۆينهك كىيىپ ناماز ئوقۇڭالر، ـ دېدى 
   .يدۇ، ـ دەنىمۇ تىلغا ئالغانيهكتهك

  )365: بۇخارى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع الْقَْومِ َعْن أََنسٍ قَالَ آِخُر َصلَاٍة َصلَّاَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّ - 1317
  . َصلَّى ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَتَوشًِّحا َخلَْف أَبِي َبكْرٍ

ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت   - 1317
ــدۇ ــلهن     : قىلىنى ــائهت بى ــهللهمنىڭ جام ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

بهكرىنىڭ ئارقىسـىدا بىـرال كىـيىمگه يـۆگهنگهن      بۇئوقۇغان ئاخىرقى نامىزى ئه
  . ①ھالدا ئوقۇغان ناماز ئىدى

  ) 785: نهسائى(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِفـي ثَـْوبٍ َواِحـٍد     - 1318
  .اُمَتَوشًِّحا بِِه َيتَِّقي بِفُُضوِلِه َحرَّ الْأَْرضِ َوَبْرَدَه

ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1318 ــداق رى دىن مۇن
ــدۇ ــر     : قىلىنى ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــتكهپهيغهم  رەخ

رەختنىـڭ سـاڭگىالپ تۇرغـان يهرلىرىنـى     ، هنگهن ھالدا ناماز ئوقـۇدى يۆگ
ــدا( ســاقلىنىش  ســوغۇقىدىن –زېمىننىــڭ ئىسســىق ) ســهجدە قىلغان

   .②ئۈچۈن ئىشلهتتى
  )2316: ئهھمهد(

الرمحن حاضن عائشة قال رأيت النƑ صلى اهللا عليه وسلم  عن أيب عبد - 1319
  .وعائشة يصليان يف ثوب واحد نصفه على النƑ صلى اهللا عليه وسلم ونصفه على عائشة

ئهبـۇ ئابـدۇراھمان    سىباققۇچى ڭرەزىيهلالھۇ ئهنهانى ئائىشه – 1319
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : دەيــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق 

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 757(ئهلبانى  ①
ــۇپ،    ): 2198(ھهيســـهمى  ② ــام ئهھـــمهد، ئهبـــۇ يهئـــال ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـ بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـ

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنئىمام ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ 
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، گهنىـدىم ناماز ئوقۇغىنىنى كۆر تهترەخۋەسهللهم بىلهن ئائىشهنىڭ بىر 
ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــى پهيغهم ــڭ يېرىم نىڭ كىيىمنى

ــتىدە ــر ، ئۈس ــۇ ئهنها  يهنه بى ــه رەزىيهلالھ ــى ئائىش ــتىدە يېرىم ــڭ ئۈس  نى
  . ①ئىدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن َعْبِد - 1320
Ąَخُر أَنْ ُتَصلَِّي ِفي َسَراوِيلَ َولَْيَس َعلَْيَك رَِداءǔْأَنْ ُيَصلَِّي ِفي ِلَحاٍف لَا َيَتَوشَُّح بِِه َوال.  

ــدۇلال -1320 ــدە ھئابـ ــى بۇرەيـ ــى بۇر ئىبنـ ــۇ دادىسـ ــدە رەزىيهلالھـ ەيـ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

يۆگهنمهسـتىن نامـاز    ،ئهلهيهى ۋەسهللهم يېپىنچىنى ئۈسـتىگه ئـارتىپال  
ــتان   ــالته ئىش ــتىن ۋە يهكتهكســىز ك ــ ئوقۇش ــاز ئوقۇ البىلهن ــتىن نام ش

   .②»توسقان
  )636 :ئهبۇ داۋۇد(

ْعٍد قَالَ كَانَ رَِجالٌ ُيَصلُّونَ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َسْهلِ ْبنِ َس -1321
َتوَِي َعاِقِدي أُْزرِِهْم َعلَى أَْعَناِقهِْم كََهْيئَِة الصِّْبَياِن َوُيقَالُ ِللنَِّساِء لَا َتْرفَْعَن ُرُءوَسكُنَّ َحتَّى َيْس

  الرَِّجالُ ُجلُوًسا
ــى  - 1321 ــهھل ئىبن ــداق    س ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــهئد رەزىيهلالھ ــدۇس : دەي

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلـله نامـاز ئوقۇيـدىغان    
 ككىچىك بالىالردەخۇددى  تامباللىرىنى لهركىشىكۆپ ساندىكى  خېلى

ئهرلهر تولـــۇق : نامازغـــا كهلــگهن ئايالالرغــا  . تتىگىــۋاال ېبويۇنلىرىغــا چ 
ــــ ! تـــۈرمهڭالرۆالرنى ســـهجدىدىن كئولتـــۇرۇپ بـــولمىغىچه، بېشـــىڭ  

  . دېيىلهتتى
  )362: بۇخارى(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە زىـــرار ئىبنـــى ســـهرد  ): 2216(ھهيســـهمى  ①
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن) ئهبۇ نۇئهيم(
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 594(ئهلبانى  ②
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َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ لَا َيقَْبلُ اللَّـُه َصـلَاةَ    - 1322
  َحاِئȐٍ إِلَّا بِِخَمارٍ 

 :ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      - 1322
ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــز   «: پهيغهم ــكهن قى ــاالغهتكه يهت ب

ــا، ا   ــاز ئوقۇمىس ــۆگهپ نام ــىنى ي ــۇل   هللا بېش ــامىزىنى قوب ــڭ ن ــاال ئۇنى تائ
   .①دېگهنىدى» قىلمايدۇ

  )641: داۋۇد ئهبۇ(

َصلِّي الَْمْرأَةُ ِفـي  َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّها َسأَلَْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُت - 1323
  ِدْرعٍ َوِخَمارٍ لَْيَس َعلَْيَها إَِزاٌر قَالَ إِذَا كَانَ الدِّْرُع َسابًِغا ُيَغطِّي șُُهوَر قََدَمْيَها 

ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن مۇنـــداق رىـــۋايهت   - 1323
  : مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: قىلىنىدۇ

شى كـۆينهك ۋە يـاغلىق بىـلهن نامـاز ئوقۇسـا بوالمـدۇ؟ ـ        ــ ئايال كى
  : دەپ سورىسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ئهگهر كۆينهك پۇتلىرىنىڭ ئۇچىنى يۆگىگىدەك دەرىجىـدە ئـۇزۇن   
  . ②بولسا بولىدۇ، ـ دېدى

  )640: ئهبۇ داۋۇد(

 أَْعلَـامٌ  لََها َخِميَصٍة ِفي َصلَّى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعاِئَشةَ َعْن - 1324
 َوأُْتـونِي  َجْهـمٍ  أَبِي إِلَى َهِذِه بَِخِميَصِتي اذَْهُبوا قَالَ اْنَصَرَف فَلَمَّا َنظَْرةً أَْعلَاِمَها إِلَى فََنظََر

   .َصلَاِتي َعْن آنِفًا أَلَْهْتنِي فَإِنََّها َجْهمٍ أَبِي بِأَْنبَِجانِيَِّة
ــدۇ   - 1324 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ

نامــاز  كىــيىم بىــلهن يوللــۇق انهدســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر  
ــڭ   ــپ، ئۇنى ــائوقۇۋېتى ــدىن     يوللىرىغ ــازنى تۈگهتكهن ــالدى، نام ــاراپ س ق

  : كېيىن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 596(ئهلبانى  ①
 .دېگهنزەئىپ، ـ ): 126(ئهلبانى  ②
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بېرىپ، ماڭـا ئهبـۇ جهھمنىـڭ     گه ئاپىرىپئهبۇ جهھم كىيىمنىــ بۇ 
نامـازدا دىققىتىمنـى    كىـيىم چۈنكى بۇ . ئهكىلىپ بېرىڭالر پهلتۇسىنى
  . ـ دېدى ،چېچىۋەتتى

  )373: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسْرجَِس، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصـلَّى َيْوًمـا،    - 1325
َيا َرُسولَ : ، فَقَالَ“ِطنِي َنِمَرَتَك، َوُخذْ َنِمَرِتيأَْع”: َوَعلَْيِه َنِمَرةٌ، فَقَالَ ِلَرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِِه
أََجلْ، َولَِكْن ِفيَها َخْيطٌ أَْحَمُر، فََخِشيُت أَنْ أَْنظُـَر  ”: اللَِّه، َنِمَرُتَك أَْجَوُد ِمْن َنِمَرِتي، قَالَ

  .“فتفتنƗ عن صالź إِلَْيَها
: دەيدۇداق ئىبنى سهرجىس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇن ھئابدۇلال - 1325

بىـر يوللـۇق تـون    بىر كۈنى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     
  : نامازدىن كېيىن، ساھابىلىرىدىن بىرىگه. بىلهن ناماز ئوقۇدى

ئـۇ  . نى ئېلىـپ، سـېنىڭكىنى ماڭـا بهرگىـن، ـ دېـدى      تـون  ــ سهن بـۇ 
  : ساھابه

 ــ دەپ  سـېنىڭكى مېنىڭكىـدىن ياخشـى تۇرسـا؟    ! رەسـۇلۇلالھ  ــ ئى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غانىدى،ورىس

ــ توغرا، لېكىن مېنىڭكىدە قىزىل رەڭلىك بىر تال يىپ بـار، مهن  
پ، دىققىتىمنىـــڭ چېچىلىـــپ  نامىزىمـــدا شـــۇنىڭغا قـــاراپ ســـېلى   

  . ①ئهنسىرىدىم، ـ دېدى كېتىشىدىن
  )»ئهلكهبىر«(

لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَرُّوُج َحرِيرٍ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ أُْهِدَي إِ - 1326
   .ِقَنيفَلَبَِسُه فََصلَّى ِفيِه ثُمَّ اْنَصَرَف فََنَزَعُه َنْزًعا َشِديًدا كَالْكَارِِه لَُه َوقَالَ لَا َيْنَبِغي َهذَا ِللُْمتَّ

ايهت ئۇقبه ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋ     - 1326

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 2224(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــدۇ ــتىن    : قىلىنى ــهللهمگه يىپهك ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
پهيغهمـبهر  . تىكىلگهن، كهينىدە چېكى بـار بىـر تـون ھهدىـيه قىلىنـدى     

نامــازدىن . ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇنى كىيىــپ نامــاز ئوقــۇدى 
كېيىن، خۇددى ئۇ كىيىمگه ئۆچ بولۇپ كهتكهنـدەك، ناھـايىتى تېزلىـك    

اليىـق  بۇ خىل كىيىملهر تهقـۋادار كىشـىلهرگه   «: لىۋەتتى ۋەبىلهن سې
  . دېدى» ئهمهس

  )375: بۇخارى(

عن أيب َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن   - 1327
َعلَى أََحِد َعاِتقَْيِه فََيْبُدو أََحُد ِشقَّْيِه لَـْيَس   ِلْبَسَتْينِ اْشِتَمالُ الصَّمَّاِء َوالصَّمَّاُء أَنْ َيْجَعلَ ثَْوَبُه

Ąُه بِثَْوبِِه َوُهوَجاِلٌس لَْيَس َعلَى فَْرجِِه ِمْنُه َشْيءǗَُعلَْيِه ثَْوٌب َواللِّْبَسةُ الْأُْخَرى اْحِتَبا.  
ئهبۇ سهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       - 1327

ــ: قىلىنىــــدۇ هلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم كىــــيىم پهيغهمــــبهر ســ
بىــرى، بىــر : كىيىشــنىڭ مۇنــداق ئىككــى خىــل شــهكلىدىن توســقان  

زوڭ دولىنـــى يـــۆگهپ يهنه بىـــر دولىنـــى ئوچـــۇق قويـــۇش، يهنه بىـــرى،  
تــالال بىــر ئۇچىســىغا  تىنئهۋرىــتىگه بىــر نهرســه ياپماســ   ئولتــۇرۇپ، 

  . »نى ئارتىۋېلىشكىيىم
  

  )5820 :بۇخارى(

1328 - ņكُنَّا ُجلُوًسا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَطَلَـَع  : قَالَ عن َعِلي
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي بِأََشدِّ َشْيٍء ِفي َهذَا الدِّينِ َوأَلَْينِِه، : َعلَْيَنا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْعاِلَيِة فَقَالَ

ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوأََشدُُّه َيـا أََخـا الَْعاِلَيـِة    أَلَْيُنُه َشَهاَدةُ أَنْ : قَالَ
ْن أََصاَب اَألَماَنةُ، إِنَُّه ال ِديَن ِلَمْن ال أََماَنةَ لَُه َوال َصالةَ لَُه َوال َزكَاةَ لَُه، َيا أََخا الَْعاِلَيِة، إِنَُّه َم

أَْنفَقَُه، لَْم ُيْؤَجْر َعلَْيه، َوإِِن ادََّخَرُه، كَانَ َزاُدُه إِلَى النَّارِ، َيا أََخا الَْعاِلَيِة، إِنَُّه َماال ِمْن َحَرامٍ، فَ
َمْن أََصاَب َماال ِمْن َحَرامٍ، فَلَبَِس جِلَْباًبا َيْعنِي قَِميًصا، لَْم ُتقَْبلْ َصالُتُه َحتَّى ُيَنحَِّي ذَِلـَك  

إِنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى أَكَْرُم َوأََجلُّ َيا أََخا الَْعاِلَيِة ِمْن أَنْ َيَتقَبَّلَ َعَملَ َرُجلٍ أَْو الْجِلَْباَب َعْنُه، 
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  . َصالَتُه َوَعلَْيِه جِلَْباٌب ِمْن َحَرامٍ
بىـز  : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  - 1328

ســهللهم بىــلهن بىــرگه ئولتۇراتتــۇق، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە
ئالىيهلىـــك بىـــر كىشـــى كهلـــدى ۋە پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى 

  :ۋەسهللهمدىن
ماڭا بۇ دىندىكى ئهڭ تهس ۋە ئهڭ ئاسان نهرسـىنى  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق     . دەپ بهرگىن، ـ دېدى 

  : دەپ جاۋاب بهردى
تىن باشـقا ھـېچ   هللابىر ئهڭ ئاسىنى ! لىيهلىك قېرىندىشىمــ ئى ئا

نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   مـۇھهممهد  ۋە  ئىالھنىڭ يوقلىقىغا
ــئۇنىـــڭ  ــتۇرگه ئهلچىســـى ئىكهنلىكىـ ، ئهڭ تهســـى گۇۋاھلىـــق بېرىشـ

 ، ئامــانهتكه رىئــايه قىلمايــدىغان كىشــىنىڭ   شهكســىزكى. ئامــانهتتۇر
ــانىتدى ــوق ىي ــامىزىمۇ  ي ــڭ ن ــۇل ئهمهس، بهرگهن م، ئۇنى ــۇ هقب زاكىتىم

كىمكــى ھارامــدىن پــۇل ! ئــى ئالىيهلىــك قېرىنىشــىم. مهقبــۇل ئهمهس
ئۇنىــڭ . ، ئۇنىڭغــا ئهجىــر بېرىلمهيــدۇياخشــى يولغــا ئىشلهتســهتېپىــپ 

ئـــى . توپلىغـــان مېلـــى جهھهنـــنهمگه ئاپىرىـــدىغان نهرسىســـى بولىـــدۇ
ــپ، ئۇنىڭغــ  ! ئالىيهلىــك قېرىندىشــىم  ــال تېپى ــدىن م ا كىمكــى ھارام

كۆينهك سېتىۋېلىپ كىيگهن بولسا، شـۇ كـۆينهكنى سـېلىۋەتمىگىچه،    
تهئـاال   تهبـارەكه ۋە هللا شهكسـىزكى، ا . ئوقۇغان نامىزى قوبۇل قىلىنمايـدۇ 

كىشـىنىڭ ئهمهلىنـى   كـۆينهك كىـيگهن   پۇل تېپىپ ئۇنداق ھارامدىن 
  . ①تىن بىهاجهت ۋە ئۈستۈندۇرنى قوبۇل قىلىشىزىنامياكى 

  )3561: بهززار(

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئهبــــۇ جهنــــۇب         ): 18102(ھهيســــهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  لىرىئهركاننامازنىڭ ئوقۇلۇش شهكلى ۋە 

ْبِد اللَِّه أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن َساِلمِ ْبنِ َع - 1329
كََع فََعـلَ  َوَسلََّم إِذَا قَاَم ِللصَّلَاِة َرفََع َيَدْيِه َحتَّى َتكُوَنا َحذَْو َمْنِكَبْيِه ثُمَّ كَبََّر فَإِذَا أََراَد أَنْ َيْر

  .لرُّكُوعِ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك َولَا َيفَْعلُُه ِحَني َيْرفَُع َرأَْسُه ِمْن السُُّجوِدِمثْلَ ذَِلَك َوإِذَا َرفََع ِمْن ا
ســالىم ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئىبنــى ئــۆمهر   - 1329

ــۇ ئهنهۇمان ــڭرەزىيهلالھـ ــداق  ىـ ــى مۇنـ ــدۇ دېگهنلىكىنـ ــۋايهت قىلىـ : رىـ
، ئىككى قولىنى انداغپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازغا تۇر

 نىدەپ نامـاز » ئهكـبهر هللا ا«: ئاندىن كېـيىن . قهدەر كۆتۈرەتتى مۈرىسىگه
قولىنى ۋە رۇكۇدىن بېشىنى كۆتۈرگهندىمۇ  ىمۇرۇكۇ قىلغاند. باشاليتتى
ــۈرەتتىشــۇنداق  ــدە ، ئهممــا ســهجدىدكۆت  ولىنىقــىن بېشــىنى كۆتۈرگهن
  . يتتىكۆتۈرمه

  )390: مۇسلىم(

َرْيجٍ ِفيِه قُلُْت ِلَناِفعٍ أَكَانَ اْبُن ُعَمَر َيْجَعلُ الْأُولَى أَْرفََعُهنَّ قَالَ لَا قَالَ اْبُن ُج - 1330 
   .ذَِلَك َسَواًء قُلُْت أَِشْر ِلي فَأََشاَر إِلَى الثَّْدَيْينِ أَْو أَْسفَلَ ِمْن

  : مهن نافىئدىن: ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دەيدۇ - 1330
ــى قېتىم   ــۆمهر بىرىنچ ــى ئ ـــ ئىبن ـــ ــولىنى   ق ــته ق ــول كۆتۈرۈش ى ق

  : ـ دەپ سورىسام، ئۇ ؟تىمكۆتۈرەكېيىنكىلىرىگه قارىغاندا ئىگىزرەك 
  : ئۇنىڭغا .دېدى -ىسىدە ئوخشاش كۆتۈرەتتى، ھهممــ ياق، 

 ئهمچىكىنىــڭ ،ـ دېۋىــدىم، ئــۇ   !كۆرســهتكىنئۇنــداق بولســا ماڭــا ــــ 
  . نىنى كۆرسهتتىئهمچىكىنىڭ تۆۋىياكى  نىئۇدۇلى

  )741 :ئهبۇ داۋۇد(

اْبن ُعَمَر كَانَ إِذَا َدَخلَ ِفي الصَّلَاِة كَبََّر َوَرفََع َيَدْيِه َوإِذَا َركََع  َعْن َناِفعٍ أَنَّ - 1331 
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َوإِذَا قَاَم ِمْن الرَّكَْعَتْينِ َرفََع َيَدْيِه َوَرفَـَع   َرفََع َيَدْيِه َوإِذَا قَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه َرفََع َيَدْيِه
  . ذَِلَك اْبُن ُعَمَر إِلَى َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــ – 1331  مــاھــۇ ئهنهۇئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلال: افىئ مۇنــداق دەيــدۇن
 نىمــازدەپ نا» ئهكــبهرهللا ا«كۆتــۈرۈپ، ، ئىككــى قــولىنى غانــدانامازغــا تۇر
سهمىئهلالھۇ «: بېشىنى كۈتۈرۈپرۇكۇدىن رۇكۇغا بارغاندا ۋە . باشاليتتى

تــۆت رەكئهتلىــك ( .يهنه كۆتــۈرەتتىقــولىنى دېگهنــدە » لىــمهن ھهمىــدە
ئـۈچىنچى رەكـئهتكه   ) نامازنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تهشـهھهۇدتىن كېـيىن  

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــىۋە  تۇرغانــدىمۇ قــولىنى يهنه كۆتــۈرەتتى
  . ىڭ نامازنى مۇشۇنداق ئوقۇغانلىقىنى سۆزلهپ بېرەتتىۋەسهللهمن

  ) 739: بۇخارى(

 قَْبـلَ  ُيكَبُِّرَها َتكْبَِريٍة كُلِّ ِفي َوَيْرفَُعُهَما: ُعَمَر حنوه، وفيه ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 1332
  .َصلَاُتُه َتْنقَِضَي َحتَّى الرُّكُوعِ

ــدۇ   – 1332 ــۋايهتته ئاب ــر رى ــۇ   يهنه بى ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ لالھ ئىبن
ــازنى  نىــڭئهنهۇما ــدىكىنام ــان قىلغان ھهدىســته يۇقىرى ــا باي ئوخشــاش غ

ئــۇ نــامىزىنى تــۈگهتكهنگه  :ئۇنىڭــدا ۋەئوقۇغــانلىقى رىــۋايهت قىلىنغــان 
-، رۇكۇدىن ئىلگىرىكى ھهر تهكبىردە ئىككى قـولىنى كۆتـۈرەتتى  قهدەر 

  . ①دېيىلگهن
  )722: داۋۇد ئهبۇ(

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َصلَاةَ بِكُْم أَُصلِّي أَلَا قَالَ أَنَُّه اللَِّه َعْبِد َعْن َعلْقََمةَ َعْن - 1333
  .َواِحَدةً َمرَّةً إِلَّا َيَدْيِه َيْرفَْع فَلَْم فََصلَّى َوَسلََّم َعلَْيِه

ــدۇ  - 1333 ــداق دەي ــقهمه مۇن ــى  : ئهل ــدۇلالھ ئىبن ــئۇدئاب مهن : مهس
مـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ نامىزىغـــا  ســـىلهرگه پهيغه

ئوخشاش ناماز ئوقۇپ بېرەي، ـ دەپ نامازغا تۇردى ۋە پۈتۈن نامازدا قـولىنى   

                                                 
 .ه، ـ دېگهنسهھى): 663(ئهلبانى  ①
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  . ①پهقهت بىر قېتىمال كۆتۈردى
  )1058: نهسائى(

إِذَا اْنَصَرَف َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي بِهِْم فَُيكَبُِّر كُلََّما َخفȐََ َوَرفََع فَ -1334
  .قَالَ إِنِّي لَأَْشَبُهكُْم َصلَاةً بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جامائهتكه ئىمام بولۇپ نامـاز   - 1334
سهجدىگه بارغىنىدا ۋە ئۇنىڭـدىن   –ھهر قېتىم رۇكۇ ئۇ . ئوقۇپ بېرەتتى

: تكهندىن كېيىننامازنى تۈگه. دەيتتى “ئهكبهر هللا”: باش كۆتهرگىنىدە
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ نامىزىغــا  اڭالردئــارامهن 

  . كىشى، ـ دەيتتىبىر بىردىنئوخشاش ناماز ئوقۇيدىغان 
  )785: بۇخارى(

انَ إِذَا َدَخلَ ِفي الصَّـلَاِة  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَ - 1335
  .َرفََع َيَدْيِه َمدŋا
ــۋايهت     - 1335 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامازغــا تۇرغانــدا : قىلىنىــدۇ

  . ②كۆتۈرەتتىسوزۇپ ئىككى قولىنى 
  )239: تىرمىزى(

لَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَبََّر ِللصَّلَاِة َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَا - 1336
  .َنَشَر أََصابَِعُه

ــۋايهت    - 1336  ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
پ، دە» ئهكـبهر هللا ا«پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : قىلىنىدۇ

  . ③ىڭ ئارىسىنى ئاچاتتى، بارماقلىرىننامازغا تۇرغاندا
  )239: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1013(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 38(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 38(ئهلبانى  ③
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  .َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيكَبُِّر َوُهَو َيْهوِي - 1337 
ــۋايهت     - 1337 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
: بارغانـدا  هجدىگهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم سـ  : قىلىنىدۇ

  . ①ىيتتدە» ئهكبهرهللا ا«
  )254: تىرمىزى(

صلى اهللا عليـه  -َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ َرأَْيُت النَّبِىَّ َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ  - 1338
ُتُهْم َيْرفَُعـونَ  ثُمَّ أََتْيُتُهْم فَـَرأَيْ  -قَالَ  -ِحَني افَْتَتَح الصَّالَةَ َرفََع َيَدْيِه ِحَيالَ أُذَُنْيِه  -وسلم

  .أَْيِدَيُهْم إِلَى ُصُدورُِهْم ِفى افِْتَتاحِ الصَّالَِة َوَعلَْيهِْم َبَرانُِس َوأَكِْسَيةٌ
مهن  :دەيـدۇ مۇنـداق   ۋائىل ئىبن ھۇجر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   - 1338 

نامازغـا تۇرغانـدا، قـولىنى     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ پهيغهمبهر 
ــۇدۇلى ــۈرگهنلىكىنى كــۆرگهن ئىــدىم قۇلىقىنىــڭ ئ كېــيىن . غىچه كۆت

ۋە قــېلىن كىيىملهرنــى   ②بۇرنــۇسســاھابىلهر  ،قېــتىم كهلگىنىمــدە 
ــا تۇرغانــــدا قــــوللىرىنى كۆكســــىگىچه  كىيىۋالغــــان بولــــۇپ،  نامازغــ
  . ③كۆتۈرگهنلىكىنى كۆردۈم

  )728: ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الشَِّتاِء فََرأَْيُت َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّ - 1339
  .أَْيِدَيُهم ِفي ِثَيابِهِْم ِفي الصَّلَاِة أَْصَحاَبُه َيْرفَُعونَ

مهن : دەيـدۇ ھۇجر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     ىۋائىل ئىبن - 1339
قىشتا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا كهلـگهن     

نامــازدا  كىيىۋالغــان تۇرۇپمــۇ كىــيىمقىشــلىق  نىڭبىالرئىــدىم، ســاھا
  . ④كۆتۈرگهنلىكىنى كۆردۈم قوللىرىنى

  )729: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 209(ئهلبانى  ①
 .كىيىمنىڭ ئارقا تهرىپىدىكى پوسمىغا ئوخشايدىغان باش كىيىمى - بۇرنۇس ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 668(ئهلبانى  ③
 .سهھىه، ـ دېگهن): 669(ئهلبانى  ④
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 -صلى اهللا عليه وسـلم -َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه  - 1340
ثُمَّ أََخذَ ِشَمالَُه بَِيِمينِِه َوأَْدَخلَ َيَدْيِه ِفى ثَْوبِـِه  ثُمَّ الَْتَحَف  -قَالَ  -فَكَانَ إِذَا كَبََّر َرفََع َيَدْيِه 

 َرفَـَع  قَالَ فَإِذَا أََراَد أَنْ َيْركََع أَْخَرَج َيَدْيِه ثُمَّ َرفََعُهَما َوإِذَا أََراَد أَنْ َيْرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ
ِه َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن السُُّجوِد أَْيًضا َرفََع َيَدْيِه َحتَّـى  َيَدْيِه ثُمَّ َسَجَد َوَوَضَع َوْجَهُه َبْيَن كَفَّْي

قَالَ ُمَحمٌَّد فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللَْحَسنِ ْبنِ أَبِى الَْحَسنِ فَقَالَ ِهَى َصالَةُ َرُسولِ . فََرغَ ِمْن َصالَِتِه
  .ْن َتَركَُهفََعلَُه َمْن فََعلَُه َوَتَركَُه َم -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 

ــ  - 1340 ــل ئىبنـ ــدۇ  ىۋائىـ ــداق دەيـ ــۇجر مۇنـ ــبهر : ھـ مهن پهيغهمـ
ئــۇ نامازغــا  .ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىلــله نامــاز ئوقــۇدۇم

ئانــدىن كىيىمىنىــڭ  .ەتتىدەپ قــولىنى كۆتــۈر» ئهكــبهرهللا ا«: تۇرغانــدا
ئىككى پېشىنى ھىمـالپ، ئـوڭ قـولى بىـلهن سـول قـولىنى چاڭگـالالپ        

ھالـدا قـولىنى قوۋۇشـتۇراتتى، ئانـدىن رۇكـۇ قىلمـاقچى بولغانـدا         تۇتقان
رۇكــۇدىن بېشــىنى كۆتۈرگهنــدە  ئىككــى قــولىنى چىقىرىــپ كۆتــۈرەتتى،

ســهجدىگه  .اتتىئۇنــدىن كېـيىن ســهجدىگه بـار  . ەتتىقـولىنى يهنه كۆتـۈر  
ــدا ــ    ،بارغان ــدا قوي ــڭ ئارىلىقى ــى قولىنى ــۈزىنى ئىكك ــهجدىدىن . اتتىي س

تاكى نامـاز ئاخىرالشـقىچه   . ۈرەتتىقولىنى يهنه كۆتبېشىنى كۆتۈرگهندە، 
  . ئوقۇيتتى شهكىلدە شۇمۇ

ھهســهن ئىبنــى ئهبــۇ ھهدىســنى  مهن بــۇ: مــۇھهممهد مۇنــداق دەيــدۇ
ــۇ  ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   : ھهســهنگه دەپ بهرســهم، ئ پهيغهم
، بىــراق قــول كۆتۈرۈشــنى بهزىــلهر قىلىــدۇ. نامــازنى شــۇنداق ئوقــۇيتتى

   .①قىلمايدۇ، ـ دېدى بهزىلهر
  )723: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ ْبنِ َواِئلٍ َعْن أَبِيِه أَنَُّه أَْبَصَر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1341
  .َهاَمْيِه أُذَُنْيِه ثُمَّ كَبََّرِحَني قَاَم إِلَى الصَّلَاِة َرفََع َيَدْيِه َحتَّى كَاَنَتا بِِحَيالِ َمْنِكَبْيِه َوَحاذَى بِإِْب

ئابدۇل جاببار ئىبنى ۋائىـل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دادىسـىدىن      - 1341
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازغا : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 664(ئهلبانى ①
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ــولىنى    ــى ق ــدا، ئىكك ــىنىڭ مۈرتۇرغان ــاراۋىرىگىچهىس ــاش   ب ــۈرۈپ، ب كۆت
  . ①تتىيدە» ئهكبهرهللا ا«: ئاپىرىپ نىڭ ئۇدۇلىغىچهبارمىقىنى قۇلىقى

  )724: داۋۇد ئهبۇ(

  .أَنَُّه َيْرفَُع َيَدْيِه َمَع التَّكْبَِريِة: ويف أخرى - 1342
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : يهنه بىر رىۋايهتته - 1342

  . ②تهكبىر بىلهن تهڭ ئىككى قولىنى كۆتۈرەتتى، ـ دېيىلگهن
  )725: ئهبۇ داۋۇد(

إِذَا َجلََس ِفي الرَّكَْعَتْينِ أَْضَجَع الُْيْسـَرى َوَنَصـَب الُْيْمَنـى    : ويف رواية - 1343 
 َوَوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى فَِخِذِه الُْيْمَنى َوَنَصَب أُْصُبَعُه ِللدَُّعاِء َوَوَضَع َيَدُه الُْيْسَرى َعلَى فَِخِذِه

  . الُْيْسَرى
هگهر ئىككـــى رەكئهتـــتىن كېـــيىن ئ: يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 1343

ئۈسـتىدە  ڭ سـول پۇتىنىـ  تىكـلهپ،  تهشهھهۇدتا ئولتۇرسـا، ئـوڭ پـۇتىنى    
قوياتتى ۋە ئوڭ قولىنىـڭ   يوتىسىغائىككى قولىنى ئىككى . اتتىئولتۇر

  . ③بارمىقىنى دۇئا ئۈچۈن كۆتۈرەتتى، ـ دېيىلگهن
  )1159: نهسائى(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا كَبََّر َعْن َماِلِك ْبنِ الُْحَوْيرِِث أَنَّ  - 1344
ا َرفَـَع  َرفََع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما أُذَُنْيِه َوإِذَا َركََع َرفََع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما أُذَُنْيِه َوإِذَ

  .ْن َحِمَدُه فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَكَرأَْسُه ِمْن الرُّكُوعِ فَقَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَم
مالىــك ئىبنــى ھــۇۋەيرىس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق   - 1344

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامازغــا  : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
: ۋە ىمۇرۇكۇغـا بارغانـد  . تۇرغاندا، ئىككى قولىنى قۇلىقىغىچه كۆتـۈرەتتى 

دىن بېشـىنى كۆتۈرگهنـدىمۇ   دەپ رۇكـۇ » سهمىئهلالھۇ لىـمهن ھهمىـدە  «
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 145(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 665(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 1110(ئهلبانى  ③
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  . شۇنداق قىالتتى
  )391: مۇسلىم(

  .وإذا سجد رفع رأسه من السجود: وزاد يف أخرى - 1345 
ــۋايهتته: 1345 ســـهجدىدىن بېشـــىنى كۆتۈرگهنـــدىمۇ : يهنه بىـــر رىـ

   .①، ـ دېيىلگهن)يهنى قوللىرىنى كۆتۈرەتتى(شۇنداق قىالتتى 
  )1146: نهسائى(

كَِثريٍ أَُبو َسْهلٍ الْأَْزِديُّ قَالَ َصلَّى إِلَى َجْنبِي َعْبُد اللَِّه ْبـُن   نعن النَّْضر ْب - 1346 
طَاُوسٍ بِِمًنى ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف فَكَانَ إِذَا َسَجَد السَّْجَدةَ الْأُولَى فََرفََع َرأَْسُه ِمْنَها َرفََع َيَدْيِه 

ُت ِلُوَهْيبِ ْبنِ َخاِلٍد إِنَّ َهذَا َيْصَنُع َشْيئًا لَـْم أََر أََحـًدا   ِتلْقَاَء َوْجهِِه فَأَْنكَْرُت أََنا ذَِلَك فَقُلْ
بِـي  َيْصَنُعُه فَقَالَ لَُه َوَهْيٌب َتْصَنُع َشْيئًا لَْم َنَر أََحًدا َيْصَنُعُه فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن طَاُوسٍ َرأَْيُت أَ

ْصَنُعُه َوقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاسٍ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى  َيْصَنُعُه َوقَالَ أَبِي َرأَْيُت اْبَن َعبَّاسٍ َي
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُعُه

ــۇدىن      – 1346 ــۇ ئهنه ــهھل رەزىيهلالھ ــۇ س ــىر ئهب ــى كهس نهزر ئىبن
ئابـدۇلالھ ئىبنـى تـاۋۇس مىنـادىكى خهيـف      : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
بىرىنچـى سـهجدىدىن    ، ئـۇ ىغانىـد نامـاز ئوقۇ  مهسجىدىدە يېنىمدا تۇرۇپ

ئۇنىـڭ بـۇ   مهن . ىد، ئىككى قولىنى يۈزىگىچه كۆتۈربېشىنى كۆتۈرگهندە
  : ۋۇھهيب ئىبنى خالىدقائىشىغا ھهيران قېلىپ 
ن ئىشنى قىلىدىكهن، باشـقا بىرسـىنىڭ   يدىغاــ بۇ ھېچكىم قىلما
  : اۋۇھهيىب ئۇنىڭغ. دېدىم -، ىمگهنىدبۇنداق قىلغىنىنى كۆرمى
. ىېگهنىـد ـ د  !كهنسـهن ن ئىشنى قىلدىايدىغاــ سهن ھېچكىم قىلم

  : ئۇ
ئىبنـى   مـۇ دادام. گهنــ مهن دادامنىڭ مۇشـۇنداق قىلغىنىنـى كـۆر   

ئىبنـى   ھقىلغىنىنـى كـۆرگهن ئىـكهن، ئابـدۇلال     مۇشـۇنداق  ئابباسنىڭ
ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــۇ پهيغهمــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ئاببــ
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اق قىلغانلىقىنى كۆرگهنلىكىنى ئېيتىپتىكهن، شۇندمۇۋەسهللهمنىڭ 
  . ①ـ دېدى

  )1146: نهسائى(

َعْن َمْيُموٍن الَْمكِّيِّ أَنَُّه َرأَى َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ َوَصلَّى بِهِْم ُيِشُري بِكَفَّْيـِه   - 1347
امِ فََيقُوُم فَُيِشُري بَِيَدْيِه فَاْنطَلَقُْت إِلَى ِحَني َيقُوُم َوِحَني َيْركَُع َوِحَني َيْسُجُد َوِحَني َيْنَهȐُ ِللِْقَي

 اْبنِ َعبَّاسٍ فَقُلُْت إِنِّي َرأَْيُت اْبَن الزَُّبْيرِ َصلَّى َصلَاةً لَْم أََر أََحًدا ُيَصلِّيَها فََوَصفُْت لَـُه َهـِذهِ  
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاقَْتِد بَِصـلَاِة  الْإَِشاَرةَ فَقَالَ إِنْ أَْحَبْبَت أَنْ َتْنظَُر إِلَى َصلَاِة َرُسولِ ال

  .َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ
ئابدۇلالھ : مهيمۇن مهككىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 1347

ئۇنىـڭ نامازغـا تۇرغانـدا،    . ئىبنى زۇبهير بىزگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقـۇدى 
ــدا ۋە ســ  ــا ۋە ســهجدىگه بارغان ــدا ئىككــى  رۇكۇغ ــا تۇرغان هجدىدىن قىيامغ
ــۈرگهنلىكىنى كــۆردۈم  ــولىنى كۆت مهن ئىبنــى ئابباســنىڭ قېشــىغا  . ق

 زانامـ  دەكئىبنى زۇبهيرنىڭ بىزگه ئوقـۇپ بهرگهنـ  ھېچكىمنىڭ بېرىپ، 
ــتىم ۋە ئۇنىـــــڭ قـــــول      ــۇغىنىنى كـــــۆرمىگهنلىكىمنى ئېيتـــ ئوقـــ

  : ئىبنى ئابباس. ھهرىكهتلىرىنى سۈپهتلهپ بهردىم
همــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ نــامىزىنى  ــــ ئهگهر پهيغ

ــ ! غىــنىلق گه ئىقتىــداكــۆرمهكچى بولســاڭ، ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهيــر  ـ
  . ②دېدى

  )739: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْأََصمِّ قَالَ ُسِئلَ أََنُس ْبُن َماِلٍك َعْن التَّكْـبِريِ ِفـي    - 1348
بُِّر إِذَا َركََع َوإِذَا َسَجَد َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمْن السُُّجوِد َوإِذَا قَاَم ِمْن الرَّكَْعَتْينِ الصَّالِة فَقَالَ ُيكَ

َي فَقَالَ ُحطَْيٌم َعمَّْن َتْحفȘَُ َهذَا فَقَالَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َرِض
  .ثُمَّ َسكََت فَقَالَ لَُه ُحطَْيٌم َوُعثَْمانُ قَالَ َوُعثَْمانُاللَُّه َعْنُهَما 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1098(ئهلبانى  ①
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 674(ئهلبانى  ②
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ئهنهس ئىبنـى  : دەيـدۇ راھمان ئىبنـى ئهسـهم مۇنـداق    رئابدۇ - 1348
ســوئال نامازنىــڭ تهكبىــرى ھهققىــدە    دىنمالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  

  : ، ئۇىغانىدسورال
گهنـدە،  نى سـهجدىدىن كۆتۈر ــ رۇكۇغا بارغاندا، سهجدە قىلغانـدا، باشـ  

  : ھۇتهيم .هكبىر ئوقۇلىدۇ، ـ دېدىتىن قوپقاندا تدتهشهھهۇ
  : ــ سهن بۇنى كىمدىن ئۆگهندىڭ؟ ـ دەپ سورىدى، ئهنهس

ــۇ   ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم، ئهب بهكــرى ۋە  ـ
غانـدىن  لبىـز ئـاز سـۈكۈت قى    ھـۇتهيىم . ئـۆمهرلهردىن ئۆگهنـدىم، ـ دېـدى     

  : كېيىن
  : ۇ؟ ـ دەپ سورىدى، ئهنهســ ئوسماندىنچ

  . ①ــ ئوسماندىنمۇ ئۆگهندىم، ـ دېدى
  )1179: نهسائى(

ُحَسْينِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَُّه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  َعْن َعِليِّ ْبن - 1349
  .َع فَلَْم َتَزلْ ِتلَْك َصالَتُه َحتَّى لَِقَي اللَّهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَبُِّر ِفي الصَّالِة كُلََّما َخفȐََ َوَرفَ

ــۇ تالىــب     - 1349 ئهلــى ئىبنــى ھۈســهين ئىبنــى ئهلــى ئىبنــى ئهب
غـا بارغانـدا   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم رۇكۇ : دەيدۇمۇنداق 

. ى كۆتـۈرەتتى نىدەپ قول» ئهكبهرهللا ا«: رۇكۇدىن بېشىنى كۆتۈرگهندەۋە 
  . ئوقۇغان شهكىلدە شۇمۇچه نامازنى لغىبوئۇ تاكى ۋاپات 

  )166: مالىك(

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَاَنْت بِي َبَواِسُري فََسأَلُْت النَّبِيَّ  - 1350
قَاِعًدا فَإِنْ لَْم َتْسـَتِطْع  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الصَّالِة فَقَالَ َصلِّ قَاِئًما فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَ

  .فََعلَى َجْنبٍ
ــداق     - 1350 ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــى ھۇســهين رەزىيهلالھ ــران ئىبن ئىم

مېنىـڭ بۇۋاسـىر كېسـىلىم بـار ئىـدى، پهيغهمـبهر       : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
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ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن نامــازنى قانــداق ئوقــۇش توغرىســىدا 
  : ، ئۇسامسورى

ئولتۇرالمىسـاڭ،  . ئۆرە تۇرالمىساڭ، ئولتۇرۇپ ئوقۇ. ۇــ ئۆرە تۇرۇپ ئوق
  . يانچه يېتىپ ئوقۇ، ـ دېدى

  )1117: بۇخارى(

 َصلَّى َوَمْن أَفَْضلُ فَُهَو قَاِئًما َصلَّى إِنْ فَقَالَ :ويف رواية قال له يف اجلواب - 1351 
  الْقَاِعِد أَْجرِ نِْصُف فَلَُه َناِئًما َصلَّى َوَمْن الْقَاِئمِ أَْجرِ نِْصُف فَلَُه قَاِعًدا

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   يهنه بىر رىۋايهتته - 1351
ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇســاڭ بهك ياخشــى، كىمكــى  «: تــاجاۋابئۇنىڭغــا بهرگهن 

. ىڭ يېرىم ئهجـرى بولىـدۇ  نئولتۇرۇپ ئوقۇسا، ئۇنىڭغا ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇغان
ئوقۇغاننىـڭ يېـرىم ئهجـرى    كىمكى يېتىپ ئوقۇسـا، ئۇنىڭغـا ئولتـۇرۇپ    

  . دېيىلگهن - دېدى، »بولىدۇ
  )1115: بۇخارى(

قَالَ قُلُْت ِلَعاِئَشةَ َهلْ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشِقيقٍَعْن  - 1352 
  . َوَسلََّم ُيَصلِّي َوُهَو قَاِعٌد قَالَْت َنَعْم َبْعَد َما َحطََمُه النَّاُس

ــداق        1352 ــهقىق مۇن ــى ش ــدۇـ ئابــدۇلالھ ئىبن مهن ئائىشــه : دەي
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇمتى؟ 
  :ـ دەپ سورىسام

  . ــ ھهئه، چارچاپ كهتكهندە ئولتۇرۇپ ئوقۇيتتى، ـ دېدى
  )732: مۇسلىم(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َبدَّنَ لَمَّا قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن :ويف رواية - 1353
   .َجاِلًسا َصلَاِتِه أَكْثَُر كَانَ َوثَقُلَ

ــۋايهتته ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا     1353 پهيغهمــبهر : ـ يهنه بىــر رى
قالغانـدا  تېنـى ئېغىرلىشـىپ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ياشـىنىپ   
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  . ىنى ئولتۇرۇپ ئوقۇيتتى، ـ دېدىكۆپىنچه نامىز
  )732: مۇسلىم(

 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َيْصَنُع كَانَ كَْيَف ِلَعاِئَشةَ قُلُْت قَالَ َوقَّاصٍ ْبنِ َعلْقََمةَ َعْن - 1354
 قَـامَ  َيْركَـعَ  أَنْ َراَدأَ فَإِذَا ِفيهَِما َيقَْرأُ كَانَ قَالَْت َجاِلٌس َوُهَو الرَّكَْعَتْينِ ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

  .فََركََع
مهن ئائىشـــه : دەيـــدۇـ ئهلـــقهمه ئىبنـــى ۋەققـــاس مۇنـــداق     1354

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن
ــان      ــۇرۇپ ئوقۇغ ــهللهم ئولت ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ـ

، ئائىشــه سـام تى؟ ـ دەپ سورى  نى قانـداق ئوقــۇيت ئىككـى رەكـئهت نـامىزى   
  : رەزىيهلالھۇ ئهنها

بولۇپ، رۇكـۇ قىلمـاقچى    قىلىپ قىرائهتهر ئىككىلى رەكئهتته ھــ 
  . بولغاندا ئورنىدىن تۇراتتى، ـ دېدى

  )731: مۇسلىم(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنَها اللَُّه َرِضَي الُْمْؤِمنَِني أُمِّ َعاِئَشةَ َعْن - 1355
 أَْرَبِعَني أَْو ثَالَِثَني ِمْن َنْحٌو ِقَراَءِتِه ِمْن َبِقَي فَإِذَا َجاِلٌس َوُهَو َرأُفََيقْ َجاِلًسا ُيَصلِّي كَانَ َوَسلََّم
 قََضـى  فَإِذَا ذَِلَك ِمثْلَ الثَّانَِيِة الرَّكَْعِة ِفي َيفَْعلُ َسَجَد ثُمَّ َيْركَُع ثُمَّ قَاِئٌم َوُهَو فَقََرأََها قَاَم آَيةً

  .اْضطََجَع َناِئَمةً كُْنُت َوإِنْ َمِعي َتَحدَّثَ َيقْظَى كُْنُت فَإِنْ َنظََر َصالََتُه
: ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ        1355

ــۇيتتى    . پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئولتــۇرۇپ نامــاز ئوق
. قـا يـېقىن قالغانـدا، ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقـۇيتتى       40ـ   30ئوقۇيدىغان ئـايىتى  

ــدىن  ــى  ئۇن ــهجدە قىالتت ــۇ ۋە س ــيىن رۇك ــۇ  . كې ــى رەكئهتتىم ئىككىنچ
ئهگهر . شــۇنداق قىالتتــى، نــامىزى تۈگىگهنــدىن كېــيىن ماڭــا قــارايتتى

 ،ئـۇخالپ قالغـان بولسـام    .بولسام، مهن بىلهن پاراڭلىشـاتتى  مهن ئويغاق
  . ياتاتتىيېنىچه 

  )1119: بۇخارى(
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وِيلًا قَاِئًما َولَْيلًا طَوِيلًا قَاِعًدا َوكَـانَ  قَالَْت كَانَ ُيَصلِّي لَْيلًا طَ: ويف أخرى - 1356
  . إِذَا قََرأَ َوُهَو قَاِئٌم َركََع َوَسَجَد َوُهَو قَاِئٌم َوإِذَا قََرأَ قَاِعًدا َركََع َوَسَجَد َوُهَو قَاِعٌد

بهزى كېچىلىــرى ئــۆرە تــۇرۇپ، بهزى   : ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته     1356
ــۇزۇن  ــۇرۇپ ئ ــۇيتتى ن غىچهكېچىلىــرى ئولت ــاز ئوق ــۇرۇپ  . ام ــۆرە ت ئهگهر ئ

ئهگهر ئولتـۇرۇپ  . ئوقۇغان بولسا، رۇكۇ ۋە سهجدىنى ئـۆرە تـۇرۇپ قىالتتـى   
  . لگهنىدېي -، ئوقۇغان بولسا، ئولتۇرغان پېتى قىالتتى

  )730: مۇسلىم(

َم َحتَّى كَـانَ  َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َما قُبȐَِ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 1357
  .أَكْثَُر َصالَِتِه َجاِلًسا إِلَّا الَْمكُْتوَبةَ

ـ ئۇممــۇ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت          1357
ىغا ئـاز قالغـان   لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپاتپهيغهمبهر سهلال: قىلىنىدۇ
ــا، ــىنى     ۋاقىتت ــڭ كۆپىنچىس ــقا نامازالرنى ــازدىن باش ــۇرۇپ پهرز نام ئولت

  . ①ىپ قالغانىديدىغان بولۇقۇئو
  )1653: نهسائى(

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  -َعْن َحفَْصةَ أَنََّها قَالَْت َما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه  - 1358 
أُ فَكَانَ ُيَصلِّي ِفي ُسْبَحِتِه قَاِعًدا َوكَانَ َيقَْر َصلَّى ِفى ُسْبَحِتِه قَاِعًدا َحتَّى كَانَ قَْبلَ َوفَاِتِه بَِعامٍ
  .بِالسُّوَرِة فَُيَرتِّلَُها َحتَّى َتكُونَ أَطَْولَ ِمْن أَطَْولَ ِمْنَها

پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق دەيـــدۇ ــــ ھهفســـه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا 1358 
ۋاپـات بولۇشـتىن بىـر يىـل بـۇرۇن نهپـله        سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
مهن ئۇنىڭـــدىن ئىلگىـــرى ، شـــقا باشـــلىغاننـــامىزىنى ئولتـــۇرۇپ ئوقۇ

نهپـله نامـازنى ئولتـۇرۇپ     نىڭيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   په
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ئوقۇغــانلىقىنى ھــېچ كــۆرۈپ باقمىغــان ئىــدىم

ــهللهم  ــى ۋەس ــازدا( ئهلهيه ــلهن  ) نام ــايهتلهرنى تهرتىــل بى ــدىرىماي(ئ ) ئال
ئهسلىدە ئۇنىڭدىنمۇ ئـۇزۇن  (شۇنىڭ بىلهن، ئوقۇغان سۈرىسى . ئوقۇيتتى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1559(ئهلبانى  ①
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  . ئۇزۇن بىلىنىپ كېتهتتى) ىنسۈرىد
  )733: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ ُحدِّثُْت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1359 
َوَضْعُت َيِدي َعلَى قَالَ َصالَةُ الرَُّجلِ قَاِعًدا نْصُف الصَّالَِة قَالَ فَأََتْيُتُه فََوَجْدُتُه ُيَصلِّي َجاِلًسا فَ

  .َرأِْسه
ــدۇ    -1359  ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــردىن مۇن ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن : ئاب

نامــازنى ئولتــۇرۇپ  «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   
» ئوقۇغان كىشىگه ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇغان نامازنىڭ يېرىم ئهجرى بېرىلىدۇ

اماز ئوقۇۋېتىپتىكهن، دېگهنلىكىنى ئاڭالپ قېشىغا كهلسهم، ئولتۇرۇپ ن
  . بېشىغا قويدۇم) مۇبارەك(قولۇمنى 

  )735: مۇسلىم(

 قُلْـتَ  أَنََّك اللَِّه َرُسولَ َيا ُحدِّثُْت قُلُْت َعْمرٍو ْبَن اللَِّه َعْبَد َيا لََك َما فَقَالَ - 1360
 كَأََحٍد لَْسُت َولَِكنِّي أََجلْ الَقَ قَاِعًدا ُتَصلِّي َوأَْنَت الصَّالَِة نِْصِف َعلَى قَاِعًدا الرَُّجلِ َصالَةُ
  .ِمْنكُْم

شـۇنىڭ  : يۇقىرىقى ھهدىسـنىڭ داۋامىـدا مۇنـداق كهلـگهن     – 1360
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبىلهن، 

  : مهن. نېمانداق قىلىسهن؟ ـ دېدى! ــ ئى ئابدۇلالھ
تـۇرۇپ  ئولتـۇرۇپ ئوقۇغـان نامازغـا ئـۆرە     «: سېنىڭ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

دېگىنىڭنى ئاڭالپ يېنىڭغا  »نامازنىڭ يېرىم ئهجرى بېرىلىدۇئوقۇغان 
كهلسهم، ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇۋېتىپسهن، ـ دېسـهم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .ــ شۇنداق، لېكىن مهن ھېچبىرىڭالرغا ئوخشىمايمهن، ـ دېدى

  )735: مۇسلىم(

َصنٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أََسنَّ ِمْح عن أم قَْيس بْنت - 1361 
  .َوَحَملَ اللَّْحَم اتََّخذَ َعُموًدا ِفي ُمَصلَّاُه َيْعَتِمُد َعلَْيِه
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ئۇممـــۇ قهيـــس بىنتـــى مېهســـهندىن مۇنـــداق رىـــۋايهت       - 1361
ېنـى  ت ،پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ياشـىنىپ    : قىلىنىدۇ

قالغـــان ۋاقتىـــدا، نامـــاز ئوقۇيـــدىغان يېـــرىگه تـــۈۋرۈك  ئېغىرلىشـــىپ 
 يۆلىنىـپ شـۇنىڭغا   )ئـۆرە تـۇرۇش ئېغىـر كهلسـه    (بېكىتىۋالغان بولۇپ، 

  . ①ناماز ئوقۇيتتى
  )948: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َحازِمٍ َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ كَانَ النَّاُس ُيـْؤَمُرونَ أَنْ َيَضـَع    - 1362 
 إِلَى لرَُّجلُ الَْيَد الُْيْمَنى َعلَى ِذَراِعِه الُْيْسَرى ِفي الصَّلَاِة قَالَ أَُبو َحازِمٍ لَا أَْعلَُمُه إِلَّا َيْنِمي ذَِلَكا

  .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــۇ ھــازىم ســهھل ئىبنــى ســهئد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 1362  نىــڭ ئهب

مۇسۇلمانالر نامازدا تۇرغانـدا ئـوڭ   : ۋايهت قىلىدۇرىدېگهنلىكىنى مۇنداق 
  . قولىنى سول بىلىكىنىڭ ئۈستىگه قويۇشقا بۇيرىالتتى

سهھل ئىبنى سـهئد   ،بىلىشىمچهنىڭ ېم: ئهبۇ ھازىم مۇنداق دەيدۇ
مۇسـۇلمانالرنى   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ” :ۆزىدىنس بۇ

  . دېمهكچى “مۇشۇنداق قىلىشقا بۇيرىغان
  )740: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َرآنَِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوقَـْد َوَضـْعُت     - 1363
  .ِشَماِلي َعلَى َيِمينِي ِفي الصَّلَاِة فَأََخذَ بَِيِمينِي فََوَضَعَها َعلَى ِشَماِلي

يهت ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋا       -1363
ــدۇ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنىــڭ ســول    : قىلىنى پهيغهم

ــانلىقىمنى     ــاز ئوقۇۋاتق ــۇپ نام ــوڭ قولۇمنىــڭ ئۈســتىگه قوي ــۇمنى ئ قول
  . ②كۆرۈپ، ئوڭ قولۇمنى سول قولۇمنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ قويدى

  )888: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 835(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 855(ئهلبانى  ②
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لسُّنَّةُ َوْضُع الْكَفِّ َعلَـى  قَالَ ا -رضى اهللا عنه  -َعْن أَبِى ُجَحْيفَةَ أَنَّ َعِليŋا -1364
  .الْكَفِّ ِفى الصَّالَِة َتْحَت السُّرَِّة

ئهبۇ جۇھهيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ     -1364
قولنى قولنىڭ ئۈستىگه قويـۇپ،  : مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

   ①.كىندىكنىڭ ئاستىدا تۇتۇش سۈننهتتۇر
  )رەزىن؛ 756: ئهبۇ داۋۇد(

 فَقَـالَ  قََدَمْيِه َبْيَن َصفَّ قَْد ُيَصلِّي َرُجلًا َرأَى اللَِّه َعْبَد أَنَّ ُعَبْيَدةَ أَبِي َعْن - 1365
  .أَفَْضلَ كَانَ َراَوَح َبْيَنُهَما َولَْو السُّنَّةَ َخالََف

ــۇ ئ - 1365 ئابــدۇلالھ : بهيــدە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ۇئهب
هــۇ بىــر كىشــىنىڭ ئىككــى پــۇتىنى جــۈپلهپ نامــاز       رەزىيهلالھــۇ ئهن

  : ئوقۇۋاتقىنىنى كۆرۈپ
ــــ ئــۇ ســۈننهتكه خىالپلىــق قىلــدى، ئىككــى پــۇتىنى ئــايرىۋەتكهن   

  . ②بولسا، ياخشى بوالتتى، ـ دېدى
  )892: نهسائى(

لََّم الصَّـلَاةُ  َعْن الْفَْضلِ ْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 1366
 َمثَْنى َمثَْنى َتَشهَُّد ِفي كُلِّ َركَْعَتْينِ َوَتَخشَُّع َوَتَضرَُّع َوَتَمْسكَُن َوَتذَرَُّع َوُتقْنُِع َيَدْيَك َيقُـولُ 

َعلْ ذَِلـَك  َتْرفَُعُهَما إِلَى َربَِّك ُمْسَتقْبِلًا بُِبطُونِهَِما َوْجَهَك َوَتقُولُ َيا َربِّ َيا َربِّ َوَمْن لَْم َيفْ
  . فَُهَو كَذَا َوكَذَا

فهزل ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت    - 1366
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ــله(« ھهر ئىككــى  .رئىككــى رەكــئهت، ئىككــى رەكئهتتــۇ  نامــاز) نهپ
ــۇرۇپ، ا   ــهھهۇدتا ئولت ــر تهش ــته بى ــاالدىن قورهللا رەكئهت ــقتائ  لىقىڭنى،انق

ــانلىقىڭنىيالۋۇر ــپ،    ، غ ــار قىلى ــى ئىزھ ــالهتته ئىكهنلىكىڭن ــارە ھ بىچ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 2/256(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 34(ئهلبانى  ②
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! ئى رەببىم”: نى يۈزۈڭگه قاراتقان ھالدا كۆتۈرۈپڭئالقىنى ،قوللىرىڭنى
ئىبــادىتى كىمكــى شــۇنداق قىلمىســا، . دەپ زارلىنىســهن “!ئــى رەبــبىم

  . ①دېدى» بولىدۇ... مۇنداق، مۇنداق
  )385: تىرمىزى(

   .ِخَداٌج فَهَِي :وايةويف ر - 1367
ــۋايهتته      1367 ــر رىـ ــىنىڭ  «: ـ يهنه بىـ ــان كىشـ ــداق قىلمىغـ ئۇنـ

  . ②دېيىلگهن» ئىبادىتىدە نۇقسان بولىدۇ
  )385: تىرمىزى(

َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ   - 1368 
ْنَصرُِف َوَما كُِتَب لَُه إِلَّا ُعْشُر َصلَاِتِه ُتْسُعَها ثُْمُنَها ُسْبُعَها ُسْدُسـَها ُخْمُسـَها   إِنَّ الرَُّجلَ لََي

  .ُرْبُعَها ثُلُثَُها نِْصفَُها
مهن : ئهممار ئىبنى ياسىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 1368

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  
  : ڭلىدىمئا

) سـاۋابىدىن (ئوقۇغان نامىزىنىڭ  يۇ،-بىر كىشى نامازدىن قايتىدۇ«
ئوندىن بىرى، توققۇزىدىن بىرى، سـهككىزىدىن بىـرى، يهتتىـدىن    پهقهت 

بىرى، ئالتىدىن بىـرى، بهشـتىن بىـرى، تـۆتتىن بىـرى، ئـۈچتىن بىـرى        
  . ③»دۇىقال ياكى يېرىمى

  )796: داۋۇد ئهبۇ(

أَوَّلُ َما ُيْرفَُع ِمـْن  ”: َداِء، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن أَبِي الدَّْر - 1369
  .“َهِذِه اُألمَِّة الُْخُشوُع، َحتَّى ال ُيَرى ِفيِه َخاِشًعا

: ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 1369 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 60(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 60(هلبانى ئ ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 714(ئهلبانى  ③
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  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
تىـدىغان نهرسـه خۇشـۇ    ېبۇ ئۈممهتتىن تۇنجى بولۇپ كۆتۈرۈلـۈپ ك «

خۇشۇ بىلهن نامـاز ئوقۇيـدىغان   ) شۇنداق بىر زامانالر كېلىدۇكى(بولۇپ، 
  . ①»كىشىنى كۆرگىلى بولمايدۇ

  )»ئهلكهبىر«(

  .“ىُملْقً ثَْوٌب كَأَنَُّه َصلَّى إِذَا اللَِّه َعْبُد كَانَ” :قَالَ اَألْعَمȈِ، َعنِ - 1370
ئىبنـى  (ئابدۇلالھ : ئهئمهش رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 1370
ــئۇد ــا،  ) مهس ــا تۇرس ــۇدىن(نامازغ ــان  ) خۇش ــۇددى يهرگه تاشــالپ قويۇلغ خ

  . ②بولۇپ كېتهتتى) ھهرىكهتسىز(كىيىمگه ئوخشاش 
  )9342: »ئهلكهبىر«(

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 2813(ھهيسهمى  ①
ــهمى  ② ــهنچلىكتۇر     ): 2816(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ . بـ

 .د بىلهن زامانداش ئهمهس، ـ دېگهنبىراق ئهئمهش ئىبنى مهسئۇ
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  بهش ۋاقىت نامازدا قىرائهت

َم َيفَْتِتُح َصلَاَتُه بِْْسمِ اللَِّه َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 1371
  .الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ

دىن مۇنــداق رىــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 1371 
ــدۇ ــامىزىنى    : قىلىنىـ ــهللهم نـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  . ①بىلهن باشاليتتى) بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِيهنى (بىسمىلالھ 

  )245: تىرمىزى(

نه سئل عن اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم فقال كنا نقول أعن ابن عباس  - 1372
  .عرابهي قراءة األ
ــۇ ئهنهۇ  - 1372 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــائىبنـــ ــازدا مـــ دىن نامـــ

  : غاندا، ئۇالنى ئۈنلۈك دېيىش توغرىسىدا سور» بىسمىلالھ«
  . ②ـ دېدى يتتۇق،دە “ىئىشئهئرابىالرنىڭ  نداق ئوقۇشئۇ” :ــ بىز

  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

كَانَ َيْجَهُر ”: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم) وله بثقات( -1373
  .“بِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ

ئىبنـى ئاببـاس   الر ئارقىلىق يلىك راۋىبهززارنىڭ ئىشهنچ – 1373 
پهيغهمبهر : دېيىلىدۇمۇنداق قىلغان رىۋايىتىدە دىن ماھۇ ئهنهۇرەزىيهلال

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 40(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهبـــۇ ســـهئد بهققـــال         ): 2626(ھهيســـهمى  ②

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــتۇر   . ئىس ــى مۇدەللهس ــىمۇ، ھهدىس ــهنچلىك بولس ــۇ ئىش ــهھىه   . ئ ــرى س ــان راۋىيلى قالغ
 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  . ①نى ئۈنلۈك دەيتتى»بىسمىلالھ«: ى ۋەسهللهم نامازداسهلاللالھۇ ئهلهيه
  )526: بهززار(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِـي َبكْـرٍ   َعْن أََنسٍ قَالَ َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَّ - 1374 
  .َوُعَمَر َوُعثَْمانَ فَلَْم أَْسَمْع أََحًدا ِمْنُهْم َيقَْرأُ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ

مهن پهيغهمــبهر : ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 1374 
ۆمهر ۋە ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ   بهكرى، ئ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ئهبۇ

ــۇ    ــاز ئوقـ ــرگه نامـ ــلهن بىـ ــۇمالر بىـ ــىنىڭمۇ  . دۇمئهنهـ ــڭ بىرسـ ئۇالرنىـ
  . دىمنى ئۈنلۈك دېگىنىنى ئاڭلىمى»بىسمىلالھ«

  )399: مۇسلىم(

لَا } الَْحْمد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني{فَكَاُنوا َيْسَتفِْتُحونَ بِ : ويف رواية عن أنس - 1375
  . اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ِفي أَوَّلِ ِقَراَءٍة َولَا ِفي آِخرَِها َيذْكُُرونَ بِْسمِ
: ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـگهن   - 1375

بىـلهن  ) الَْحْمـد ِللَّـِه َربِّ الَْعـالَِمنيَ   يهنـى  (ئۇالر نامازنى سۈرە فاتىهه بىلهن 
   .دېمهيتتى نى»بىسمىلالھ«يىن باشاليتتى، قىرائهتتىن بۇرۇن ياكى كې

  )399: مۇسلىم(

كَانَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَغفَّلٍ إِذَا َسِمَع أََحَدَنا َيقَْرأُ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الـرَِّحيمِ   - 1376 
َخلَْف ُعَمَر َرِضَي َيقُولُ َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَخلَْف أَبِي َبكْرٍ َو

  .اللَُّه َعْنُهَما فََما َسِمْعُت أََحًدا ِمْنُهْم قََرأَ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
ــۇ     - 1376 ــۇ ئهنهـــ ــۇغهففهل رەزىيهلالھـــ ــى مـــ ــدۇلالھ ئىبنـــ ئابـــ

ــازدا  بى ــىمىزنىڭ نام ــمىلالھ«رەرس ــۇغىنىمىزنى   »بىس ــۈك ئوق ــى ئۈنل ن
بهكـرى ۋە   ۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم، ئهبـۇ   مهن پهيغهمبهر سهلاللالھ: ئاڭلىسا

ــۇدۇم   ــاز ئوقـ ــدە نامـ ــڭ كهينىـ ــۇ ئهنهۇماالرنىـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــا . ئـ ئهممـ
                                                 

بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ           ): 2633(ھهيســـهمى  ①
 .دېگهن
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نى ئۈنلۈك ئوقۇغىنىنى ئاڭلىمىدىم، ـ   »بىسمىلالھ«ھېچقايسىسىنىڭ 
  . ①ەيتتىد

  )908: نهسائى(

الصَّفِّ َخلَْف َرُسولِ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى قَالَ َجاَء َرُجلٌ َوَنْحُن ِفي - 1377
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ ِفي الصَّفِّ فَقَالَ اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا َوُسْبَحانَ اللَّـِه ُبكْـَرةً  

ْرفَُع َصْوَتُه فَْوَق َوأَِصيلًا قَالَ فََرفََع الُْمْسِلُمونَ ُرُءوَسُهْم َواْسَتْنكَُروا الرَُّجلَ َوقَالُوا َمْن الَِّذي َي
قَالَ  َصْوِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

كَلَاَمَك َيْصَعُد ِفي  َمْن َهذَا الَْعاِلي الصَّْوَت فَِقيلَ ُهَو ذَا َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َواللَِّه لَقَْد َرأَْيُت
  . السََّماِء َحتَّى فُِتَح َباٌب فََدَخلَ ِفيِه

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبـۇ ئهۋفـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق       - 1377
بىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ      : رىۋايهت قىلىنىدۇ

للَّـُه  ا” :بىر كىشى كېلىپ، سهپكه كىـرىپال . ئارقىسىدا سهپته تۇراتتۇق
ناھـايىتى بۈيۈكتـۇر، مهن   هللا يهنـى ا ( أَكَْبُر كَبًِريا َوُسْبَحانَ اللَّـِه ُبكْـَرةً َوأَِصـيلًا   

بـۇنى ئاڭلىغـان   . دېـدى  “)قا تهسبىه ئېيـتىمهن هللائهتىگهن ۋە ئاخشامدا ا
مۇســـۇلمانالر باشـــلىرىنى كۆتـــۈرۈپ، ئـــاۋازىنى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  

ى كۆتـــۈرگهن بـــۇ كىشـــىگه ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ئاۋازىـــدىن يـــۇقىر
نامــازدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  . نــارازىلىقلىرىنى بىلــدۈردى

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ــ ئاۋازىنى كۆتۈرگهن كىم؟ ـ دېدى

ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــدى،       ! ـ ــارەت قىلىن ــۇ، ـ دەپ ئىش ــاۋۇ كىشــى ش ئ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ ا ــامى بىــ  هللا ـ ــڭ ن ــېنىڭ   تائاالنى ــى، مهن س ــهم قىلىمهنك لهن قهس
سۆزۈڭنىڭ ئاسمانغا چىققانلىقىنى ۋە ئاسماندا بىر ئىشىك ئېچىلىـپ،  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 37(ئهلبانى  ①
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  . ①ئۇ يهردىن كىرىپ كهتكهنلىكىنى كۆردۈم، ـ دېدى
  )»ئهلكهبىر«؛ 18655: ئهھمهد(

َوقََع إِلَيَّ ِكَتاٌب : َعْن أَبِي َراِفعٍ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ -1378
إِنِّي َوجَّْهـُت َوْجهِـَي   : ِفيِه اْسِتفَْتاُح َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ إِذَا كَبََّر قَالَ

َوَمْحَياَي ِللَِّذي فَطََر السََّمَواِت َواَألْرَض َحنِيفًا، َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني، إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي 
 َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني، ال َشرِيَك لَُه، َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني، اللَُّهمَّ أَْنـتَ 
الَْمِلُك ال إِلََه إِال أَْنَت ُسْبَحاَنَك، َوبَِحْمِدَك أَْنَت َربِّي َوأََنا َعْبُدَك، ال َشرِيَك لََك، șَلَْمـُت  

فِْسي َواْعَتَرفُْت بِذَْنبِي، فَاغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َجِميًعا، فَإِنَُّه ال َيْغِفُر الذُُّنوَب إِال أَْنـَت، لَبَّْيـَك   َن
 َوَسْعَدْيَك َوالَْخْيُر ِفي َيَدْيَك، ال َملَْجأَ َوال َمْنَجا ِمْنَك إِال إِلَْيَك، أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيَك، ثُمَّ

  .َيقَْرأُ
گهردىسى ئازادپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ  – 1378

قولۇمغا بىـر  : ئهبۇ رافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
: مۇنـــداق دەپ يېزىلغـــان ئىـــكهن ئۇنىڭـــداچىقىـــپ قالـــدى،  پمهكتـــۇ

ــدىن       ــۇالق قاققان ــا ق ــهللهم نامازغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّمَواِت َواَألْرَض َحنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني، « :كېـيىن 

إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ال َشرِيَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأََنـا  
أَْنَت الَْمِلُك ال إِلََه إِال أَْنَت، ُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدَك أَْنَت َربِّي َوأََناَعْبُدَك، أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني، اللَُّهمَّ 

ال َشرِيَك لََك، șَلَْمُت َنفِْسي، َواْعَتَرفُْت بِذَْنبِي، فَاغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َجِميًعا، إِنَّـُه ال َيْغِفـُر   
ْعَمالِ، فَإِنَُّه ال َيْهِدي ِلَصاِلِحَها، َوال َيْصرُِف َسيِّئََها إِال الذُُّنوَب إِال أَْنَت، َواْهِدنِي ِلَصاِلحِ اَأل

أَْنَت، لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َوالَْخْيُر ِفي َيَدْيَك، َوالشَّرُّ لَْيَس إِلَْيَك، ال َمْنَجا َوال َملَْجأَ ِمْنـَك إِال  
. دېـگهن دۇئـانى ئوقـۇيتتى    »ُب إِلَْيـكَ إِلَْيَك، َتَباَركَْت َوَتَعالَْيَت أَْسـَتْغِفُرَك َوأَُتـو  

مهن باتىـل دىـنالردىن ھهق دىنغـا بۇرۇلـۇپ، ئاسـمانالرنى،      : تهرجىمىسى(

                                                 
ــهمى  ① ــرى    ): 2614(ھهيسـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد ۋە تهبهرانـــى رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ــدىم   ــا يۈزلهن ــان زاتق . ①مهن مۇشــرىكالردىن ئهمهســمهن . زېمىننــى ياراتق
ــاتىم    ــاتىم ۋە مام ــانلىقىم، ھاي ــامىزىم، قۇرب ــادا قىلغــان (مېنىــڭ ن دۇني

هللا ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگـارى ا  ) تلىرىمياخشىلىقلىرىم ۋە تائهت ـ ئىبادە 
قىـال  هللايهنى يالغۇز ا(نىڭ شېرىكى يوقتۇر، مهن مۇشۇنىڭغا هللا. ئۈچۈندۇر

بۇيرۇلـــــدۇم، مهن مۇســـــۇلمانالرنىڭ ) خـــــالىس ئىبـــــادەت قىلىشـــــقا
. سهن پادىشاھسهن، سهندىن باشقا ھېچ ئىالھ يـوق ! هللائى ا. ②ئهۋۋىلىمهن

ــ    ــاك دەپ ئېتىق ــانالردىن پ ــارلىق نۇقس ــېنى ب ــۈزەل  س ــمهن ۋە گ اد قىلى
سـهن مېنىـڭ پهرۋەردىگارىمسـهن،    . مهدھىيهلهر بىلهن مهدھىـيىلهيمهن 

مهن ئـۆزەمگه  . سـېنىڭ ھـېچ شـېرىكىڭ يـوق    . مهن سېنىڭ بهندەڭمهن
ــدىم     ــراپ قىلـ ــاھلىرىمنى ئېتىـ ــدىم، گۇنـ ــۇم قىلـ ــۆزەم زۇلـ ــۈن . ئـ پۈتـ

گۇناھالرنى پهقهت سهنال مهغپىـرەت  . گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىن
مېنـى ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلىشـقا يېـتهكلىگىن، ياخشـى       . ىسهنقىل

ئهمهللهرگه پهقهت سهنال يېتهكلهيسهن، يامان ئهمهللهردىن پهقهت سـهنال  
ــهن ــزمهت    . قايتۇرىس ــاڭا خى ــازىرمهن، س ــزمىتىڭگه ھ ــېنىڭ خى مهن س

ياخشــىلىقنىڭ ھهممىســى ســېنىڭ  . قىلىشــنى بهخــت دەپ بىلىــمهن
سـۇپ ئهمهس، قۇتۇلـۇش ۋە باشـپاناھلىق    يامانلىق ساڭا مهن. قولۇڭدىدۇر

ــدۇر ســهندىن . يۈكســهن، ئالىســهنۈســهن ب. پهقهت ســېنىڭ دەرگاھىڭدى
بــۇ دۇئــادىن كېــيىن  ۋە) مهغپىــرەت تىلهيــمهن ۋە ســاڭا تهۋبه قىلىــمهن

  . ③باشاليتتىقىرائهتنى 
  ) 928: »ئهلكهبىر«(

أََيقَْرأُ الرَُّجلُ بِْسمِ : لَْورَّاَق، فَقُلُْتَسأَلُْت َمطًَرا ا: َعْن إِْبَراِهيَم الصَّاِئȠِ، قَالَ - 1379
اÝ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، َوَيَتَعوَّذُ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ ِفي كُلِّ َركَْعٍة َوِفي كُلِّ ُسوَرٍة َيفَْتِتُحَه

                                                 
 .ـ ئايهت 79هنئام، سۈرە ئ ①
 .ـ ئايهتلهر 163ـ ۋە  162سۈرە ئهنئام،  ②
ــهمى  ③ ــى     ): 2621(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــرى ب ــۇ ئىشــهنچلىك بولســىمۇ، ھهدىســى مۇدەللهســتۇر  . ئىســهاق ئىســىملىك بى ــرى  . ئ ــان راۋىيلى قالغ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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نِ ُحَصْينٍ، َوَسُمَرةَ ْبنِ ُجْنـُدبٍ،  فَقَالَ أَْخَبَرنِي قََتاَدةُ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ ْب
ُهَما السَّكَْتَتاِن، َيفَْعلُ ذَِلَك ِفـي َنفِْسـِه إِذَا   ”: عن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .“افَْتَتَح الصَّالةَ، َوإِذَا َنَهȐَ ِمَن الُْجلُوسِ ِفي الرَّكَْعَتْينِ
ر ۋەرراق دېـگهن  هتهمهن م: دەيـدۇ ۇنـداق  ئىبراھىم سـائىغ م  - 1379
  : كىشىدىن

ۋە ھهر قېــتىم يېڭــى ســۈرە ھهر رەكئهتــته نامــاز ئوقۇغــان كىشــى ــــ 
ــوذ«: باشــلىغاندا ــرجيم  أع ــيطان ال ــن الش ــاهللا م ــۇزۇ بىلالھــى ( »ب ئهئ

ــهيتانىررەجىيىم ــلهن ) مىنهششـ ــرحيم «بىـ ــرمحن الـ ــم اهللا الـ  »بسـ
سورىسام، مۇنـداق دەپ  دەپ ؟ ـ  ئوقۇمدۇنى )بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم(

  :جاۋاب بهردى
ــــ قهتــادە ماڭــا مــۇھهممهد ئىبنــى ســىيرىندىن، مــۇھهممهد ئىبنــى  

مران ئىبنى ھۇسهين ۋە سهمۇرە ئىبنـى جۇنـدۇبتىن نهقىـل    ىسىيرىن ئ
ــۇ ئىككــى « :قىلىــپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ب

ــازكهلىمىنــــى  ــلىغاندا ۋە  نىنامــ نامازنىــــڭ  تــــۆت رەكئهتلىــــك(باشــ
 »يــدۇتىن تۇرغانــدا، ئــاۋازىنى چىقارمــاي ئوقۇ  دتهشــهھهۇ) ئوتتۇرىــدىكى

  . ①سۆزلهپ بهردىدېگهنلىكىنى 
  )»ئهلكهبىر«(

عن أيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َنَهȐَ ِمْن  - 1380
  .الِْقَراَءةَ بِالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني َولَْم َيْسكُْت الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة اْسَتفَْتَح

ــۋايهت     - 1380 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
ئىككىنچــى (پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    : قىلىنىــدۇ

تۇرغانـدا، سـۈكۈت قىلمـايال     رەكئهتكه ئۈچىنچى )ئوقۇپ بولۇپى رەكئهتن
  . تىههنى باشاليتتىافسۈرە 

  )599: مۇسلىم(
                                                 

ــهمى ھهي ① ــان         ): 2629(س ــۇ غهسس ــان ئهب ــهنهدىدە رەيه ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب
قالغـــــان راۋىيلىـــــرى . مهن ئۇنىـــــڭ كىـــــم ئىكهنلىكىنـــــى بىلمهيـــــمهن. ئىســـــىملىك بىـــــرى بـــــار

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َصلَاةَ  - 1381 
  .ِلَمْن لَْم َيقَْرأْ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ

ــا  - 1381 ــادە ئىبنـــى سـ ــۋايهت  مئۇبـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ىت رەزىيهلالھـ
  : ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى

نامـــــاز  ىزىنـــــامى ئوقۇمىغـــــان كىشـــــىنىڭ ســـــۈرە فـــــاتىههن«
  . »ھېسابالنمايدۇ

  )756: بۇخارى(

َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َصلَاةَ  - 1382 
  .َيقَْرأْ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ فََصاِعًدا ِلَمْن لَْم

ــۋايهت    - 1382 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىت رەزىيهلالھـ ــادە ئىبنـــى سـ ئۇبـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ى ئوقۇمىغـــان باشــقا ســـۈرىنى ئوقۇشــتىن بـــۇرۇن ســۈرە فـــاتىههن   «
  . ①»ناماز ھېسابالنمايدۇ ىزىنامكىشىنىڭ 

  )911: نهسائى(

أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َصلَّى َصلَاةً لَـْم   َعْن - 1383 
امِ فَقَالَ لْإَِمَيقَْرأْ ِفيَها بِأُمِّ الْقُْرآِن فَهَِي ِخَداٌج ثَلَاثًا غَْيُر َتَمامٍ فَِقيلَ ِلأَبِي ُهَرْيَرةَ إِنَّا َنكُونُ َوَراَء ا

 اقَْرأْ بَِها ِفي َنفِْسَك فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ قَالَ اللَّـُه َتَعـالَى  
ـ  ِه َربِّ قََسْمُت الصَّلَاةَ َبْينِي َوَبْيَن َعْبِدي نِْصفَْينِ َوِلَعْبِدي َما َسأَلَ فَإِذَا قَالَ الَْعْبُد الَْحْمُد ِللَّ

لَيَّ الَْعالَِمَني قَالَ اللَُّه َتَعالَى َحِمَدنِي َعْبِدي َوإِذَا قَالَ الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ قَالَ اللَُّه َتَعالَى أَثَْنى َع
ذَا قَـالَ  َعْبِدي َوإِذَا قَالَ َماِلِك َيْومِ الدِّينِ قَالَ َمجََّدنِي َعْبِدي َوقَالَ َمرَّةً فَوََّض إِلَيَّ َعْبِدي فَإِ
لصَِّراȓَ إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني قَالَ َهذَا َبْينِي َوَبْيَن َعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسأَلَ فَإِذَا قَالَ اْهِدَنا ا

ذَا ِلَعْبـِدي  الُْمْسَتِقيَم ِصَراȓَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوب َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني قَالَ َه
  . َوِلَعْبِدي َما َسأَلَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 874(ئهلبانى ①
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    - 1383
كىمكى نامىزىدا سۈرە فاتىههنى ئوقۇمىسـا، ئـۇ   « :نىڭئهلهيهى ۋەسهللهم

ۋە بــۇ  لىكىنــىدېگهن »بولىــدۇ )تولــۇق بولمىغــان يهنــى(كهمتــۈك  نامــاز
ــان   ــتىم تهكرارلىغ ــۈچ قې ــۆزىنى ئ ــدىنى ئېيتقانلىقىس ــى  ،ى ــۇ بىرس ئهب

  : ھۇرەيرەگه
ئهبـۇ   .دىـ دېـ   !؟دىغان تۇرسـاق ــ بىز ئىمامغا ئىقتىـدا قىلىـپ تۇرىـ   

  :ھۇرەيرە
مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   ئىچىڭـــدە ئوقـــۇغىن،   ـــــ

: تائاال مۇنداق دەيدۇهللا ا«: غانۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلى
منىڭ ئوتتۇرىســىدا ئىككىــگه بۆلــدۈم، بىــلهن بهنــدە ئــۆزەممهن نامــازنى 

الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ ”: ئهگهر بهنـدەم . بهندەم نېمىنى سورىسا، شۇ نهرسه بېرىلىدۇ
قـا  هللابىـر ا ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگـارى   هنـى پۈتـۈن ھهمدۇسـاناالر    ي( الَْعالَِمَني

ــدەم ماڭــا ھهمــدە ”: دېســه، مهن “)خاســتۇر ئهگهر . دەيــمهن “ئېيتتــى بهن
 “)ۇردهرىبانـ ېۋە م ناھـايىتى شـهپقهتلىك  هللا يهنى ا( الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ”: بهندەم

 َماِلِك َيْومِ الدِّينِ”: ئهگهر. مهندەي “لىدىىبهندەم مېنى مهدھىي”: دېسه، مهن
بهنــدەم مېنــى ”: دېســه، مهن “)نــى قىيــامهت كۈنىنىــڭ ئىگىســىدۇر يه(

إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك ”: ئهگهر. دەيـمهن  “رىنى ماڭا تاپشۇردىئۇلۇغلىدى ۋە ئىشلى
سـهندىنال يـاردەم   ۋە بىـز سـاڭىال ئىبـادەت قىلىمىـز     ! هللايهنى ئى ا( َنْسَتِعُني

ىكى بــۇ مهن بىــلهن بهنــدەمنىڭ ئوتتۇرىســىد ”: دېســه، مهن “)تىلهيمىــز
: ئهگهر بهنـدەم . دەيـمهن  “م نېمىنـى سورىسـا، شـۇنى بېـرىمهن    ، بهندەئىش

ئـى  ( يَم ِصَراȓَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّنياْهِدَنا الصَِّراȓَ الُْمْسَتِق”
 غهزىــپىڭگه يولۇققانالرنىــڭ ۋە ئازغانالرنىــڭ يولىغــا ئهمهس، بىزنــى  !هللا

نىڭ بهندەم”: دېسه، مهن “)باشلىغىن سهن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا
  . »مهندەي “مىنى سورىسا، شۇ بېرىلىدۇنېبهندەم  بۇ تىلىكى ھاسىلدۇر،

  )395: مۇسلىم(

قال َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َصلَاةَ إِلَّا بِِقَراَءٍة : ويف رواية رزين - 1384 
ُه لَكُْم َوَما أَْخفَاُه أَْخفَْيَنـاُه  قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فََما أَْعلََن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعلَنَّا
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قد ُسِئلَ عـن  : فَقَالَ لَُه َرُجلٌ أرأيَت يا أبا هريرة إن مل أزِد على أم القرآن Ý فقال .لَكُْم
إِن اْنَتَهْيَت إِلَْيَها أَْجَزأَْت َعْنَك َوإِِن زِْدَت : فقال -صلى اهللا عليه وسلم-ذلك رسولُ اهللا 
  . وأفضل َعلَْيَها فَُهَو َخْيٌر

ــداق دېيىل  - 1384 ــدە مۇنـ ــڭ رىۋايىتىـ ــدۇرەزىننىـ ــبهر : ىـ پهيغهمـ
» ، ناماز بولمايـدۇ ئايهت ئوقۇلمىغان ناماز«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : ئهبۇ ھۇرەيرە. دېگهن
ـــ  ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ـ ــام  (نىڭ پهيغهم ــزگه ئىم بى
) ئىمــام بولغانــدا( بىزمــۇ ســىلهرگهبهرگىنىنــى  ئۈنلــۈك ئوقــۇپ) بولــۇپ

ــۇپ  ــۈك ئوق ــۇ ســىلهرگه   بهردۇق،  ئۈنل ــى بىزم ــۇپ بهرگىنىن ــدە ئوق ئىچى
  : دىنرەبىر ئادەم ئهبۇ ھۇرەي .، ـ دېدىئىچىمىزدە ئوقۇپ بهردۇق

ئېيتىپ باققىنچۇ، سۈرە فـاتىههدىن باشـقا سـۈرە    ! ئى ئهبۇ ھۇرەيرەــ 
  : ىبهرد جاۋابدەپ سورىۋىدى، ئۇ مۇنداق ـ ئوقۇمىساممۇ بوالمدۇ؟ 

بـــۇ ســـوئال پهيغهمـــبهر ســـهللهلالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىنمۇ  ـــــ 
سۈرە فـاتىههنىال ئوقۇسـاڭمۇ نامىزىـڭ ئـادا تاپىـدۇ،      «: سورالغان بولۇپ، ئۇ

ڭ تېخىمـۇ ياخشـى ۋە ئهۋزەل   ئهمما ئۇنىڭغـا باشـقا سـۈرە قوشـۇپ ئوقۇسـا     
   .بهرگهنىدى جاۋابدەپ  »بولىدۇ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

طَاٍء قَالَ قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ ِفي كُلِّ الصَّلَاِة َيقَْرأُ فََما أَْسَمَعَنا َرُسولُ اللَِّه َعْن َع - 1385 
ْد َعلَى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَمْعَناكُْم َوَما أَْخفَى ِمنَّا أَْخفَْيَنا ِمْنكُْم فَقَالَ لَُه َرُجلٌ إِنْ لَْم أَزِ

  .الَ إِنْ زِْدَت َعلَْيَها فَُهَو َخْيٌر َوإِنْ اْنَتَهْيَت إِلَْيَها أَْجَزأَْت َعْنَكأُمِّ الْقُْرآِن فَقَ
  : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: مۇنداق دەيدۇئهتا  - 1385

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . ئوقۇلىــدۇئــايهت ھهمــمه نامــازدا ــــ 
بىزمـۇ  رگىنىنـى  به ئۈنلـۈك ئوقـۇپ  ) بىزگه ئىمام بولـۇپ ( نىڭۋەسهللهم

ئىچىـــدە ئوقـــۇپ بهردۇق،  ئۈنلـــۈك ئوقـــۇپ) ئىمـــام بولغانـــدا(ســـىلهرگه 
ئارىـدىن   ؛دى، ـ دېـ  بهرگىنىنى بىزمۇ سىلهرگه ئىچىمىزدە ئوقۇپ بهردۇق

  :گهئهبۇ ھۇرەيرەبىر كىشى 



  ناماز بۆلۈمى

 106

  : ــ ئهگهر سۈرە پاتىههنىال ئوقۇسامچۇ؟ ـ دېۋىدى، ئهبۇ ھۇرەيرە
ئهگهر . ياخشىتېخىمۇ ئوقۇساڭ،  ــ سۈرە فاتىههگه باشقا سۈرە قوشۇپ

  . اتىهه بىلهنال ئاخىرالشتۇرساڭمۇ، نامىزىڭ ئادا تاپىدۇ، ـ دېدىفسۈرە 
  )396: مۇسلىم(

قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ ِفي كُلِّ َصلَاٍة ِقَراَءةٌ فََما أَْسـَمَعَنا  : مث رواية أخرى لفظها - 1386 
ْسَمْعَناكُْم َوَما أَْخفَى ِمنَّا أَْخفَْيَناُه ِمْنكُْم َوَمْن قََرأَ بِأُمِّ الِْكَتـابِ  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ

  .فَقَْد أَْجَزأَْت َعْنُه َوَمْن َزاَد فَُهَو أَفَْضل

ـ يهنه بىر رىـۋايهتته ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق         1386
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ، بىـز  ئـايهت ئوقۇلىـدۇ  ھهر قانـداق نامـازدا   : دەيدۇ

بهرگىنىنـى   ئۈنلۈك ئوقـۇپ ) بىزگه ئىمام بولۇپ( نىڭئهلهيهى ۋەسهللهم
ئىچىـدە ئوقـۇپ   بهردۇق،  ئۈنلۈك ئوقـۇپ ) ئىمام بولغاندا(بىزمۇ سىلهرگه 

كىمكى نامىزىدا  ،بهرگىنىنى بىزمۇ سىلهرگه ئىچىمىزدە ئوقۇپ بهردۇق
هر ئۇنىڭغـا باشـقا سـۈرىنى    ئهگ. سۈرە فاتىههنى ئوقۇسـا، نامـاز ئـادا تاپىـدۇ    

  .بولىدۇ قوشۇپ ئوقۇسا، تېخىمۇ ياخشى

  .َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ أُِمْرَنا أَنْ َنقَْرأَ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ َوَما َتَيسََّر - 1387 
اتىههگه فـــبىـــز ســـۈرە : د رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇىــــ ئهبـــۇ ســـهئ 1387

ــايهتنى    ــاكى ئـ ــۈرە يـ ــرەر سـ ــالىغىنىمىزچه بىـ ــئوقۇيـ ــقا قوشـ ۇپ ئوقۇشـ
  . ①بۇيرۇلغانىدۇق، ـ دېدى

  )818: داۋۇد ئهبۇ(

َمْن َصلَّى َركَْعةً لَْم َيقَْرأْ ِفيَها بِأُمِّ الْقُْرآِن فَلَـْم  : عن َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه قال - 1388
  .ُيَصلِّ إِلَّا أَنْ َيكُونَ َوَراَء الْإَِمامِ

: نهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئه    - 1388
نىـڭ بىـر رەكئىتىـدە بولسـىمۇ سـۈرە      كىمكى ئۆزى يالغۇز ئوقۇغان ناماز

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 732(ئهلبانى  ①
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ئهممـا ئىمامنىـڭ ئارقىسـىدا     .ئوقۇمىسا، نامىزى ئادا بولمايـدۇ  اتىههنىف
  . ①تۇرۇپ ئوقۇغان ناماز بۇنىڭدىن مۇستهسنا

  )313: تىرمىزى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َتلَـا غَْيـرِ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَّ - 1389
  .الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني قَالَ آِمَني َحتَّى َيْسَمَع َمْن َيِليِه ِمْن الصَّفِّ الْأَوَّلِ

ــۋايهت    - 1389  ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
اتىههنى فــهلهيهــى ۋەســهللهم ســۈرە لاللالھۇ ئپهيغهمــبهر ســه: قىلىنىــدۇ

ــاۋازىنى بىرىنچــى ســهپ   ــدىن كېــيىن، ئ  پهيغهمــبهر(تىكى ئوقــۇپ بولغان
ئـــاڭلىغۇدەك  لهر)گه يـــېقىن يهردىكـــىســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  . ②دەيتتى» ئامىن«: كۆتۈرۈپ
 )934: داۋۇد ئهبۇ(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قََرأَ َولَا َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ - 1390
  .الضَّالَِّني قَالَ آِمَني َوَرفََع بَِها َصْوَتُه

ـ ۋائىل ئىبنى ھۇجر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      1390
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســۈرە فــاتىههنى  : قىلىنىــدۇ

  . ③دەيتتى» ئامىن«: ۆتۈرۈپئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، ئاۋازىنى ك
  )932: داۋۇد ئهبۇ(

  .َوَمدَّ بَِها َصْوَتُه: ويف رواية - 1391 
ـــ  ،ســوزاتتى نىدېگهنــدە ئــاۋاز» نئــامى«: ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته   1391
   .④دېيىلگهن

  )248: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 258(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 197(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 824(ئهلبانى  ③
 .سهھىه، ـ دېگهن): 205(ئهلبانى  ④
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  .َوَخفȐََ بَِها َصْوَتُه: ويف رواية - 1392 
ــ   تتـى، يەد دائـاۋاز تـۆۋەن   ىنـ »ئـامىن «: ـ باشـقا بىـر رىـۋايهتته     1392
  . ①دېيىلگهن

  )248: تىرمىزى(

  .َعْن بِلَالٍ أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه لَا َتْسبِقْنِي بǔِِمَني - 1393
مهن تهكبىرنـى  (! ئـى رەسـۇلۇلالھ  : ـ بىالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    1393

 -دەۋالمىغىــن، » ئــامىن«) بولۇشــتىن بــۇرۇننامازغــا تــۇرۇپ تۈگىتىــپ 
  . ②.گهنېد

  )937: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا أَمََّن الْإَِماُم فَـأَمُِّنوا   - 1394
  .فَإِنَُّه َمْن َوافََق َتأِْميُنُه َتأِْمَني الَْملَاِئكَِة غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1394
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چــۈنكى كىمنىــڭ . ئىمــام ئــامىن دېســه، ســىلهرمۇ ئــامىن دەڭــالر «
ئامىن دېگىنى پهرىشتىلهرنىڭ ئامىن دېگىـنىگه تـوغرا كهلسـه، ئۇنىـڭ     

  . »ۇدنىئۆتكهن گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلى
  )780: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا قَالَ الْإَِماُم غَْيرِ  -1395
  .الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني فَقُولُوا آِمَني بنحوه

 كى،ىلىنىـدۇ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت ق    - 1395
  : مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

، ـ  غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَـا الضَّـالِّنيَ  : ئىمام سۈرە فاتىههنى تۈگىتىـپ «

                                                 
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 41(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 198(ئهلبانى  ②
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  . »دېسه، سىلهرمۇ ئامىن دەڭالر
  )782: بۇخارى(

لََّم قَالَ َما َحَسَدْتكُْم الَْيُهوُد َعلَى َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 1396
  .َشْيٍء َما َحَسَدْتكُْم َعلَى السَّلَامِ َوالتَّأِْمنيِ

ــدۇكى،     - 1396 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــامىن يهھــۇدىيالر ھېچبىــر نهرســىگه ســىلهرنىڭ ســاالم بىــ  « لهن ئ
  . ①»دېيىشىڭالرغا ھهسهت قىلغىنىدەك ھهسهت قىلمايدۇ

  ) 856: ئىبنى ماجه(

  .فَأَكِْثُروا ِمْن قَْولِ آِمَني: وله َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ حنوه وزاد - 1397
دىنمۇ يۇقىرىدىكى بىلهن ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  1397

ن دېــگهن ســۆزنى كــۆپ ئــامى«: ئوخشــاش رىــۋايهت قىلىنغــان ۋە ئۇنىڭــدا
  . ②بايان قىلىنغان ېگهن جۈمله قوشۇپد» دەڭالر

  )857: ئىبنى ماجه(

َعْن أَبِي َبْرَزةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفـي َصـلَاِة    -1398
  .الَْغَداِة بِالسِّتَِّني إِلَى الِْمائَِة

: لالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئهبۇ بهرزە رەزىيه  1398
نامىزىـدا ئاتمىشـتىن    تبامـدا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

  . ③يۈزگىچه ئايهت ئوقۇيتتى
 )948: نهسائى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث قَالَ كَأَنِّي أَْسَمُع َصْوَت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -1399

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 697(ئهلبانى  ①
 .ن زەئىپ، ـ دېگهنئىنتايى): 183(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 908(ئهلبانى  ③
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  .َرأُ ِفي َصلَاِة الَْغَداِة فَلَا أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ الَْجَوارِي الْكُنَّسَِيقْ
پهيغهمـــبهر : ر ئىبنـــى ھـــۇرەيس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇمــــ ئه    1399

ــدا ســۈرە تهكــۋىرنى   بامــداتســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   نامىزى
  . ①گهن، ـ دېلىقىمداۇان ئاۋازى تېخىچه قئوقۇغ

 )817: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ السَّاِئبِ قَالَ َصلَّى لََنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصُّْبَح  - 1400
بَِمكَّةَ فَاْسَتفَْتَح ُسوَرةَ الُْمْؤِمنَِني َحتَّى َجاَء ِذكُْر ُموَسى َوَهاُرونَ أَْو ِذكُْر ِعيَسى ُمَحمَُّد ْبُن 

  .ْو اْخَتلَفُوا َعلَْيِه أََخذَْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْعلَةٌ فََركََعَعبَّاٍد َيُشكُّ أَ
: ئابدۇلالھ ئىبنى سائىب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 1400

ــدە بىــزگه بامــدات        ــى ۋەســهللهم مهككى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم
يـاكى  مۇسـا ۋە ھـارۇن    ،باشالپۇننى مۇئمىنسۈرە . نامىزىنى ئوقۇپ بهردى

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ،ئىيســا زىكىــر قىلىنغــان ئــايهتكه كهلگهنــدە    
ئــايهتنى داۋام (شــۇنىڭ بىــلهن، ، الــدىيــۆتهل تۇتۇۋ نىئهلهيهــى ۋەســهللهم

  . ۋەتتىىقىل رۇكۇ) قىلماستىنال
  ) 455: مۇسلىم(

 ِفـي  َيقْـَرأُ  كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص النَّبِيَّ إِنَّ قَالَ َسُمَرةَ ْبنِ َجابِرِ َعْن - 1401 
  .َتْخِفيفًا َبْعُد َصلَاُتُه َوكَانَ الَْمجِيِد َوالْقُْرآِن بِق الْفَْجرِ

: جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   - 1401
ــاف    ــدا قـ ــدات نامىزىـ ــهللهم بامـ ــهلاللالھي ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ پهيغهمـ

ــۇي ــىنى ئوقـ ــۈرىلهرنى  تتى، سۈرىسـ ــقىراق سـ ــدىن قىسـ ــيىن ئۇنىڭـ كېـ
  . ئوقۇيدىغان بولغان

  )458: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي َصلَاِة الْفَْجرِ  - 1402 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 731(ئهلبانى  ①
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الدَّْهرِ َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه إِْنَساِن ِحٌني ِمْن َيْوَم الُْجُمَعِة امل َتْنزِيلُ السَّْجَدِة َوَهلْ أََتى َعلَى الْ
  .كَانَ َيقَْرأُ ِفي َصلَاِة الُْجُمَعِة ُسوَرةَ الُْجُمَعِة َوالُْمَناِفِقَني َعلَْيِه َوَسلََّم

ــۇ ئهنهۇ   - 1402 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
مه كـۈنى بامـدات نامىزىغـا    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم جـۈ   

سۈرە سهجدە ۋە سۈرە ئىنساننى، جۈمه نامىزىغا سۈرە جۇمۇئه بىلهن سـۈرە  
  . مۇنافىقۇننى ئوقۇيتتى

  )879: مۇسلىم(

  .حني من الدهر: وللترمذي إىلـ  1403 
  .②ـ دېيىلگهن، ①سۈرە دەھر: رىۋايىتىدە نىڭـ تىرمىزى 1403

  .هريرةـ وللشيخني والنسائي مثله عن أيب  1404 
ــ بۇخــارى، مۇســلىم ۋە نهســائى قاتــارلىقالر ئهبــۇ ھــۇرەيرەدىن    1404 ـ

  .شۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايهت قىلغان
َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َصلَّى الصُّْبَح فَقََرأَ ِفيَهـا   - 1405 

  .ْيهَِماُسوَرةَ الَْبقََرِة ِفي الرَّكَْعَتْينِ ِكلَْت
ھىشام ئىبنى ئۇرۋە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ دادىسـىدىن مۇنـداق     - 1405

ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بامـدات نامىزىنىـڭ ھهر     : رىۋايهت قىلىدۇ
  . ئىككى رەكئىتىدە بهقهرە سۈرىسىنى ئوقۇدى

  )183: مالىك(

ْيرٍ الَْحَنِفيَّ قَالَ َما أََخذُْت ُسوَرةَ َعْن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد أَنَّ الْفَُراِفَصةَ ْبَن ُعَم -1406 
  .ُيوُسَف إِلَّا ِمْن ِقَراَءِة ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ إِيَّاَها ِفي الصُّْبحِ ِمْن كَثَْرِة َما كَانَ ُيَردُِّدَها لََنا

ــىم  - 1406 ــ   قاسـ ــى ئـ ــه ئىبنـ ــۇھهممهد فۇرافىسـ ــى مـ مهير ۇئىبنـ
مهن سۈرە يۈسـۈفنى  : ىلىدۇھهنهفىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت ق

 نامـازدىكى قىرائىتىـدىن  ئوسمان ئىبنى ئهففـان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ    

                                                 
 .دەھر ــ سۈرە ئىنساننىڭ يهنه بىر ئىسمى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 429(ئهلبانى  ②
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  . چۈنكى ئۇ بامدات نامىزىدا بۇ سۈرىنى كۆپ ئوقۇيتتى. دىمىنىۋالغانىئۆگ
  ) 185: مالىك(

قرأ يف األوىل من الصُّبح بأربعني آية  -رضي اهللا عنه  -عبد اهللا بن مسعود  -1407
  .، ويف الثانية بسورة من املفصَّل »ال األنف«من 

بامـدات نامىزىنىـڭ   نىـڭ  ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 1407
ــىدىن    ــال سۈرىسـ ــدە ئهنفـ ــى رەكئىتىـ ــى   40بىرىنچـ ــايهت، ئىككىنچـ ئـ

غـانلىقى  بىـر سـۈرە ئوقۇ   ①هسسهل بۆلۈمىـدىن فرەكئىتىدە قۇرئاننىڭ مۇ
  . رىۋايهت قىلىنغان

 )ارىمۇ رىۋايهت قىلغان، بۇخرەزىن رىۋايهت قىلغان(

َصلَّْيَنا َوَراَء ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ الصُّْبَح : عن َعْبَد اللَِّه ْبَن َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ قال - 1408
 فَقََرأَ ِفيَها بُِسوَرِة ُيوُسَف َوُسوَرِة الَْحجِّ ِقَراَءةً َبِطيئَةً فَقُلُْت َواللَِّه إِذًا لَقَْد كَانَ َيقُـوُم ِحـنيَ  

  .َيطْلُُع الْفَْجُر قَالَ أََجلْ
بىـز  : ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر ئىبنى رەبىيئه مۇنـداق دەيـدۇ   - 1408

ئـۇ  . ۇقغانىـد ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىـڭ كهينىـدە بامـدات نـامىزىنى ئوقۇ    
  .سۈرە يۈسۈف بىلهن سۈرە ھهجنى ناھايىتى ئاستا ئوقۇدىنامازدا 

  : ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىردىن) يراۋى(مهن 
 دېسـهم، ـ تۇق،  تۇرىدىكهن تاڭ يورىشىغىال نامازغا ئۇ چوقۇم ،ئۇنداقتاــ 

  : ئۇ
  . ، ـ دېدىشۇنداقــ 

  )184: مالىك(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ ِفي السَّـفَرِ بِالَْعْشـرِ    - 1409 
  .كُلِّ َركَْعٍة بِأُمِّ الْقُْرآِن َوُسوَرٍة السَُّورِ الْأَُولِ ِمْن الُْمفَصَّلِ ِفي

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ : نـافىئ مۇنــداق دەيــدۇ  - 1409
                                                 

ــۈمفمۇ ① ــهل بۆلــ ــان    : هسســ ــقىچه بولغــ ــۈرە ناســ ــلىنىپ، ســ ــافتىن باشــ ــۈرە قــ ــان كهرىمنىــــڭ ســ قۇرئــ
 .بۆلۈمىنىڭ ئاتىلىشى
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سهپهرگه چىقسا، بامدات نامىزىنىڭ ھهر رەكئىتىدە سۈرە فاتىهه  مائهنهۇ
نىــڭ ئالــدىنقى ئــون سۈرىســىدىن بىرنــى     ىهسســهل بۆلۈمفبىــلهن مۇ
  . ئوقۇيتتى

  )186: مالىك(

قرأ يف الركعة األوىل من الصبح ƞائة وعشرين آية من البقـرة  : عن عمر - 1410
  .سورة من املثاƆب الثانية ويف

ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئــۇ       - 1410
، نىگه قهدەر ئـايهت  120بامداتنىڭ بىرىنچى رەكئىتىدە سۈرە بهقهرەدىـن  

  . ىدبىرنى ئوقۇ دىنهرسۈرىل ①مهسانىئىككىنچى رەكئىتىدە 
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

قرأ يف األوىل بالكهف ويف الثانية بيوسف أو بيونس وذكر : عن األحنف - 1411
  . أنه صلى مع عمر الصبح ŏما

ســـۈرە  ىتىـــدەبىرىنچـــى رەكئ) بامـــداتنىڭ(نىـــڭ ئهھنهف – 1411
ســۈرە يۈســۈف يــاكى ســۈرە يۇنۇســنى   ىتىــدەكهھفنــى، ئىككىنچــى رەكئ

بامدات نامىزىدا بۇ ئىككـى   نىڭمۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهرى ۋە غانلىقئوقۇ
  . غانلىقىنى سۆزلهپ بهرگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇسۈرىنى ئوقۇ

  )ىن رىۋايهت قىلغانرەز(

ـ  - 1412 يَّ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الُْجَهنِيِّ أَنَّ َرُجلًا ِمْن ُجَهْيَنةَ أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع النَّبِ
ْدرِي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ إِذَا ُزلْزِلَْت الْأَْرُض ِفي الرَّكَْعَتْينِ ِكلَْتْيهَِما فَلَـا أَ 

  .أََنِسَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْم قََرأَ ذَِلَك َعْمًدا
ــۇھه   - 1412 ــدۇلالھ جـ ــى ئابـ ــاز ئىبنـ ــر  ،نىمۇئـ ــك بىـ  جۇھهينىلىـ

                                                 
ــارىلىقتىكى ســـــۈرىلهرنىڭ ئومـــــۇمى نـــــامى  : مهســـــانى ① . مۇفهسســـــهلدىن مىئىـــــنغىچه بولغـــــان ئـــ
ــهلفمۇ ــان     : هسسـ ــقىچه بولغـ ــۈرە ناسـ ــلىنىپ، سـ ــافتىن باشـ ــۈرە قـ ــڭ سـ ــان كهرىمنىـ ــارىلىقتىكى قۇرئـ ئـ

ــامى  ــۇمى نـ ــۈرىلهرنىڭ ئومـ ــان   . سـ ــۇقىرى بولغـ ــۈزدىن يـ ــانى ئىككـــى يـ ــا ئايهتلىرىنىـــڭ سـ مىـــئىن بولسـ
 . سۈرىلهرنىڭ ئومۇمى نامى
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بامـدات    مهن  :كىشىنىڭ
نامىزىنىڭ ھهر ئىككى رەكئىتىدە زەلـزەله سۈرىسـىنى ئوقۇغـانلىقىنى    

ــدىم ــۇپ     . ئاڭلى ــهللهم ئۇنت ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــا پهيغهم ئهمم
كىنــى دېگهنلى ـ   ،قالــدىمۇ يــاكى قهســتهن شــۇنداق قىلــدىمۇ بىلمىــدىم

  . ①رىۋايهت قىلىدۇ
  )816: داۋۇد ئهبۇ(

ال ”: َعْن رِفَاَعةَ اَألْنَصارِيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَـالَ  - 1413 
  . “ُيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ بُِدوِن ِعْشرِيَن آَيةً َوال ُيقَْرأُ ِفي الِْعَشاِء بُِدوِن َعْشرِ آَياٍت

ىفائه ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ر - 1413
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بامــدات نامىزىــدا يىگىرمىــدىن، خــۇپتهن نامىزىــدا ئونــدىن تــۆۋەن «
  . ②»ئايهت ئوقۇلمايدۇ

  )4538: »ئهلكهبىر«(

بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ الْفَْجَر َصلَّى بَِنا النَّ”: َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ - 1414
قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ، فَلَمَّـا َسـلََّم   : قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد، َوِفي الثَّانَِيِة: فَقََرأَ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى

  .قََرأُْت لَكُْم ثُلُثَ الْقُْرآِن َوُرُبَعُه: قَالَ
بىـر كـۈنى،   : ىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇئ - 1414

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بامـدات نامىزىنىـڭ بىرىنچـى      
ــافىرۇن      ــتىگه ك ــى رەكئى ــىنى، ئىككىنچ ــالس سۈرىس ــتىگه ئىخ رەكئى

مهن ســىلهرگه قۇرئاننىــڭ «: سۈرىســىنى ئوقــۇدى ۋە ســاالمدىن كېــيىن
  . ③دېدى» رىنى ئوقۇپ بهردىمئۈچتىن بىرىنى ۋە تۆتتىن بى

  )»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 730(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــۇھهيئه       ): 2716(ھهيسـ ــى لـ ــهنهدىدە ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئۇنىڭ ھهدىسىنى دەلىل قىلىشتا ئىختىالپ بار، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
دە جهئـــفهر ئىبنـــى ئهبـــۇ بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدى): 2718(ھهيســـهمى  ③

ھهدىسشۇناســــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى ئىكهنلىكىــــدە . جهئــــفهر ئىســــىملىك بىــــرى بــــار
 .بىرلىككه كهلگهن، ـ دېگهن
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1415 
َتْينِ ُيطَوِّلُ ِفـي الْـأُولَى   َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ الْأُولََيْينِ ِمْن َصلَاِة الظُّْهرِ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ َوُسوَر

بِفَاِتَحِة الِْكَتـابِ َوُسـوَرَتْينِ    َوُيقَصُِّر ِفي الثَّانَِيِة َوُيْسِمُع الǔَْيةَ أَْحَياًنا َوكَانَ َيقَْرأُ ِفي الَْعْصرِ
  .َوُيقَصُِّر ِفي الثَّانَِيِة َوكَانَ ُيطَوِّلُ ِفي الْأُولَى َوكَانَ ُيطَوِّلُ ِفي الرَّكَْعِة الْأُولَى ِمْن َصلَاِة الصُّْبحِ

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ قهتـادە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دادىسـىدىن      - 1415
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــداق رى ــهللهم   : مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

 پېشىن نامىزىنىڭ ئالدىنقى ئىككى رەكئىتىدە سۈرە پاتىههگه ئىككـى 
ئـۇزۇن، ئىككىنچىسـىگه    رەكئىـتىگه  بىرىنچـى  .سۈرە قوشۇپ ئوقـۇيتتى 

ئهسـىر  . بهزىدە ئوقۇغان ئايىتى ئاڭلىنىپ قاالتتى .سۈرە قوشاتتى قىسقا
سـۈرە   اتىههگه ئىككـى فسۈرە  نىڭ ئالدىنقى ئىككى رەكئىتىدىمۇنامىزى

بامـدات  . بىرىنچى رەكئىـتىگه ئـۇزۇن سـۈرە قوشـاتتى    . ئوقۇيتتىقوشۇپ 
 ى رەكـئهت قىسـقا  ئـۇزۇن، ئىككىنچـ   كهنامىزىدا بولسا، بىرىنچى رەكـئهت 

  . ئوقۇيتتى سۈرە قوشۇپ
  )759: بۇخارى(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ فَظََننَّا أَنَُّه ُيرِيُد بِذَِلَك أَنْ ُيـْدرَِك    1416
  .النَّاُس الرَّكَْعةَ الْأُولَى

زىيهلالھـۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ قهتادە دادىسى ئهبـۇ قهتـادە رە   - 1416
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : رىۋايهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى مۇنداق  نىڭئهنهۇ

بىرىنچى رەكئهتته ئۇزۇن، ئىككىنچـى رەكئهتـته    نىڭئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۈرىلهرنى ئوقۇ  ــقا سـ ــىدىن قىسـ ــئهتكه   شـ ــى رەكـ ــڭ بىرىنچـ جامائهتنىـ

   .①ئويلىدۇق دەپ قانمىكىنشىنى كۆزدە تۇتۋېلىئۈلگۈرۈ
  )798: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي َمْعَمرٍ قَالَ قُلُْت ِلَخبَّابِ ْبنِ الْأََرتِّ أَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 1417
َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ قَالَ َنَعْم قَالَ قُلُْت بِأَيِّ َشْيٍء كُْنُتْم َتْعلَُمـونَ ِقَراَءَتـُه قَـالَ    

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 718(ئهلبانى  ①
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  .ِتِهبِاْضِطَرابِ ِلْحَي
  : خهبباب ئىبنى ئهرەتتىن: ئهبۇ مهئمهر مۇنداق دەيدۇ - 1417

ــىر       ــىن ۋە ئهس ــهللهم پېش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ـ
  :ئوقۇمتى؟ ـ دەپ سورىسام) ئايهت(نامىزىدا 

  : مهن. ــ ھهئه، ئوقۇيتتى، ـ دېدى
ـــ  ــۇغىنىنى  (ـ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئوق ) پهيغهم
  : ق بىلهتتىڭالر؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇقاندا

  . ــ ساقىلىنىڭ تىترىگىنىدىن بىلهتتۇق، ـ دېدى
  )761: بۇخارى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي الظُّْهـرِ   - 1418 
  .َماِء َوالطَّارِقِ َوَنْحوِِهَماَوالَْعْصرِ بِالسََّماِء ذَاِت الُْبُروجِ َوالسَّ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : جابىر ئىبنى سهمۇرە مۇنداق دەيدۇ - 1418
ئهلهيهــى ۋەســهللهم پېشــىن ۋە ئهســىر نامىزىــدا بــۇرۇج سۈرىســى بىــلهن  

  . ①تارىق سۈرىسىنى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلهرنى ئوقۇيتتى
  )979: نهسائى(

ةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الظُّْهـرِ  َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَر -1419
  .بِاللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى َوِفي الَْعْصرِ َنْحَو ذَِلَك َوِفي الصُّْبحِ أَطَْولَ ِمْن ذَِلَك

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : جابىر ئىبنى سهمۇرە مۇنداق دەيدۇ - 1419
ېشــىن نامىزىغــا ســۈرە لهيلنــى، ئهســىر نامىزىغــا   ئهلهيهــى ۋەســهللهم پ

، بامدات نامىزىغـا  چىلىك كېلىدىغان سۈرىنىشۇن) قىسقىلىقى -ئۇزۇن(
  . ئۇنىڭدىن ئۇزۇن سۈرىلهرنى ئوقۇيتتى

  ) 459: مۇسلىم(

ْهَر فََنْسَمُع َعْن الَْبَراِء قَالَ كُنَّا ُنَصلِّي َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّ - 1420

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 936(ئهلبانى  ①
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  .ِمْنُه الǔَْيةَ َبْعَد الǔَْياِت ِمْن ُسوَرِة لُقَْمانَ َوالذَّارَِياِت
بىـــز پهيغهمـــبهر : بهرا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ - 1420

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كهينىـدە پېشـىن نـامىزىنى ئوقـۇش     
يهتلهرنى ئـاڭالپ  جهريانىدا لوقمـان بىـلهن زارىيـات سۈرىسـىدىن بهزى ئـا     

  . ①قاالتتۇق
  )971: نهسائى(

َصلَّى بِهِْم الظُّْهَر فَلَمَّا فََرغَ قَالَ إِنِّي َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  عن أََنسٍ - 1421
حِ اْسَم َربَِّك الْأَْعلَى َوَهلْ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر فَقََرأَ لََنا بَِهاَتْينِ السُّوَرَتْينِ ِفي الرَّكَْعَتْينِ بَِسبِّ

  .أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة
ئهنهس رەزىيهلالھـۇ  : رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    يهنه بىر – 1421

  :نامازدىن كېيىن. ئهنهۇ جامائهتكه پېشىن نامىزىنى ئوقۇپ بهردى
ــرگه      ــلهن بى ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ مهن پهيغهم ـ

سۈرە ئهئال بىـلهن  ئالدىنقى ئىككى رەكئهتته ئوقۇدۇم، ئۇ پېشىن نامىزى 
  . ②سۈرە غاشىيهنى ئوقۇغانىدى، ـ دېدى

 )972 :نهسائى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ اْجَتَمَع ثَلَاثُونَ َبْدرِيŋا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه  - 1422
َعالَْوا َحتَّى َنِقيَس ِقَراَءةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َت

لَْم َيْجَهْر ِفيِه ِمْن الصَّلَاِة فََما اْخَتلََف ِمْنُهْم َرُجلَاِن فَقَاُسوا ِقَراَءَتُه ِفي الرَّكَْعِة الْـأُولَى ِمـْن   
ي الرَّكَْعِة الْأُْخَرى قَْدَر النِّْصِف ِمْن ذَِلَك َوقَاُسوا ذَِلَك ِفي َصـلَاِة  الظُّْهرِ بِقَْدرِ ثَلَاِثَني آَيةً َوِف

  .الَْعْصرِ َعلَى قَْدرِ النِّْصِف ِمْن الرَّكَْعَتْينِ الْأُْخَرَيْينِ ِمْن الظُّْهرِ
: ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ       - 1422

سـهللهمنىڭ بهدر ئۇرۇشـىغا قاتناشـقان    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
! قېنـــى كـــېلىڭالر: ســـاھابىلىرىدىن ئوتتـــۇزى بىـــر يهرگه جهم بولـــۇپ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 43(ئهلبانى  ①
 .ىپ، ـ دېگهنسهنهدى زەئ): 44(ئهلبانى  ②



  ناماز بۆلۈمى

 118

ــهللهم    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــان  نىڭپهيغهمـ ــىز ئوقۇغـ  ئۈنسـ
باقايلى، ـ   تهخمىن قىلىپ) مىقدارىنى( ڭرنىهنامازلىرىدا ئوقۇغان ئايهتل

ق ئىختىالپالشـمىغان  جهريانىـدا ھېچقانـدا   تهخمىن قىلىـش . دېيىشتى
ئوتتــۇز ئــايهتكه قهدەر،  دەھالــدا پېشــىن نامىزىنىــڭ بىرىنچــى رەكئىتىــ

بىرىنچــى رەكئهتنىــڭ يېرىمىغــا قهدەر، ئهســىر  دەئىككىنچــى رەكئىتىــ
پېشىن نامىزىنىڭ ئاخىرقى ئىككـى رەكئىتىـدە ئوقۇغاننىـڭ     دانامىزى

  . ①ئايهت ئوقۇغانلىقىنى تهخمىن قىلىشتىيېرىمىغا قهدەر 
  )828: بنى ماجهئى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَجَد ِفي َصلَاِة الظُّْهرِ ثُمَّ قَاَم  - 1423 
  .فََركََع فََرأَْيَنا أَنَُّه قََرأَ َتْنزِيلَ السَّْجَدِة

پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ - 1423 
ــاۋ   ــامىزىنى ئوقۇۋېتىــپ، ئ ال ۋســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پېشــىن ن

ئۇنىڭ سهجدە بىز بۇنىڭدىن . سهجدە قىلدى، ئاندىن قوپۇپ رۇكۇ قىلدى
  . ②بىلدۇق انلىقىنىسۈرىسى ئوقۇغ

  )807: داۋۇد ئهبۇ(

للَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن أُمِّ الْفَْضلِ بِْنِت الَْحارِِث قَالَْت َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى ا - 1424 
  .َيقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ بِالُْمْرَسلَاِت ُعْرفًا ثُمَّ َما َصلَّى لََنا َبْعَدَها َحتَّى قََبَضُه اللَُّه

: ئۇممۇ فهزل بىنتى ھارىس رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ – 1424
ــدا    ــام نامىزىـ ــهللهمنىڭ شـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ مهن پهيغهمـ

ئۇنــدىن كېــيىن، تــاكى . رســهالت سۈرىســىنى ئوقــۇغىنىنى ئاڭلىــدىممۇ
  . ۋاپات بولغىچه بىزگه ناماز ئوقۇپ بېرەلمىدى

  ) 4429: بۇخارى(

َعْن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ قَالَ قَالَ ِلي َزْيُد ْبُن ثَابٍِت َما لََك َتقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ  - 1425
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 175(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 172(ئهلبانى  ②
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  .يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ بِطُولَى الطُّولََيْينِالنَّبِبِِقَصارٍ َوقَْد َسِمْعُت 
زەيـد ئىبنـى سـابىت    : مهرۋان ئىبنى ھهكهم مۇنـداق دەيـدۇ   - 1425

  : ماڭا
ــ سهن نېمىشـقا شـام نامىزىـدا قىسـقا سـۈرىلهرنى ئوقۇيسـهن؟ مهن       
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئىككـى ئـۇزۇن سـۈرىنىڭ     

  . ئوقۇغىنىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى نىهڭ ئۇزىنىئ
  )764: بۇخارى(

قُلُْت َما طُولَى الطُّولََيْينِ قَالَ الْأَْعَراُف َوالْأُْخَرى الْأَْنَعاُم قَالَ َوَسأَلُْت : وزاد - 1426
  .أََنا اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ فَقَالَ ِلي ِمْن ِقَبلِ َنفِْسِه الَْماِئَدةُ َوالْأَْعَراُف

  ):راۋى(مهن : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 1426
ــۇزۇن   ــى ئـ ـــ ئىككـ ــۈرى ــ ــى؟ ـ دەپ      سـ ــۇزىنى قايسىسـ نىڭ ئهڭ ئـ

  : زەيد ئىبنى سابىتسورىغانىدىم، 
ئــۇ يهنه . يهنه بىرســى ئهنئــام سۈرىســى، ـ دېــدى  سۈرىســى، ــــ ئهئــراف 
  : مۇنداق دېدى

ز چۈشهنچىســىگه ئــۆ ــــ مهن ئىبنــى ئهبــۇ مــۇلهيكهدىن سورىســام، ئــۇ
  : تايىنىپ

  . ①ــ مائىدە بىلهن ئهئراف سۈرىسى، ـ دېدى
  )812: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَُّه قَالَ ِلَمْرَوانَ َيا أََبا َعْبِد الَْمِلِك أََتقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ بِقُلْ  - 1427
قَالَ َنَعْم قَالَ فََمْحلُوفَةٌ لَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   ُهَو اللَُّه أََحٌد َوإِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفيَها بِأَطَْولِ الطُّولََيْينِ املص
زەيـــد ئىبنـــى ســـابىت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مهرۋان ئىبنـــى  - 1427
  :ھهكهمدىن

سۈرىســى بىــلهن  شــام نامىزىــدا ئىخــالس! ئهبــۇ ئابــدۇلمهلىك ئــىــــ 
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  :دەپ سورىغانىدى، ئۇ ـ كهۋسهر سۈرىسىنى ئوقۇمسهن؟
  :زەيد ئىبنى سابىت. ــ ھهئه، ئوقۇيمهن، ـ دېدى

ـــ  ــهمكى  هللاــ ــلهن قهسـ ــى  بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ، مهن پهيغهمـ
بولغـان  ۋەسهللهمنىڭ شام نامىزىدا ئىككى ئۇزۇن سۈرىنىڭ ئهڭ ئۇزۇنى 

  . ①، ـ دېدىهنگئوقۇغانلىقىنى كۆرسۈرە ئهئرافنى 
  )989: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ ِفي َصـلَاِة الَْمْغـرِبِ    - 1428
  .بُِسوَرِة الْأَْعَراِف فَرَّقََها ِفي َركَْعَتْينِ

ــدۇ   - 1428 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ــدا ســۈرە ئهئرافنــى ئىككــى   ســهلاللالھۇ  ئهلهيهــى ۋەســهللهم شــام نامىزى

   .②رەكئهتكه بۆلۈپ ئوقۇدى
  )991: نهسائى(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِـيَّ   - 1429
بِ بِالطُّورِ فَلَمَّا َبلȠََ َهِذِه الǔَْيةَ أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الَْمْغرِ

 أَْم ُهْم الَْخاِلقُونَ أَْم َخلَقُوا السََّمَواِت َوالْأَْرَض َبلْ لَا ُيوِقُنونَ أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َربَِّك أَْم ُهْم
   الُْمَسْيِطُرونَ قَالَ كَاَد قَلْبِي أَنْ َيِطَري

مـــۇھهممهد ئىبنـــى جـــۇبهير ئىبنـــى مـــۇتئىم رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  - 1429
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   مهن : رىۋايهت قىلىـدۇ دېگهنلىكىنى مۇنداق  ىڭدادىسىن

ــهللهم  ــى ۋەسـ ــىنى ئوقۇ   نىڭئهلهيهـ ــۇر سۈرىسـ ــدا تـ ــام نامىزىـ ــانلىقىنى شـ ۋاتقـ
ئـۇالر ئـۆزلىرى   ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ يـاكى  ﴿ :ئۇ. ىمىغانىدئاڭل

نىـڭ  هللا(ياراتقۇچىمۇ؟ ياكى ئۇالر ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقانمۇ؟ بهلكى ئـۇالر  
ــرلىكىگه ــرى    .ئىشــهنمهيدۇ) بى ــدا پهرۋەردىگارىڭنىــڭ خهزىنىلى ئۇالرنىــڭ يېنى
) كائىنـاتنى ( )شـهيئىلهرنى خالىغـانچه تهسـهررۇپ قىلىـدىغان    ( ئۇالر بارمۇ؟ ياكى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 945(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 947(ئهلبانى  ②
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قــاتتىق چــۆچىگهنلىكتىن    ايهتكه كهلگهنــدە،دېــگهن ئــ  ①﴾بويســۇندۇرغۇچىمۇ؟
  . ـ دېدى ،يۈرىكىم چىقىپ كهتكىلى تاس قالغانىدى

  )4854: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ أَنَُّه َصلَّى َخلَْف اْبنِ َمْسُعوٍد الَْمْغرَِب فَقََرأَ قُلْ ُهَو  - 1430
  .اللَُّه أََحٌد

ئىبنــى مهســئۇدنىڭ : ق دەيــدۇئهبــۇ ئوســمان نهھــدىي مۇنــدا - 1430
  . ②كهينىدە شام نامىزى ئوقۇغانىدىم، ئۇ سۈرە ئىخالسنى ئوقۇدى

  )815: داۋۇد ئهبۇ(

عن َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ  - 1431
  .ِنِفي َصلَاِة الَْمْغرِبِ بِحم الدَُّخا

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇتبه ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  -1431
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم شـام نامىزىـدا       : دەيدۇمۇنداق 

  . ③دۇخان سۈرىسىنى ئوقۇدى
  )988: نهسائى(

َصالَها بَِنا آِخُر َصالٍة ”: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَال - 1432
لَى، َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَْمْغرُِب فَقََرأَ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْع

  .“َوِفي الثَّانَِيِة قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونُ
ئابدۇلالھ ئىبنـى ھـارىس ئىبنـى ئابـدۇلمۇتتهلىب مۇنـداق       - 1432

ئىمام بولـۇپ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىزگه : يدۇدە
ئوقۇغان ئاخىرقى نامىزى شام نامىزى بولـۇپ، بىرىنچـى رەكئهتـته ئهئـال     

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 37ـ ۋە  36سۈرە تۇر،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 174(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 45(ئهلبانى  ③
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  . ①غانسۈرىسىنى، ئىككىنچى رەكئهتكه كافىرۇن سۈرىسىنى ئوقۇ
  )»ئهلكهبىر«(

ْمُت الَْمِديَنةَ ِفي ِخلَافَـِة أَبِـي َبكْـرٍ    َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الصَُّنابِِحيِّ قَالَ قَِد - 1433
 ِمـْن  الصِّدِّيقِ فََصلَّْيُت َوَراَءُه الَْمْغرَِب فَقََرأَ ِفي الرَّكَْعَتْينِ الْأُولََيْينِ بِأُمِّ الْقُْرآِن َوُسوَرٍة ُسوَرٍة

ِثَيابِي لََتكَاُد أَنْ َتَمسَّ ِثَياَبُه فََسـِمْعُتُه   ِقَصارِ الُْمفَصَّلِ ثُمَّ قَاَم ِفي الثَّاِلثَِة فََدَنْوُت ِمْنُه َحتَّى إِنَّ
َك َرْحَمةً إِنََّك قََرأَ بِأُمِّ الْقُْرآِن َوبَِهِذِه الǔَْيِة َربََّنا لَا ُتزِغْ قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْن

  .أَْنَت الَْوهَّاُب
ئهبــۇ بهكرىنىــڭ : داق دەيــدۇئهبــۇ ئابــدۇلالھ ســۇنابىهى مۇنــ - 1433

خهلىپىلىكى دەۋرىـدە مهدىـنىگه بېرىـپ، ئۇنىـڭ كهينىـدە شـام نـامىزى        
ــۇدۇم ــته ســۈرە   . ئوق ــدىنقى ئىككــى رەكئهت ــۇ ئال ــئ مۇفهسســهل اتىههگه ف
ئــۈچىنچى رەكــئهتكه . ئىككــى قىســقا ســۈرە قوشــۇپ ئوقــۇدى دىن بۆلۈمــ

ــڭ      ــيىمىم ئۇنىـ ــا كىـ ــتىم، ھهتتـ ــا يېقىنالشـ ــدە، مهن ئۇنىڭغـ كهلگهنـ
 :اتىههدىن كېــيىنفــئــۇ ســۈرە . تېگىــپ كېــتهي دەپ قالــدىكىــيىمىگه 

ــارىمىز ــيىن  ! پهرۋەردىگـــ ــدىن كېـــ ــدايهت قىلغىنىڭـــ ــى ھىـــ بىزنـــ
دىللىرىمىزنـــى تـــوغرا يولـــدىن بۇرىـــۋەتمىگىن، بىـــزگه دەرگاھىڭـــدىن 

) بهنـدىلىرىڭگه ئاتـاالرنى  (شۈبهىسـىزكى، سـهن   . رەھمهت بېغىشـلىغىن 
  . يهتنى ئوقۇدىدېگهن ئا ②بهكمۇ بېغىشلىغۇچىسهن

  )174: مالىك(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1434
  . َيقَْرأُ ِفي الِْعَشاِء الǔِْخَرِة بِالشَّْمسِ َوُضَحاَها َوَنْحوَِها ِمْن السَُّورِ

ۇرەيدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت     ئابدۇلالھ ئىبنى ب -1434

                                                 
ــهمى  ① ــى       ): 2705(ھهيسـ ــاج ئىبنـ ــهنهدىدە ھهججـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــرى بـ ــىملىك بىـ ــىر ئىسـ ــى     . نهسـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ــك ھهدىسشۇناسـ ــي ۋە كۆپچىلىـ ــى مهدەنىـ ئىبنـ
ە ئىبنــى ھىببــان  ۋ) بىــر رىــۋايهتته (زەئىــپ كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى سۈرســه، ئىبنــى مهئىــن       
 .ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

 .ـ ئايهت 8سۈرە ئال ئىمران،  ②
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خــۇپتهن نامىزىــدا  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم : قىلىــدۇ
  . ①شهمس، زۇھا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلهرنى ئوقۇيتتى

  )309: تىرمىزى(

كَانَ ِفي َسفَرٍ فََصلَّى  عن الَْبَراَء ُيَحدِّثُ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه - 1435
  .الِْعَشاَء الǔِْخَرةَ فَقََرأَ ِفي إِْحَدى الرَّكَْعَتْينِ َوالتِّنيِ َوالزَّْيُتوِن

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : مۇنداق دەيدۇئهنهۇ بهرا رەزىيهلالھۇ  - 1435
 ڭسـهپهرگه چىققانـدا، خـۇپتهن نامىزىنىـ    مهلـۇم بىـر   ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

   .ە تىن سۈرىسىنى ئوقۇدىىدبىر نىڭەكئىتىرئالدىنقى ئىككى 
  )464: مۇسلىم(

عن الَْبَراء ْبَن َعازِبٍ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـَرأَ ِفـي    - 1436 
  .الِْعَشاِء بِالتِّنيِ َوالزَّْيُتوِن فََما َسِمْعُت أََحًدا أَْحَسَن َصْوًتا ِمْنُه

ــدۇ   بهرا ئ - 1436 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــب رەزىيهلالھـ ــى ئازىـ : ىبنـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ خــۇپتهن نامىزىــدا تىــن 

چىرايلىــق ئۇنىڭــدىن ئــاۋازى مهن . سۈرىســىنى ئوقــۇغىنىنى ئاڭلىــدىم
  . بىرسىنى كۆرمىدىم

  )464: مۇسلىم(

قَالَ َما َصلَّْيُت َوَراَء أََحٍد أَْشَبَه َصلَاةً َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ - 1437 
فََصلَّْيَنا َوَراَء ذَِلَك الْإِْنَساِن َوكَانَ ُيِطيلُ الْأُولََيْينِ  .بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن فُلَاٍن

َوَيقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ بِِقَصارِ الُْمفَصَّـلِ   َعْصرِمْن الظُّْهرِ َوُيَخفُِّف ِفي الْأُْخَرَيْينِ َوُيَخفُِّف ِفي الْ
  .َوَيقَْرأُ ِفي الِْعَشاِء بِالشَّْمسِ َوُضَحاَها َوأَْشَباِهَها َوَيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ بُِسوَرَتْينِ طَوِيلََتْينِ

ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە : ســـۇاليمان ئىبنـــى يهســـار مۇنـــداق دەيـــدۇ – 1437
زنى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   مهن نامـــا :رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ 

پاالنىدەك بىرسـىنىڭ كهينىـدە   ئوقۇيدىغان ئوخشاش  گه ئوپمۇۋەسهللهم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 245(ئهلبانى  ①
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شۇنىڭ بىلهن، بىز بېرىپ ئۇ كىشـىنىڭ  . دېدى -ناماز ئوقۇپ باقمىدىم، 
پېشىن نامىزىنىڭ ئالـدىنقى ئىككـى   كىشى ئۇ  .كهينىدە ناماز ئوقۇدۇق

. ىتىنــى قىســقا ئوقــۇيتتىرەكئىتىنــى ئــۇزۇن، كېيىنكــى ئىككــى رەكئ
شـام نامىزىـدا    .ىال ئـايهتلهر بىـلهن ئـادا قىالتتـى    ئهسىر نامىزىنى قىسـق 

خـۇپتهن نامىزىـدا   . ئوقـۇيتتى قىسـقا سـۈرىلهرنى   دىكى مۇفهسسهل بۆلۈم
بامدات نامىزىغا . شهمس، زۇھا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلهرنى ئوقۇيتتى

  . ①تتىئوقۇيئۇزۇن سۈرىدىن ئىككىنى 
  )983: نهسائى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَُّه قَالَ َما ِمْن الُْمفَصَّلِ ُسـوَرةٌ   - 1438
 َصِغَريةٌ َولَا كَبَِريةٌ إِلَّا َوقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُؤمُّ النَّاَس بَِهـا ِفـي  

  .َبِةالصَّلَاِة الَْمكُْتو
ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـىدىن، دادىســـى بوۋىســـىدىن  -1438

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ
مهيلــى ( ىنىرىســۈرىلنىــڭ بۆلۈمهسســهل فپهرز نامــازالردا جامــائهتكه مۇ
  . ②ئوقۇپ بهرگهنلىكىنى ئاڭلىدىم) ئۇزۇن ياكى قىسقا بولسۇن

  )814: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َيُؤمُُّهْم ِفي َمْسجِِد قَُبـاَء   - 1439
َيفْـُرغَ  فَكَانَ كُلََّما افَْتَتَح ُسوَرةً َيقَْرأُ لَُهْم ِفي الصَّلَاِة فَقََرأَ بَِها افَْتَتَح بِقُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد َحتَّى 

َرأُ بُِسوَرٍة أُْخَرى َمَعَها َوكَانَ َيْصَنُع ذَِلَك ِفي كُلِّ َركَْعٍة فَكَلََّمُه أَْصَحاُبُه فَقَـالُوا  ِمْنَها ثُمَّ َيقْ
َرأَ بَِهـا  إِنََّك َتقَْرأُ بَِهِذِه السُّوَرِة ثُمَّ لَا َتَرى أَنََّها ُتْجزِئَُك َحتَّى َتقَْرأَ بُِسوَرٍة أُْخَرى فَإِمَّا أَنْ َتقْ

َتَدَعَها َوَتقَْرأَ بُِسوَرٍة أُْخَرى قَالَ َما أََنا بَِتارِِكَها إِنْ أَْحَبْبُتْم أَنْ أǗَُمَّكُْم بَِها فََعلُْت َوإِنْ  َوإِمَّا أَنْ
ى اللَُّه َصلَّكَرِْهُتْم َتَركُْتكُْم َوكَاُنوا َيَرْوَنُه أَفَْضلَُهْم َوكَرُِهوا أَنْ َيُؤمَُّهْم غَْيُرُه فَلَمَّا أََتاُهْم النَّبِيُّ 

أَنْ  َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبُروُه الَْخَبَر فَقَالَ َيا فُلَانُ َما َيْمَنُعَك ِممَّا َيأُْمُر بِِه أَْصَحاُبَك َوَما َيْحِملُـكَ 
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 939(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 173(ئهلبانى  ②
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َصلَّى اللَُّه  َتقَْرأَ َهِذِه السُّوَرةَ ِفي كُلِّ َركَْعٍة فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أُِحبَُّها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه
  .َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ُحبََّها أَْدَخلََك الَْجنَّةَ

قۇبـا  : ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 1439
مهسجىدىدە جامائهتكه ئىمام بولۇپ نامـاز ئوقـۇپ بېرىـدىغان ئهنسـارلىق     

ھهمـمه   قوشـۇپ ئوقۇيـدىغان  سـۈرە  نىڭ ئۇ ھهر ناماز. بىر كىشى بار ئىدى
 ىنىباشــقا بىــر ســۈرئانــدىن  نىئىخالســرەكئىتىــدە ئالــدى بىــلهن ســۈرە 

  : ئۇنىڭغا جامائىتى. قوشۇپ ئوقۇيتتى
ئانــدىن بــۇ ســۈرە بىــلهن  ،ســهن ســۈرە ئىخالســنى ئوقۇيدىكهنســهنــــ 

سـۈرە  . سـهن دىكهنئوقۇي ىنى قوشـۇپ سـۈر بىـر  يهنه باشـقا   ،بولدى قىلمـاي 
ـ ! ى ئوقۇماي باشقا سۈرە ئوقۇغىنبولدى قىل ياكى ئۇنئىخالسنى ئوقۇپال 

  : ئۇ. دېدى
ــۇنى تاشــلىمايمهن  ـــ مهن ب ــۇپ  . ـ ئهگهر خالىســاڭالر، مۇشــۇنداق ئوق

ئـۇالر   .خالىمىسـاڭالر، ئىمـام بولمـايمهن، ـ دېـدى     . ئىمام بولۇپ بېـرىمهن 
دەپ قارىغاچقـــا، باشـــقا  ســـىياخشىئهڭ  كىئـــۇنى جامائهتنىـــڭ ئىچىـــدى

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ . تتىبىرســـىنىڭ ئىمـــام بولۇشـــىنى خالىمـــاي
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    نىبـۇ ئهھـۋال  ئـۇالر  ئهلهيهى ۋەسـهللهم كهلگهنـدە،   

ــهللهم  ــى ۋەسـ ــۈزدى گهئهلهيهـ ــى   . يهتكـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  : ۋەسهللهم

بۇيرىغانـدەك قىلمىـدىڭ؟ نـېمه     جامائىتىـڭ نېمىشـقا  ! ــ ئى پاالنى
  : ئۇ كىشى. سهن؟ ـ دەپ سورىدىئۈچۈن بۇ سۈرىنى ھهممه رەكئهتته ئوقۇي

پهيغهمـبهر  . مهن ئـۇنى ياخشـى كـۆرىمهن، ـ دېـدى     ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــــ ســهن ئــۇنى ياخشــى كۆرگهنلىكىــڭ ئۈچــۈن، ئــۇ ســېنى جهنــنهتكه 
  . ①كىرگۈزىدۇ، ـ دېدى

  )2901: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2323(ئهلبانى  ①
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َتى اْبَن َمْسُعوٍد َرُجلٌ فَقَالَ إِنِّي أَقَْرأُ الُْمفَصَّلَ ِفي َركَْعٍة َعْن َعلْقََمةَ َوالْأَْسَوِد قَالَا أَ - 1440
قْـَرأُ النَّظَـاِئَر   فَقَالَ أََهذŕا كََهذِّ الشِّْعرِ َوَنثًْرا كََنثْرِ الدَّقَلِ لَِكنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َي

َم َوالرَّْحَمَن ِفي َركَْعٍة َواقَْتَرَبْت َوالَْحاقَّةَ ِفي َركَْعٍة َوالطُّوَر َوالذَّارَِياِت ِفي السُّوَرَتْينِ ِفي َركَْعٍة النَّْج
َس ِفي َركَْعٍة َوإِذَا َوقََعْت َوُنونَ ِفي َركَْعٍة َوَسأَلَ َساِئلٌ َوالنَّازَِعاِت ِفي َركَْعٍة َوَوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني َوَعَب

َر َوالُْمزَّمِّلَ ِفي َركَْعٍة َوَهلْ أََتى َولَا أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمِة ِفي َركَْعٍة َوَعـمَّ َيَتَسـاَءلُونَ   َركَْعٍة َوالُْمدَّثِّ
َوالُْمْرَسلَاِت ِفي َركَْعٍة َوالدَُّخانَ َوإِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت ِفي َركَْعٍة قَالَ أَُبو َداُود َهذَا َتأِْليُف اْبـنِ  

  .ِحَمُه اللَُّهَمْسُعوٍد َر
بىــر كىشــى ئىبنــى   : ئهلــقهمه ۋە ئهســۋەد مۇنــداق دەيــدۇ    - 1440

  : مهسئۇدنىڭ يېنىغا كېلىپ
ــهل   ــته مۇفهسسـ ــر رەكئهتـ ـــ مهن بىـ ــڭبۆلۈم ــ ــۈرىل نىـ  ڭنىىرىسـ

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ   گهنىدى،ئوقۇيمهن، ـ دې ) ھهممىسىنى(
  : ئۇنىڭغا
سـىلكىنگهن دەرەخـتىن   ى سهن شېئىر ئوقۇغانـدەك يـاك  ئۇنداقتا ــ 
 - ناھـايىتى تېـز ئوقۇيدىكهنسـهن   ىلهرنىڭ توكـۇرالپ چۈشـكىنىدەك   مېۋ
ــېكىن مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىــر    !؟دە ل

دىن ئىككىـــنىال لهرســـۈرىئوخشـــاش ) ئـــۇزۇن، قىســـقىلىقى(رەكئهتـــته 
تـته،  ئۇ، نهجم بىلهن رەھمان سۈرىسىنى بىـر رەكئه . ئوقۇغىنىنى كۆردۈم

ــات        ــلهن زارىي ــۇر بى ــته، ت ــر رەكئهت ــىنى بى ــاققه سۈرىس ــلهن ھ قهمهر بى
سۈرىسىنى بىر رەكئهتته، ۋاقىئه بىلهن نـۇن سۈرىسـىنى بىـر رەكئهتـته،     
مائارىج بىـلهن نازىئـات سۈرىسـىنى بىـر رەكئهتـته، مـۇتهففىفىن بىـلهن        

ەممىــل زەسســىر بىــلهن مۇز دئهبهســه سۈرىســىنى بىــر رەكئهتــته، مۇد   
ر رەكئهتــته، ئىنســان بىــلهن قىيــامهت سۈرىســىنى بىــر  سۈرىســىنى بىــ

رەكئهتته، نهبه بىلهن مۇرسهالت سۈرىسىنى بىر رەكئهتته، دۇخـان بىـلهن   
  . تهكۋىر سۈرىسىنى بىر رەكئهتته ئوقۇيتتى، ـ دېدى

) ئۆزىنىـڭ قۇرئىنىـدا  (ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   : داۋۇد ئهبۇ
  . ①ـ دېدى ،سۈرىلهرنى مانا مۇشۇنداق تىزغانىدى

 )1396: داۋۇد ئهبۇ(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1244( ئهلبانى ①
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عن َجْسَرةُ بِْنُت َدَجاَجةَ قَالَْت َسِمْعُت أََبا ذَرٍّ َيقُولُ قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه   - 1441
ْم فَإِنََّك أَْنـَت  َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِذَا أَْصَبَح بǔَِيٍة َوالǔَْيةُ إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُه

  .الَْعزِيُز الَْحِكيُم
جهسرە بىنتى دەجاجه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ  - 1441

ــدۇ    ــۋايهت قىلىـ ــانلىقىنى رىـ ــداق ئاڭلىغـ ــۇدىن مۇنـ ــبهر : ئهنهـ پهيغهمـ
 هتاڭ ئـاتقىچ  كىنى تاتا بىر ئايهتدتهھهججۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ئهگهر ئۇالرغـا ئـازاب قىلسـاڭ، ئـۇالر سـېنىڭ      : ۇئـ . دىقايتا ئوقـۇ  -قايتا 
ساڭا ھـېچ  (، )ئۇالرنى خالىغىنىڭچه تهسهررۇپ قىلىسهن(بهندىلىرىڭدۇر 

يهنــى ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى (، ئهگهر ئۇالرغــا )ئهھهدى تهئهررۇز قىاللمايــدۇ
ــا ــهن  ) تهۋبه قىلغانالرغـ ــاڭ، سـ ــرەت قىلسـ ــىڭدا(مهغفىـ ــب، ) ئىشـ غالىـ

  . ②دېگهن ئايهت ئىدى ①دۇرسهنھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى
  )1010: نهسائى(

كان أصحاب النƑ صلى اهللا عليه وسلم يقرءون : عن أنس بن مالك قال - 1442
Ȑالقرآن من أوله إىل آخره يف الفرائ .  

ــدۇ    - 1442 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھ
رى پهرز نامازالردا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلى

   .③قۇرئاننى بېشىدىن تارتىپ تا ئاخىرىغىچه ئوقۇيتتى
  )»ئهلئهۋسهت«(

فلما انصرف ، فيها، فلم يقرأ بالناسأن عمر صلى املغرب : ـ عن أم سلمة1443
 ال بـأس «:حسنا قال: ، قالوا»كيف كان الركوع والسجودÝ« :قالما قرأت، : قيل له

                                                 
 .ـ ئايهت 118سۈرە مائىدە،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 966(ئهلبانى  ②
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ســـهھل ئىبنـــى ئهبـــۇ ): 2673(ھهيســـهمى  ③

كۆپچىلىــــك ھهدىسشۇناســـــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشـــــى     . ھهزم ئىســــىملىك بىــــرى بــــار   
ــۈرۈپئىكهنلىكىنـــى ئى ــرى سـ ــه، ئىبنـــى مهئىـــن ئۇنىـــڭ       : لگىـ ــۈك ئهمهس، ـ دېسـ ــىته كۈچلـ ــۇ ھهدسـ ئـ

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان
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  .»إذا
ــدۇ اىيهلالھــۇ ئهنهــســهلهمه رەزۇممــۇ ئ – 1443  ــداق دەي ــۆمهر  :مۇن ئ

. رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جامائهتكه ئىمـام بولـۇپ شـام نـامىزىنى ئوقـۇپ بهردى     
ســاالم بېرىــپ بولغانــدىن كېــيىن، . لــېكىن نامــازدا قىــرائهت قىلمىــدى

  :جامائهت ئۇنىڭدىن
  :ــ قىرائهت قىلمىدىڭغۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ

  :جامائهت. لدى؟ ـ دېدىــ رۇكۇ بىلهن سهجدە قانداقراق بو
  :ئۇ. ــ ياخشى بولدى، ـ دەپ جاۋاب بېرىشتى
  . ــ ئۇنداق بولسا، ھېچقىسى يوق، ـ دېدى

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي قََتاَدةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج لَْيلَةً فَإِذَا ُهَو بِأَبِي َبكْرٍ  - 1444
للَُّه َعْنُه ُيَصلِّي َيْخِفȐُ ِمْن َصْوِتِه قَالَ َوَمرَّ بُِعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َوُهَو ُيَصـلِّي َراِفًعـا   َرِضَي ا

أَْنـَت  َصْوَتُه قَالَ فَلَمَّا اْجَتَمَعا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيا أََبا َبكْرٍ َمَرْرُت بَِك َو
ِفȐُ َصْوَتَك قَالَ قَْد أَْسَمْعُت َمْن َناَجْيُت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َوقَالَ ِلُعَمَر َمـَرْرُت  ُتَصلِّي َتْخ

 بَِك َوأَْنَت ُتَصلِّي َراِفًعا َصْوَتَك قَالَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أُوِقȘُ الَْوْسَنانَ َوأَطُْرُد الشَّْيطَانَ َزاَد
قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أََبا َبكْرٍ اْرفَْع ِمْن َصْوِتَك َشْيئًا َوقَالَ الَْحَسُن ِفي َحِديِثِه فَ

  .ِلُعَمَر اْخِفȐْ ِمْن َصْوِتَك َشْيئًا
: ئهبۇ قهتادە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 1444

ــه      ــى ۋەس ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ــى، پهيغهم ــر كېچىس للهم ئۆيىــدىن بى
بهكرىنىڭ بوش ئاۋازدا ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى  چىقىپ كېتىۋېتىپ، ئهبۇ

ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ . ئاڭلىدى
ــانلىقىنى     ېي ــاز ئوقۇۋاتق ــاۋازدا نام ــۈك ئ ــڭ ئۈنل ــپ، ئۇنى ــدىن ئۆتۈۋېتى نى

لهيهـــى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهئـــۇ ئىككىســـى كېـــيىن، . ئاڭلىـــدى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى كهلگهنــدە،  بىــر يهرگهۋەســهللهم بىــلهن 

  : گهبهكرى ئهبۇ ۋەسهللهم
مهن سـېنىڭ يېنىڭـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋاتـاتتىم،     ! بهكـرى  ــ ئى ئهبـۇ 
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ــهن،    ــاز ئوقۇۋېتىپس ــلهن نام ــاۋاز بى ــهن پهس ئ ــدى  س ــ دې ــۇ. ـ ــرى  ئهب بهك
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

. ئــاڭالتتىم، ـ دېــدى      زاتقــااشــقان مهن سىرد! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆمهرگه

نامـاز ئوقۇۋېتىپسـهن، ـ    يـۇقىرى ئـاۋازدا   سـهن بولسـاڭ،   ! ــ ئـى ئـۆمهر  
  : ئۆمهر. دېدى

ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ مهن ئۇيقىــدىكىلهرنى ئويغــاتتىم، شــهيتانالرنى  ! ـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ. قوغلىۋەتتىم، ـ دېدى

! ئـى ئـۆمهر  . رگىنۈسـهن ئـاۋازىڭنى ئـازراق كۆتـ    ! بهكـرى  ـــ ئـى ئهبـۇ   
  .①تكىن، ـ دېدىپهسهيسهنمۇ ئاۋازىڭنى ئازراق 

  )1329: داۋۇد ئهبۇ( 

قَْد : وله َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِهِذِه الِْقصَِّة وفيه - 1445
 ِمْعُتَك َيا بِلَالُ َوأَْنَت َتقَْرأُ ِمْن َهِذِه السُّوَرِة َوِمْن َهِذِه السُّوَرِة قَالَ كَلَاٌم طَيٌِّب َيْجَمُع اللَُّهَس

  .َتَعالَى َبْعَضُه إِلَى َبْعȐٍ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّكُْم قَْد أََصاَب
يۇقىرىـدىكى  ۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ   ئهبۇ قهتادە ئهب -1445
رىـۋايهت   ۋە يهنه مۇنداق دېگهنلىكىنـى  سۆزلهپ بهرگهنلىكىنىھهدىسنى 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىاللغا: قىلىدۇ

ســهن، ـ   دىكهنســهن بــۇ ســۈرىدىن، ئــۇ ســۈرىدىن ئوقۇي ! ــــ ئــى بىــالل
  : دېۋىدى، بىالل

جهم بىــرىگه  -بىــر تائــاال ئــۇالرنى هللا دۇر، امــكاالياخشــى ) قۇرئــان(ــــ 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قىلىدۇ، ـ دېدى

  . ②، ـ دېدىاقىلغىنى توغر نىڭــ ھهممىڭالر
  )1329: داۋۇد ئهبۇ(

اسِ َوُهـْم  َعْن الَْبَياِضيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعلَى النَّ - 1446
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1180(ئهلبانى  ①
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ِه بِِه َولَا ُيَصلُّونَ َوقَْد َعلَْت أَْصَواُتُهْم بِالِْقَراَءِة فَقَالَ إِنَّ الُْمَصلَِّي ُيَناجِي َربَُّه فَلَْيْنظُْر بَِما ُيَناجِي
  .َيْجَهْر َبْعُضكُْم َعلَى َبْعȐٍ بِالْقُْرآِن

: بهيـازى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ       - 1446
پ، جامائهتنىـڭ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆيىدىن چىقىـ 

نامـاز ئوقۇغـان   «: پ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆردى ـ دە ۈرۈئاۋازلىرىنى كۆت
ــات        ــلهن مۇناج ــم بى ــىدۇ، كى ــلهن سىردىش ــى بى ــڭ رەبب ــى ئۆزىنى كىش

دىن بىـرىڭالر  –بىـر  قۇرئـان ئوقۇغانـدا   . قىلىۋاتقانلىقىغا قـاراپ باقسـۇن  
   .دېدى» كۆتۈرمهڭلهريۇقىرى ئاۋازىڭالرنى 

  ) 178: مالىك(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَاَنْت ِقَراَءةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْدرِ َمـا   - 1447
  .َيْسَمُعُه َمْن ِفي الُْحْجَرِة َوُهَو ِفي الَْبْيِت

ــۋايهت مــاهۇئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهن  - 1447 ــداق رى دىن مۇن
) نامـازدىكى (پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     : قىلىنىدۇ

  . ①نغىدەك مىقداردا ئىدىئاڭال قىرائىتى يان ئۆيدىكىلهرگه
  )1327: داۋۇد ئهبۇ(

َوَسلََّم بِاللَّْيلِ َيْرفَُع َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ كَاَنْت ِقَراَءةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 1448
  . طَْوًرا َوَيْخِفȐُ طَْوًرا

ــۋايهت     - 1448 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
 دىكىپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم كېچىـــ : قىلىنىـــدۇ
پهس  ىـدە ئۈنلـۈك، بهز  دەبهزىـ ) يهنى تهھهججۇتتىكى قىرائىتى(قىرائىتى 

  . ②ئىدىئاۋازدا 
  )1328: داۋۇد بۇئه(

                                                 
 .هنھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگ): 1178(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي ُسَهْيلِ ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ كُنَّا َنْسَمُع ِقـَراَءةَ ُعَمـَر ْبـنِ     - 1449
ȓِالَْخطَّابِ ِعْنَد َدارِ أَبِي َجْهمٍ بِالَْبلَا.  

مۇنــــداق  ىڭئهبــــۇ ســــۇھهيل ئىبنــــى مالىــــك دادىســــىن - 1449
ــى  ــدۇ دېگهنلىكىنـ ــۋايهت قىلىـ ــۆم : رىـ ــز ئـ ــڭ  بىـ ــى خهتتابنىـ هر ئىبنـ

   .ئاڭاليتتۇق دا تۇرۇپمۇقىرائىتىنى ئهبۇ جهھمنىڭ باالتتىكى ھويلىسى
  )180: مالىك(

قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َشدَّاٍد َسِمْعُت َنِشيَج ُعَمَر َوأََنا ِفي آِخرِ الصُّفُوِف َيقْـَرأُ   - 1450
إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحْزنِي إِلَى اللَِّه.  

: ئابدۇلالھ ئىبنى شـهدداد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      - 1450
 -مهن قايغۇ : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇرقى سهپته تۇرۇپىمهن ئاخ

ــرىتىمنى پهقهت ا ــتىمهن هللا ھهس ــال ئېي ــ ①قى ــۇپ،  دې ــايهتنى ئوق گهن ئ
   .ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي بۇقۇلداپ يىغلىغانلىقىنى ئاڭلىدىم

  )ىڭ كىرىش سۆزىدە رىۋايهت قىلغانمۇشۇ بۆلۈمن بۇخارى(

َعْن الَْحَسنِ قَالَ قَالَ َسُمَرةُ َحِفظُْت َسكَْتَتْينِ ِفي الصَّلَاِة َسكَْتةً إِذَا كَبَّـَر   - 1451
ذَِلَك  الْإَِماُم َحتَّى َيقَْرأَ َوَسكَْتةً إِذَا فََرغَ ِمْن فَاِتَحِة الِْكَتابِ َوُسوَرٍة ِعْنَد الرُّكُوعِ قَالَ فَأَْنكََر

   .لَى أَُبيٍّ فََصدََّق َسُمَرةَعلَْيِه ِعْمَرانُ ْبُن ُحَصْينٍ قَالَ فَكََتُبوا ِفي ذَِلَك إِلَى الَْمِديَنِة إِ
ــدۇ   - 1451 ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــهندىن مۇن ــى  : ھهس ــهمۇرە ئىبن س

 يهردەنامـازدا ئىككـى    ،قېلىشـىچه  ئېسـىمدە : جۇندۇب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  
ا غدەپ ناماز» ئهكبهرهللا ا«: بىرىنچىسى، ئىمام. لىدۇسۈكۈت قىلىپ تۇرۇ

ــان    ــلىغۇچه بولغــ ــى باشــ ــيىن، قىرائهتنــ ــدىن كېــ ــاتۇرغانــ  ؛ئارىلىقتــ
ــۇرۇنئىككىنچىســى، قىــرائهت ئاخىرلىشــىپ، رۇكۇغــا   ، ـ   بېرىشــتىن ب

 نىڭئىمران ئىبنى ھۇسهين سهمۇرە :)راۋى ھهسهن مۇنداق دەيدۇ. (دېدى
ر مهدىنىــدىكى ئــۇبهي هن، ئــۇالشــۇنىڭ بىــل. بــۇ ســۆزىنى ئىنكــار قىلــدى

ســهمۇرەنىڭ ) ئىبنــى كهئــب (ئــۇبهي . گه خهت يــازدى)ئىبنــى كهئــب (
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  . ①سۆزىنىڭ توغرىلىقىنى تهستىقلىدى
  )777: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفَْضلُ الصَّلَاِة طُـولُ   - 1452
  .الْقُُنوت

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 1452
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. »نامـازدۇر ئوقۇلغان  تۇرۇپ ئۇزۇنىيامدا ق نامازنىڭ ئهڭ ياخشىسى«
   ).نامازدۇر ئهڭ ياخشىيهنى ئۇزۇن سۈرە بىلهن ئوقۇلغان ناماز (

  ) 756: مۇسلىم(

ي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كُنَّا َنْحزُِر ِقَياَم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن أَبِ - 1453
امل َتْنزِيلُ َوَسلََّم ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ فََحَزْرَنا ِقَياَمُه ِفي الرَّكَْعَتْينِ الْأُولََيْينِ ِمْن الظُّْهرِ قَْدَر ِقَراَءِة 

ِقَياَمُه ِفي الْأُْخَرَيْينِ قَْدَر النِّْصِف ِمْن ذَِلَك َوَحَزْرَنا ِقَياَمُه ِفـي الـرَّكَْعَتْينِ    السَّْجَدِة َوَحَزْرَنا
َعلَـى  الْأُولََيْينِ ِمْن الَْعْصرِ َعلَى قَْدرِ ِقَياِمِه ِفي الْأُْخَرَيْينِ ِمْن الظُّْهرِ َوِفي الْأُْخَرَيْينِ ِمْن الَْعْصرِ 

  .النِّْصِف ِمْن ذَِلَك
ئهبۇ سهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       - 1453
پېشـىن   نىڭبىز پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   : قىلىنىدۇ

تهخمىــن  دا قىيامــدا تۇرغــان مــۇددىتىنىنــامىزى بىــلهن ئهســىر نامىزىــ
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   ،بىزنىڭ تهخمىنىمىـزگه كـۆرە  . قىلىپ باقتۇق
 دەپېشــىن نامىزىنىــڭ ئالــدىنقى ئىككــى رەكئىتىــ  همئهلهيهــى ۋەســهلل

، مـۇددەت قىيامـدا تـۇراتتى   سهجدە سۈرىسىنى بىر قېتىم ئوقۇغانچىلىك 
ــ  ــى رەكئىتىــ ــى ئىككــ ــى رەكئهتنىــــڭ   دەكېيىنكــ ــدىنقى ئىككــ ئالــ

ئهسـىرنىڭ ئالـدىنقى ئىككـى    . مۇددەت قىيامـدا تـۇراتتى   چىلىكيېرىمى
ــ ــى رەكئىتى   دەرەكئىتى ــاخىرقى ئىكك ــىننىڭ ئ ــكچپېش ــۇددەت  ىلى م

ئالــدىنقى  دەئهســىرنىڭ كېيىنكــى ئىككــى رەكئىتىــ. تتىقىيامــدا تــۇرا
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  . مۇددەت قىيامدا تۇراتتىئىككى رەكئىتىنىڭ يېرىمىچىلىك 
  ) 452: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ لَقَْد كَاَنْت َصلَاةُ الظُّْهرِ ُتقَاُم فََيذَْهُب الذَّاِهُب  - 1454
ِة َبِقيعِ فََيقِْضي َحاَجَتُه ثُمَّ َيَتَوضَّأُ ثُمَّ َيأِْتي َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الرَّكَْعإِلَى الْ

  .الْأُولَى ِممَّا ُيطَوِّلَُها
: دەيــدۇئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق       - 1454

ئوقۇشــقا  نىشــىن نــامىزىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پې 
بېرىــپ ھــاجىتىنى قىلىــپ، جايغــا  دېــگهن ئقىــهباشــلىغاندا، بىرســى ب

ــىمۇ،    ــارەت ئېلىــپ كهلس ــدىن تاھ ــى  (ئان ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
ــۇزۇن ئوقۇ   ــازنى ئ ــهللهمنىڭ نام ــدىنۋەس ــئهتكه   )غانلىقى ــى رەك بىرىنچ

  . ئۈلگۈرەتتى
  ) 454: مۇسلىم(

َم قَالَ َدَخلَْنا َعلَى أََنسِ ْبنِ َماِلٍك فَقَالَ َصلَّْيُتْم قُلَْنا َنَعْم قَالَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلَ - 1455
َيا َجارَِيةُ َهلُمِّي ِلي َوُضوًءا َما َصلَّْيُت َوَراَء إَِمامٍ أَْشَبَه َصلَاةً بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   

َوكَانَ ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ُيِتمُّ الرُّكُوَع َوالسُُّجوَد َوُيَخفُِّف  َوَسلََّم ِمْن إَِماِمكُْم َهذَا قَالَ َزْيٌد
  .الِْقَياَم َوالْقُُعوَد
بىـز  : زەيد ئىبنى ئهسلهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 1455

  : ئهنهس ئىبنى مالىكنىڭ قېشىغا كىردۇق، ئۇ بىزدىن
  : ى، بىزــ ناماز ئوقۇپ بولدۇڭالرمۇ؟ ـ دەپ سورىد

مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ . ـــــ ھهئه، ئوقـــۇپ بولـــدۇق، ـ دېـــدۇق    
  : خىزمهتچىسىگه

ـــ  ماڭــا تاھــارەتكه ســۇ تهييــارالپ بهرگىــن، مهن نامــازنى   ! قىــزئــى ـ
ئوقۇيـدىغان  گه ئوپمـۇ ئوخشـاش   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ز ئوقـۇپ  دەك بىـرەر ئىمامنىـڭ كهينىـدە نامـا    بـۇ ئىمـامىڭالر  سىلهرنىڭ 
  .دېدى -باقمىدىم، 

نى ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز دىنىزئــۇ، بــۇ ســۆ: ەيــدۇزەيــد مۇنــداق د
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رۇكــۇ بىــلهن   ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز  چــۈنكى ئــۆمهر . مهقســهت قىالتتــى 
يهڭگىــل تا ئولتۇرۇشــنى تهشــهھهۇدســهجدىنى ئــۇزۇن، قىيــام بىــلهن    

   .①قىالتتى
  )981: نهسائى(

فََحَزْرَنا ِفي ُركُوِعِه َعْشَر َتْسبِيَحاٍت َوِفي ُسـُجوِدِه  : رٍقَالَ َسِعيَد ْبَن ُجَبْي - 1456
  .َعْشَر َتْسبِيَحاٍت

 تهخمىــن نىــڭبىز: ســهئىد ئىبنــى جــۇبهير مۇنــداق دەيــدۇ  - 1456
رۇكۇ ۋە سهجدىسىدە ئون قېتىمدىن تهسـبىه  ) ئۆمهر(، ئۇ ىشىمىزچهقىل

  . ②ئېيتاتتى
  ) 888: داۋۇد ئهبۇ(

أن عمار بن ياسر صلى بالناس فخفف من قرآئتـه يف   Ɨبلغ: عن شقيق - 1457 
  .إƴا بادرت به الوسواس: صالته ومن الطمأنينة فيها فقيل له لو تنفست فقال

ماڭـا خهۋەر قىلىنىشـىچه، ئهممـار    : شهقىق مۇنـداق دەيـدۇ   - 1457
ىتى قىسـقا ۋە تېـزال   ھـاي ئهتكه ئىمام بولۇپ، نامـازنى نا ئىبنى ياسىر جاما

  : باشقىالر ئۇنىڭغا. ئوقۇپ بېرىپتۇ
  :ــ سهل ئالدىرىماي ئوقۇساڭ بوپتىكهن؟ ـ دېگهنىكهن، ئۇ

ــ دەپ جـاۋاب    ،ۇش ئۈچۈنال شۇنداق قىلدىمــ مهن ۋەسۋەسىدىن قۇتۇل
  . بېرىپتۇ

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ُجوُدُه َوَبـْيَن  الَبَراِء قَالَ كَانَ ُركُوُع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُس َعن - 1458 
  .ُعوَد قَرِيًبا ِمْن السََّواِءالسَّْجَدَتْينِ َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمْن الرُّكُوعِ َما َخلَا الِْقَياَم َوالْقُ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 1458
ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ رۇكـــۇ، ســـهجدە، ئىككـــى ســـهجدە ئارىلىقىـــدا  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 938(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 189(ئهلبانى  ②



 نامازدا قىرائهتۋاقىت  بهش

135 

ــدە  ئ ــىنى كۈتۈرگهنـ ــۇدىن بېشـ ــۇرۇش، رۇكـ ــارلىق  رۇسولتـ ــۇرۇش قاتـ تـ
ــۇددىتىھهرىكهتلىرى ــهھهۇ ( نىـــڭ مـ ــلهن تهشـ ــى بىـ ــدا تۇرۇشـ تا دقىيامـ

  . ىئىد تهڭئاساسهن ) ئولتۇرۇشىنى ھېسابقا ئالمىغاندا
  ) 792: بۇخارى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ َرَمقُْت الصَّلَاةَ َمَع ُمَحمٍَّد َصلَّ - 1459
ُه فََوَجْدُت ِقَياَمُه فََركَْعَتُه فَاْعِتَدالَُه َبْعَد ُركُوِعِه فََسْجَدَتُه فََجلَْسَتُه َبْيَن السَّـْجَدَتْينِ فََسـْجَدتَ  

  .فََجلَْسَتُه َما َبْيَن التَّْسِليمِ َواِلاْنِصَراِف قَرِيًبا ِمْن السََّواِء
مهن : ئازىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ بهرا ئىبنــى  - 1459

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ نـامىزىنى  
كېـيىن رۇس  رۇكـۇدىن  ، تۇرۇش، رۇكۇ قىلىش قىيامدائۇنىڭ . كۆزەتتىم

رىسـىدا ئولتـۇرۇش، سـاالم    ائىككى سـهجدىنىڭ ئ ، ۇش، سهجدە قىلىشتۇر
ېتىشتىن بۇرۇن بىر ئاز ئولتـۇرۇش  غاندىن كېيىن قايتىپ كبېرىپ بول

  . تهڭ ئىدىئاساسهن  مۇددىتىقاتارلىق ھهرىكهتلىرىنىڭ 
  )471: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ كُنَّا ُنَصلِّي التَّطَوَُّع َنْدُعو ِقَياًما َوقُُعوًدا َوُنَسبُِّح  - 1460
  . ُركُوًعا َوُسُجوًدا

بىز : ۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇجابىر ئىبنى ئابد - 1460
رۇكـۇ  . ئۆرە تۇرغاندا ۋە ئولتۇرغاندا دۇئـا قىالتتـۇق  . نهپله ناماز ئوقۇيتتۇق

  . ①ۋە سهجدىدە تهسبىه ئېيتاتتۇق
  )833: داۋۇد ئهبۇ(

   

                                                 
 .زەئىپ ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 179(ئهلبانى  ①
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  ۇنۇت، رۇكۇ ۋە سهجدەدۇئايى ق

َرُجلًا َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني  -1461
َها بِئُْر ِلَحاَجٍة ُيقَالُ لَُهْم الْقُرَّاُء فََعَرَض لَُهْم َحيَّاِن ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ رِْعلٌ َوذَكَْوانُ ِعْنَد بِئْرٍ ُيقَالُ لَ

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحاَجٍة ِللنَّبِ َمُعوَنةَ فَقَالَ الْقَْوُم َواللَِّه َما إِيَّاكُْم أََرْدَنا إِنََّما َنْحُن ُمْجَتاُزونَ ِفي
َك َبـْدُء  َوَسلََّم فَقََتلُوُهْم فََدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيهِْم َشْهًرا ِفي َصلَاِة الَْغَداِة َوذَِل

وِت أََبْعَد الرُّكُوعِ أَْو ِعْنَد الْقُُنوِت َوَما كُنَّا َنقُْنُت قَالَ َعْبُد الَْعزِيزِ َوَسأَلَ َرُجلٌ أََنًسا َعْن الْقُُن
  .فََراغٍ ِمْن الِْقَراَءِة قَالَ لَا َبلْ ِعْنَد فََراغٍ ِمْن الِْقَراَءِة

پهيغهمــــبهر : ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق دەيــــدۇ - 1461
 70الردىن تهشـــكىل تاپقـــان  يقـــارىســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم   

بهنــى . ىتكهنىــديهرگه ئهۋەر ئىــش ئۈچــۈن بىــبىــر  ئهترەتنــىكىشــىلىك 
ئىككـــى  ئىســـىملىكرىئـــل ۋە زەكـــۋان   قهبىلىســـىگه تهۋە ســـۇلهيم

ئالـدىنى   ڭنىـڭ يېنىـدا ئۇالرنىـ   ىمهئۇنه قۇدۇق مهھهللىنىڭ ئادەملىرى
تائاالنىـــڭ نـــامى بىـــلهن قهســـهم هللا ا: كىلهر ئۇالرغـــارەتتىتـــهئ. توســـتى

ى بهلكـ  .كهلمىـدۇق گه چېقىلىش مهقسـىتىدە  قىلىمىزكى، بىز سىلهر
بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىـر ئىشـى ئۈچـۈن بـۇ     

ئهمما قهبىـله ئـادەملىرى ئۇالرنىـڭ    . ـ دېدى يهردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتىمىز،
شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر     .سۆزىگه پهرۋا قىلماي، ئـۇالرنى ئۆلتۈرىـۋەتتى  

هددۇئــا نامىزىــدا ئۇالرغــا ب بامــداتســهلاللالھۇ ئهلهيهــى بىــر ئــاي بــويىچه 
بىـز قۇنـۇت   ) ئۇنىڭدىن بۇرۇن(شۇندىن باشالپ، قۇنۇت باشالندى، . قىلدى
  . يتتۇقئوقۇما

كىشــى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ  بىــر: مۇنــداق دەيــدۇ) راۋى(ئابــدۇلئهزىز 
  : ئهنهۇدىن
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ــ   ى رۇكۇدىن كېيىنمـۇ؟ ياك ئوقۇالمدۇ ــ قۇنۇت قىرائهتتىن كېيىن
  :رىپېدەپ سورىغانىدى، ئۇ جاۋاب ب

   .ــ ياق، قىرائهتتىن كېيىن، ـ دېدى
  )4088 :بۇخارى(

عن َعاِصم قَالَ َسأَلُْت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعْن الْقُُنوِت فَقَالَ قَْد كَانَ الْقُُنوُت قُلْـُت   - 1462
الَ فَإِنَّ فُلَاًنا أَْخَبَرنِي َعْنَك أَنََّك قُلَْت َبْعَد الرُّكُوعِ فَقَالَ كَـذََب  قَْبلَ الرُّكُوعِ أَْو َبْعَدُه قَالَ قَْبلَُه قَ

ـ  الُ لَُهـْم  إِنََّما قََنَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد الرُّكُوعِ َشْهًرا أَُراُه كَانَ َبَعثَ قَْوًما ُيقَ
ُجلًا إِلَى قَْومٍ ِمْن الُْمْشرِِكَني ُدونَ أُولَِئَك َوكَانَ َبْيَنُهْم َوَبْيَن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى الْقُرَّاُء ُزَهاَء َسْبِعَني َر

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْهٌد فَقََنَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْهًرا َيْدُعو َعلَْيهِْم
قۇنـۇت   هن ئهنهس ئىبنى مالىكتىنم: ئاسىم مۇنداق دەيدۇ - 1462

  :ئوقۇش ھهققىدە سورىسام، ئۇ
  :مهن. دېدى -قۇنۇت ئوقۇش بار ئىدى، ــ  

ــۇ؟ ـ دەپ         ــاكى كېيىنم ــۇ ي ــۇدىن ئىلگىرىم ــۇت دۇئاســى رۇك ـــ قۇن ـ
  : سورىغانىدىم، ئۇ

  : مهن. ــ رۇكۇدىن ئىلگىرى، ـ دېدى
، ـ  ــ پاالنى ماڭا سېنىڭ رۇكـۇدىن كېـيىن دېگهنلىكىڭنـى ئېيتتـى    

  : دېسهم، ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــ ئـۇ يالغـان ئېيتىپتـۇ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        

 ،مېنىـڭ بىلىشـىمچه  . قۇنۇت ئوقۇغان البىر ئايپهقهت  رۇكۇدىن كېيىن
ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــارىپهيغهم ــدىئاتىالر دەپ يق غان لى

ــان ب كىشــى تهكيهتمىشــ تهشــكىللهپ، نــى ىــر ئهترەتدىن تهركىــپ تاپق
كېلىشـىم بـار   ئارىسـىدا  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن 

ئهتـرەت  (ى، ئهۋەتكهنىـد  )دەۋەت قىلـش ئۈچـۈن  (نى مۇشرىكالربىر تۈركۈم 
اشقا مۇشـرىكالر تهرىپىـدىن   ئۇالرنىڭ يېنىغا يېتىپ بېرىشتىن بۇرۇن ب

مانا شۇ چاغدا بىر  ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ). لدىئۆلتۈرۈ
   .دېدى -غان، بهددۇئا قىلئۇالرغا  ،ئاي قۇنۇت ئوقۇپ

  )1002 :بۇخارى(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قََنَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْهًرا ُمَتَتابًِعـا   - 1463 
َوَصلَاِة الصُّْبحِ ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصلَاٍة إِذَا قَالَ َسِمَع اللَّـُه   ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ َوالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء

َعلَى رِْعلٍ َوذَكَْوانَ َوُعَصيَّةَ  ِلَمْن َحِمَدُه ِمْن الرَّكَْعِة الǔِْخَرِة َيْدُعو َعلَى أَْحَياٍء ِمْن َبنِي ُسلَْيم
  .َوُيَؤمُِّن َمْن َخلْفَُه

ــۇ    - 1463 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائهنهۇئىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئاي بويىچه پېشىن، ئهسىر، 

. قۇنۇت ئوقۇيتتى خىرىداشام، خۇپتهن ۋە بامدات، يهنى ھهممه نامازنىڭ ئا
دەپ،  »َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمده«: ئاخىرقى رەكئهتته رۇكۇدىن بېشىنى كۆتۈرۈپ

رىئــل، زەكــۋان ۋە ئۇســهييه  قهبىلىســىنىڭ يمئارقىســىدىنال بهنــى ســۇله
: بهددۇئا قىالتتى، ئارقىسىدا تۇرغانالر ھهر دۇئادىن كېـيىن جهمهتلىرىگه 

  . ①تتىيدە “ئامىن”
  )1443: داۋۇد ئهبۇ(

 قَالَ ُخفَاُف ْبُن إَِمياٍء َركََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه - 1464
َبنِـي  فَقَالَ ِغفَاُر غَفََر اللَُّه لََها َوأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه َوُعَصيَّةُ َعَصْت اللََّه َوَرُسولَُه اللَُّهمَّ الَْعْن 

ِلْحَيانَ َوالَْعْن رِْعلًا َوذَكَْوانَ ثُمَّ َوقََع َساجًدا قَالَ ُخفَاٌف فَُجِعلَْت لَْعَنةُ الْكَفََرِة ِمـْن أَْجـلِ   
  .َكذَِل

ــداق    - 1464 ــدۇخۇفــاف ئىبنــى ئىيمــا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن : دەي
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم رۇكــۇدىن كېــيىن بېشــىنى  

ــۈرۈپ ــار«: كۆتـ ــىنى غىفـ ــلهم  هللا ا ئاھالىسـ ــۇن، ئهسـ ــرەت قىلسـ  مهغپىـ
نىــڭ هللاۋە اهللا ا ئاھالىســىســاالمهت قىلســۇن، ئۇســهييه  هللا ا ئاھالىســىنى

بهنىي لىهيـان، رىـئالن ۋە زەكۋانغـا    ! هللائى ا. رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلدى
خۇفاف مۇنداق . ئۇندىن كېيىن سهجدىگه باردى. دېدى» !لهنهت قىلغىن

  . نامازدا كاپىرالرغا بهددۇئا قىلىش شۇنىڭدىن باشالنغانىدى: ەيدۇد
  )679: مۇسلىم(
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لَْيَس لََك ِمْن الْـأَْمرِ  فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َعْن اْبنِ ُعَمَر حنوه ويف آخره - 1465 
  .َشْيءĄ أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم أَْو ُيَعذَِّبُهْم فَإِنَُّهْم șَاِلُمونَ

دىنمۇ يۇقىرىـــدىكىگه ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمــا    - 1465
: ېـيىلگهن مۇنـداق د  قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئاخىرىـدا  ئوخشاش رىۋايهت

ئۇالرغــا بىــر ئــاي بهددۇئــا     همســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلل  پهيغهمــبهر 
ئى (: سۇبهانهھۇ ۋەتائاال بۇ ئايهتنى نازىل قىلغانهللا ا ،قىلغاندىن كېيىن

ــدىلهرنىڭ ئىشــلىرىنىڭ تهدبىــرى (ھــېچ ئىــش !) مــۇھهممهد ) يهنــى بهن
) مۇســـۇلمان بولســـا(يـــا ئۇالرنىـــڭ هللا ســـېنىڭ ئىختىيارىڭـــدا ئهمهس، ا

كۇفرىـدا  (لىقى ئۈچـۈن  تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، يـا ئـۇالر زالىـم بولغـان    
  . ①ئۇالرنى ئازابقا دۇچار قىلىدۇ) چىڭ تۇرسا

  )7346: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لَمَّا َرفََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْسُه ِمْن الرَّكَْعِة  - 1466
َمةَ ْبَن ِهَشامٍ َوَعيَّاَش ْبَن أَبِي َربِيَعةَ َوالُْمْسَتْضَعِفَني بَِمكَّةَ قَالَ اللَُّهمَّ أَْنجِ الَْوِليَد ْبَن الَْوِليِد َوَسلَ

  .اللَُّهمَّ اْشُدْد َوطْأََتَك َعلَى ُمَضَر اللَُّهمَّ اْجَعلَْها َعلَْيهِْم ِسنَِني كَِسنِي ُيوُسَف
ــۋايهت    1466 ــۇدىن مۇنـــداق رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بېشـىنى رۇكـۇدىن    پهيغهمبه: قىلىنىدۇ

ۋەلىـد ئىبنـى ۋەلىـد، ســهلهمه    ! هللائــى ا« :كۆتـۈرۈپ مۇنـداق دۇئـا قىلـدى    
ۋە مهككىدىكى  قاتارلىقالرنى ئىبنى ھىشام، ئهيياش ئىبنى ئهبۇ رەبىيئه

ئـازابىڭنى  قهبىلىسـىگه  ەر زمـۇ  !هللائاجىز مۇسۇلمانالرنى قۇتقۇزغىن، ئى ا
دەۋرىدە يۈز بهرگهن رنى يۈسۈف ئهلهيهىسساالمنىڭ قاتتىق قىلغىن، ئۇال

   »!قىلغىن تهك ئاچارچىلىققا دۇچارئاچارچىلىق
  )6200: بۇخارى(

  .إنَّ ذلك ِفي َصلَاِة الْفَْجرِ: ويف رواية - 1467 
ــۋايهتته      1467 ــر رىـ ــى   : ـ يهنه بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

   .دېيىلگهن ۋەسهللهمنىڭ بۇ دۇئاسى بامدات نامىزىدا ئىدى، ـ
  )4560: بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 128ن، سۈرە ئال ئىمرا ①
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  .أنَّه يف َصلَاِة الِْعَشاِء: ويف رواية - 1468 
   .خۇپتهن نامىزىدا ئىدى، ـ دېيىلگهن: ـ يهنه بىر رىۋايهتته 1468 

  )6393: بۇخارى(

َم قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ ثُمَّ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ : ويف أخرى - 1469 
َء لَُهْم قَالَ فَِقيلَ َتَرَك الدَُّعاَء َبْعُد فَقُلُْت أَُرى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َتَرَك الدَُّعا

  .َراُهْم قَْد قَِدُمواَوَما َت
رەزىيهلالھـۇ   ئهبـۇ ھـۇرەيرە  كېلىشـىچه،  ايهتته باشقا بىر رىۋ - 1469 

ــۇ ــيىن، مهن  : ئهنهــ ــدىن كېــ ــى   ئۇنــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ
ــدىم ۋە   ــى كۆرمىـ ــانى قىلغىنىنـ ــۇ دۇئـ ــهللهمنىڭ بـ ــبهر ”: ۋەسـ پهيغهمـ

دۇئـانى قىلمايـدىغان ئوخشـايدۇ    بـۇ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهمدى 
  :ئۇنىڭغا بىرسى ،ىدېگهنىد “دەپ ئويلىدىم

مهدىـنىگه  ) مۇشـرىكالردىن قۇتۇلـۇپ  (ئۇالرنىـڭ  شـۇندىن كېـيىن   ــ 
  . ـ دېدى !؟ىڭكۆرمىگهنمىد نىكهلگهنلىكى

  )675: مۇسلىم(

َعْن الَْحَسنِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َجَمَع النَّاَس َعلَى أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ فَكَانَ  - 1470 
ـ  ُر الْـأََواِخُر  ُيَصلِّي لَُهْم ِعْشرِيَن لَْيلَةً َولَا َيقُْنُت بِهِْم إِلَّا ِفي النِّْصِف الَْباِقي فَإِذَا كَاَنْت الَْعْش

  .َتَخلََّف فََصلَّى ِفي َبْيِتِه فَكَاُنوا َيقُولُونَ أََبَق أَُبيٌّ
ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ     : ھهسهن مۇنـداق دەيـدۇ   - 1470

 ئىمـام ئۇالرغـا  ئۇبهي ئىبنى كهئبنى يىغىپ جامائهتنى ) رامىزاندا(ئهنهۇ 
يىگىـرمه كـۈن   كى دەسلهپئۇبهي ئىبنى كهئب ئۇالرغا  .قىلىپ بىكىتتى

ئـون   ئـاخىرقى كۈننىـڭ   هيىگىـرم شـۇ  ناماز ئوقۇپ بهردى ۋە ئىمام بولۇپ 
ئـاخىرقى ئـون   ئهڭ . ئوقـۇدى  قۇنـۇت دۇئاسـىنى  ) ۋىتىر نامىزىـدا (كۈنىدە 

بـۇنى  . پ، ئۆيدە ئـۆزى يـالغۇز ئوقـۇدى   ىكۈن كهلگهندە، جامائهتتىن ئايرىل
  . ①ـ دېيىشتى ئۇبهي قاچتى،: كۆرگهن جامائهت

  )1429: اۋۇدد ئهبۇ(
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َماِلٍك الْأَْشَجِعيِّ قَالَ قُلُْت ِلأَبِي َيا أََبِة إِنََّك قَْد َصـلَّْيَت َخلْـَف    َعْن أَبِي - 1471
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َوَعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َها ُهَنـا  

  . ًوا ِمْن َخْمسِ ِسنَِني أَكَاُنوا َيقُْنُتونَ قَالَ أَْي ُبَنيَّ ُمْحَدثٌبِالْكُوفَِة َنْح
  : مهن دادامدىن: ـ ئهبۇ مالىك ئهشجهئى مۇنداق دەيدۇ 1471

ــى دادا  ـــ ئ ــهللهمنىڭ،   ! ـ ــى ۋەس ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ســهن پهيغهم
 شــۇنداقال ئهبــۇ بهكــرى، ئــۆمهر ۋە ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمالرنىــڭ      

ــۇدۇڭ  ئارق ــاز ئوق ــىدا نام ــۇ    ىس ــى رەزىيهلالھ ــۇفهدە ئهل ــقا، ك ــدىن باش ، ئۇن
ئۇالر قۇنـۇت دۇئاسـىنى   . بهش يىل ناماز ئوقۇدۇڭ ىمۇئهنهۇنىڭ ئارقىسىد

  :دادام. ئوقۇمتى؟ ـ دەپ سورىدىم
  . ①كېيىن پهيدا بولغانىدى، ـ دېدى) قۇنۇت دۇئاسى(بۇ  !ــ ئهي ئوغلۇم

  )402: تىرمىزى(

  .أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ لَا َيقُْنُت ِفي َشْيٍء ِمْن الصَّلَاِةَعْن َناِفعٍ  - 1472
ئابـدۇلالھ ئىبنـى   : مۇنـداق دەيـدۇ   مانافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1472

  . ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھېچقانداق نامازدا قۇنۇت دۇئاسىنى ئوقۇمايتتى
  )379: مالىك(

ٍك قَالَ َما َزالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُْنـُت  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل - 1473 
  .ِفي الْفَْجرِ َحتَّى فَاَرَق الدُّْنَيا

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1473
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاكى ۋاپات بولغىچه : قىلىنىدۇ
   .②مىزىدا قۇنۇت دۇئاسىنى ئوقۇغانبامدات نا

  )؛ بهززار12246: ئهھمهد(

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قنت حƓ مات وأبو بكـر   - 1474
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 330(ئهلبانى  ①
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد ۋە بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى ): 2835(ھهيســــهمى  ②

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  .حƓ مات وعمر حƓ مات
: ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 1474 

ــۇ    ــهللهم، ئهبـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــرى  پهيغهمـ ــۆمهر بهكـ ۋە ئـ
  . ①رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالر قۇنۇت دۇئاسىنى تاكى ۋاپات بولغىچه ئوقۇغان

  )556: بهززار(

قَالَ الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 1475
اْبُن َجوَّاسٍ ِفي قُُنوِت الْوِْترِ اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيَت َوَسلََّم كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ ِفي الْوِْترِ قَالَ 

َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت َوَبارِْك ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت َوِقنِي َشرَّ َمـا قََضـْيَت   
َمْن َوالَْيَت َولَا َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت َتَباَركْـَت َربََّنـا   إِنََّك َتقِْضي َولَا ُيقَْضى َعلَْيَك َوإِنَُّه لَا َيِذلُّ 

  .َوَتَعالَْيَت
: مـا مۇنـداق دەيـدۇ   ھهسهن ئىبنـى ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    - 1475 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ماڭـا ۋىتىـر نامىزىـدا ئوقـۇش       
يهنـى  ” :ئىبنـى جهۋۋاس (. غـان ئۆگىتىـپ قوي  بىر قـانچه كهلىـمه  ئۈچۈن 

 -دېمهكچــى،  “پ قويــدىنىــڭ قۇنــۇت دۇئاســىنى ئۆگىتىــ ۋىتىــر نامىزى
اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيَت َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت َوَتَولَّنِي ِفيَمْن « :ئۇ كهلىمىلهر). دەيدۇ

ِضي َولَا ُيقَْضى َعلَْيَك َوإِنَُّه لَـا  َتَولَّْيَت َوَبارِْك ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت َوِقنِي َشرَّ َما قََضْيَت إِنََّك َتقْ
 .دېگهنـدىن ئىبـارەتتۇر   »َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت َولَا َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت َتَباَركَْت َربََّنا َوَتَعالَْيـتَ 

قاتارىـدا ھىـدايهت    مېنى سهن ھىدايهت قىلغانالر! هللائى ا«: تهرجىمىسى
ــن ــا  .قىلغى ــا ماڭ ــانالر  ســهن س ــا قىلغ ــدا قاتقلىق ئات ــا  ارى ســاقلىق ئات
بهرگهن  .مايه قىلغىنىمايه قىلغانالر قاتارىدا ھىمېنى سهن ھ .قىلغىن

ســهن تهقــدىر قىلغــان    .نېمهتلىرىڭــدە ماڭــا بهرىــكهت ئاتــا قىلغىــن    
ھهقىــقهتهن ســهن مــۇتلهق  . ئىشــالرنىڭ شــهررىدىن مېنــى ســاقلىغىن 

سهن ئهزىز قىلغان . ساڭا شېرىك بولغۇچى يوقتۇر. گىسىسهنىخاھىش ئ
ــدۇ    ــز قىاللمايـ ــېچكىم ئهزىـ ــاننى ھـ ــهن خورلىغـ ــدۇ، سـ ــى . خورالنمايـ ئـ

                                                 
ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ       بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى     ): 2836(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
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  . ①»سهن ئۇلۇغالرنىڭ ئۇلۇغىسهن! پهرۋەردىگارىمىز
  )1425: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفـي   - 1476 
ي أَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأَُعوذُ بُِمَعافَاِتَك ِمْن ُعقُوَبِتَك َوأَُعوذُ بَِك ِمْنَك وِْترِِه اللَُّهمَّ إِنِّ

  .لَا أُْحِصي ثََناًء َعلَْيَك أَْنَت كََما أَثَْنْيَت َعلَى َنفِْسَك
ــداق     - 1476 ــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن ــى ئىبنــى ئهب ئهل

ــۋايهت قىلىنىــدۇ لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋىتىــر  پهيغهمــبهر ســهلال: رى
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأَُعوذُ بُِمَعافَاِتَك ِمْن ُعقُوَبِتَك َوأَُعـوذُ  «: نامىزىـدا 

  . ③دەپ دۇئا قىالتتى ②»بَِك ِمْنَك لَا أُْحِصي ثََناًء َعلَْيَك أَْنَت كََما أَثَْنْيَت َعلَى َنفِْسَك
 )3566 :تىرمىزى(

قَالَ َعْبُد اللَِّه َعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّلَاةَ فَكَبََّر َوَرفَـَع   - 1477
 َنفَْعلَُيَدْيِه فَلَمَّا َركََع طَبََّق َيَدْيِه َبْيَن ُركَْبَتْيِه قَالَ فََبلȠََ ذَِلَك َسْعًدا فَقَالَ َصَدَق أَِخي قَْد كُنَّا 

  .َهذَا ثُمَّ أََمَرَنا بَِهذَا َيْعنِي الْإِْمَساَك َعلَى الرُّكَْبَتْينِ
ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   - 1477 پهيغهمــبهر : ئاب
ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه ناماز ئوقۇشـنى ئۆگىتىـپ، قـولىنى     سهلاللالھۇ

ئىككـى  نى لىقـو ئىككـى  دا قىلغانـ  رۇكـۇ . كۆتۈرۈپ، نامازغا قۇالق قاقتى
، دەسـهئدكه يهتكهنـ   ۇ سـۆز بـ . دېـدى  -نىڭ ئارىسىغا تىقىپ تـۇردى،  تىزىى
  : سهئد

ــۇق،      ــۇنداق قىالتت ــز ش ــۇ، بى ــوغرا دەپت ــىم ت ـــ قېرىندىش ــيىن  ـ كې
ــهلاللالھۇ ــبهر سـ ــهللهم بىز پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــدا  ئهلهيهـ ــۇ قىلغانـ ــى رۇكـ نـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1263(ئهلبانى  ①
ــى ② ــى ا: تهرجىمىسـ ــ   ! هللائـ ــد قىلىـ ــى ئۈمىـ ــېنىڭ رازىلىقىڭنـ ــمهن   مهن،سـ ــاھ تىلهيـ ــدىن پانـ . غهزىپىڭـ

ــارد .جازالىشـــــىڭدىن پانـــــاھ تىلهيـــــمهن مهن،ئۈمىـــــد قىلىـــــگۇنـــــاھتىن ساقلىشـــــىڭنى  ىڭگه مىيـــ
ــاھ تىلهيــمهن خورلىشــىڭدىن ســېغىنىپ، ســاممۇ ســاڭا اليىــق  ان ـ ساناقســىز ھهمــدى ئېيت   ســاڭا ســ. پان

 .ھهمدە ئېيتىشتىن ئاجىزمهن
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2824(ئهلبانى  ③
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   .①دېدى -تىزلىرىمىزنى تۇتۇپ تۇرۇشقا بۇيرىغان، 
  )747: داۋۇد ئهبۇ(

  .َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ قَالَ قَالَ ُعَمُر إِنََّما السُّنَّةُ الْأَْخذُ بِالرُّكَبِ - 1478
ئـــۆمهر : مۇنـــداق دەيـــدۇ  يئابـــدۇرراھمان ســـۇلهمى  ئهبـــۇ – 1478

ســۈننهتتۇر، ـ    شپ تــۇرۇتىزنــى تۇتــۇرۇكــۇ قىلغانــدا : رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ
  . ②دېدى

  )1035: نهسائى(

َعْن أَبِي إِْسَحَق قَالَ َوَصَف لََنا الَْبَراء بُن َعازِبٍ فََوَضَع َيَدْيِه َواْعَتَمَد َعلَى  - 1479 
  .ُركَْبَتْيِه َوَرفََع َعجِيَزَتُه َوقَالَ َهكَذَا كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسُجُد

ى ئازىـب رەزىيهلالھـۇ   بهرا ئىبنـ : ئهبۇ ئىسهاق مۇنداق دەيدۇ - 1479
ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ نــامىزىنى بىــزگه 
سۈپهتلهپ بېرىپ، ئىككى قولىنى يهرگه قويدى، تىزلىرىنى يهرگه تايـاپ  

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   : ردى ۋەۈنى يۇقىرى كۆتاغرىسىستۇرۇپ، 
  . ③ۋەسهللهم مۇشۇنداق سهجدە قىالتتى، ـ دېدى

  )896: هبۇ داۋۇدئ(

َعْن الَْبَراِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسَجْدَت فََضـْع   - 1480 
  .كَفَّْيَك َواْرفَْع ِمْرفَقَْيَك

بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر   - 1480
  : دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

يهردىـن  سهجدە قىلغاندا، ئىككى ئالقـاننى يهرگه قويـۇپ، بىلهكنـى    «
  . »ڭالرپ تۇرۇكۆتۈرۈ

  )494: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 682(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 990(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 190(ئهلبانى  ③
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َعْن أَبِي إِْسَحَق قَالَ قُلُْت ِللَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ أَْيَن كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 1481 
  .قَالَ َبْيَن كَفَّْيِهَوَسلََّم َيَضُع َوْجَهُه إِذَا َسَجَد فَ

: ئهبۇ ئىسـهاق رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ       - 1481
مهن بهرا ئىبنى ئازىبتىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  

  : سهجدە قىلغاندا يۈزىنى نهدە قويىدىغانلىقىنى سورىۋىدىم، ئۇ
  . ①ــ ئىككى ئالقىنىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قوياتتى، ـ دېدى

 )271: تىرمىزى(

َعْن َمْيُموَنةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسَجَد لَْو َشـاَءْت   - 1482
  .َبْهَمةٌ أَنْ َتُمرَّ َبْيَن َيَدْيِه لََمرَّْت

ــدۇ   - 1482 ــۋايهت قىلىـ ــداق رىـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇنه رەزىيهلالھـ : مهيمـ
لهيهى ۋەسهللهم سـهجدە قىلغانـدا، قولتۇقىـدىن    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

  . بىر قوزا مېڭىپ ئۆتهلهيتتى
  )496: مۇسلىم(

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قََعَد اطَْمأَنَّ َعلَى : وحنوه وزاد - 1483 
  .فَِخِذِه الُْيْسَرى
: قىلىنغـــان قوشـــۇپ زىكـــرىيهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــۇالر  - 1483

 يوتىسـىنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تهشـهھهۇدتا سـول   
  . ئۈستىدە ئولتۇراتتى

  )497: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ اْشَتكَى أَْصَحاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَشـقَّةَ   - 1484 
  .وا فَقَالَ اْسَتِعيُنوا بِالرُّكَبِالسُُّجوِد َعلَْيهِْم إِذَا اْنفََرُج

ر هسـاھابىل : دەيـدۇ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق      - 1484
ئــۇزۇنراق (قــوللىرىنى بېقىنلىرىغــا چــاپالپ تۇتمىســا  قىلغانــدا ســهجدە

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 222(ئهلبانى  ①
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ــدا ــدىغانلىقلىرىنى ئېيتىشـــىپ) ســـهجدە قىلغانـ ، قىينىلىـــپ كېتىـ
پهيغهمبهر . ىكايهت قىلدىشپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه 

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
تــۇرۇڭالر، ـ    تىــرەپتىزىڭالرغــا ئۇنــداق چــاغالردا جهينىكىڭالرنــى ــــ 
  . ①دېدى

  )902: ئهبۇ داۋۇد(

  .نضماماستعينوا باال: ويف رواية - 1485 
ئۇنداق چاغالردا تىزىڭالرنى يىغىپـراق  «: يهنه بىر رىۋايهتته - 1485
  . دېيىلگهن -دى، دې» !تۇرۇڭالر

  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َسَجَد أََحُدكُْم فَلَا َيفَْترِْش  - 1486 
  .َيَدْيِه افِْتَراَش الْكَلْبِ َولَْيُضمَّ فَْخذَْيِه

ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ   - 1486
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاش يهرگه   « ــا ئوخشـ ــۇڭالرنى ئىتقـ ــى قولـ ــدا ئىككـ ــهجدە قىلغانـ سـ
   .②»چاپلىۋالماڭالر، ئهمما يوتاڭالرنى بىر ـ بىرىگه جۈپلهڭالر

  )901: داۋۇد ئهبۇ(

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسَجَد أََحُدكُْم فَلَا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُس - 1487
  .َيْبُرْك كََما َيْبُرُك الَْبِعُري َولَْيَضْع َيَدْيِه قَْبلَ ُركَْبَتْيِه

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1487
  : اق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇند

ســــهجدە قىلغانــــدا تــــۆگىگه ئوخشــــاش چــــۆكمهي، قولــــۇڭالرنى «

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن: )192(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 191(ئهلبانى  ②
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  . ①»تىزىڭالردىن بۇرۇن يهرگه قويۇڭالر
  )840: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسَجَد َوَضَع  - 1488
  .َوإِذَا َنَهȐَ َرفََع َيَدْيِه قَْبلَ ُركَْبَتْيِهُركَْبَتْيِه قَْبلَ َيَدْيِه 

مهن : دەيـدۇ جر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    ۇۋائىل ئىبنى ھ - 1488
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ سـهجدە قىلغانـدا ئىككـى     
ــدا    ــۇرۇن قويغــانلىقىنى، ســهجدىدىن تۇرغان تىزىنــى ئىككــى قولىــدىن ب

  . ②دىن بۇرۇن كۆتۈرگهنلىكىنى كۆردۈمئىككى قولىنى ئىككى تىزى
 )268: تىرمىزى(

َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1489
  .أََمَر بَِوْضعِ الَْيَدْينِ َوَنْصبِ الْقََدَمْينِ

ققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ئامىر ئىبنى سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋە - 1489 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : دادىســىدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ 

ــۇتنى      ــى پ ــقا ۋە ئىكك ــولنى يهرگه قويۇش ــهجدىدە ئىككــى ق ــهللهم س ۋەس
  . ③تىكلهشكه بۇيرىدى

  )277: تىرمىزى(

اِعِديَّ ِفي َعْشَرٍة عن ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعطَاٍء قَالَ َسِمْعُت أََبا ُحَمْيٍد السَّ - 1490
كُـْم  ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنُهْم أَُبو قََتاَدةَ قَالَ أَُبو ُحَمْيٍد أََنا أَْعلَُم

كْثَرَِنا لَُه َتَبًعا َولَا أَقَْدِمَنا بَِصلَاِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالُوا فَِلَم فََواللَِّه َما كُْنَت بِأَ
لَُه ُصْحَبةً قَالَ َبلَى قَالُوا فَاْعرِْض قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَـاَم إِلَـى   

ِقرَّ كُلُّ َعظْمٍ ِفي َمْوِضِعِه ُمْعَتِدلًا الصَّلَاِة َيْرفَُع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما َمْنِكَبْيِه ثُمَّ ُيكَبُِّر َحتَّى َي
َعلَى ُركَْبَتْيِه ثُمَّ َيقَْرأُ ثُمَّ ُيكَبُِّر فََيْرفَُع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما َمْنِكَبْيِه ثُمَّ َيْركَُع َوَيَضُع َراَحَتْيِه 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 746(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 44(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 228(ئهلبانى  ③
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فَُع َرأَْسُه فََيقُولُ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ثُمَّ َيْرفَـُع  ثُمَّ َيْعَتِدلُ فَلَا َيُصبُّ َرأَْسُه َولَا ُيقْنُِع ثُمَّ َيْر
ـ  اِفي َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما َمْنِكَبْيِه ُمْعَتِدلًا ثُمَّ َيقُولُ اللَُّه أَكَْبُر ثُمَّ َيْهوِي إِلَى الْأَْرضِ فَُيَج

نِي رِْجلَُه الُْيْسَرى فََيقُْعُد َعلَْيَها َوَيفَْتُح أََصابَِع رِْجلَْيـِه إِذَا  َيَدْيِه َعْن َجْنَبْيِه ثُمَّ َيْرفَُع َرأَْسُه َوَيثْ
ـ   ى َسَجَد َوَيْسُجُد ثُمَّ َيقُولُ اللَُّه أَكَْبُر َوَيْرفَُع َرأَْسُه َوَيثْنِي رِْجلَُه الُْيْسَرى فََيقُْعُد َعلَْيَهـا َحتَّ

ْصَنُع ِفي الْأُْخَرى ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ إِذَا قَاَم ِمْن الرَّكَْعَتْينِ كَبََّر َيْرجَِع كُلُّ َعظْمٍ إِلَى َمْوِضِعِه ثُمَّ َي
َبِقيَِّة َوَرفََع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما َمْنِكَبْيِه كََما كَبََّر ِعْنَد افِْتَتاحِ الصَّلَاِة ثُمَّ َيْصَنُع ذَِلَك ِفي 

َدةُ الَِّتي ِفيَها التَّْسِليُم أَخََّر رِْجلَُه الُْيْسَرى َوقََعَد ُمَتَورِّكًا َعلَـى  َصلَاِتِه َحتَّى إِذَا كَاَنْت السَّْج
  .ِشقِِّه الْأَْيَسرِ قَالُوا َصَدقَْت َهكَذَا كَانَ ُيَصلِّي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

مهن ئهبۇ : ئىبنى ئۆمهر ئىبنى ئهتا مۇنداق دەيدۇ مۇھهممهد – 1490
ئىدىنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئهبـۇ    ھۇمهيد سا

ــداق دېگهنلىكىنــى     ــون ساھابىســىنىڭ ئىچىــدە مۇن ــارلىق ئ ــادە قات قهت
  :ئاڭلىغانىدىم

ــامىزىنى     ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ن ـــ مهن پهيغهم ـ
  .سىلهرگه قارىغاندا ياخشىراق بىلىمهن
  :بۇنى ئاڭلىغان مهزكۇر ساھابىلهر

تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى،  هللانداقسىگه ئۇنداق بولغۇدەك؟ ــ قا
ــۇرۇن ســاھابه      ــزدىن ب ــزدىن كــۆپ ئهگهشــمىگهن ۋە بى ــا بى ســهن ئۇنىڭغ

  :ئهبۇ ھۇمهيد. بولمىغان تۇرساڭ؟ ـ دېيىشتى
  :ئۇالر. ـ دېدى! ــ ئېيتقىنىڭالر توغرا

  :ئۇ. ـ دېدى! ــ ئۇنداقتا، قېنى ئېيتىپ باققىنه
لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازغـا تۇرغانـدا، ئىككـى    ــ پهيغهمبهر سه

قـــولىنى ئىككـــى مۈرىســـىنىڭ باراۋىرىـــدە كۆتـــۈرۈپ، تهكبىـــر بىـــلهن 
قهددىنى پۈتۈن ئهزالىرى جايىغا كهلگـۈدەك ھـالهتته رۇسـالپ    . باشاليتتى

ئانـدىن تهكبىـر ئېيتىـپ، ئىككـى     . تۇرۇپ، ئاندىن ئـايهتلهرنى ئوقـۇيتتى  
ئاندىن رۇكۇ قىلىـپ،  . باراۋىرىدە كۆتۈرەتتى قولىنى ئىككى مۈرىسىنىڭ

بېشــىنى يــا . ئىككــى ئــالقىنىنى ئىككــى تىزىنىــڭ ئۈســتىگه قويــاتتى 
. ســاڭگىلىتىۋالماي يــاكى بهك كۆتۈرۈۋالمــاي، دۈمبىســىنى تــۈز تۇتــاتتى
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ۋە  دەيتتـى » ىـدەھ سهمىئهلالھۇ لىـمهن ھهم «: ئاندىن بېشىنى كۆتۈرۈپ
ــىنىڭ باراۋ   ــى مۈرىس ــولىنى ئىكك ــى ق ــى   ئىكك ــۈرۈپ، قهددىن ــدە كۆت ىرى

ئىككـى قـولىنى   . ئاندىن تهكبىر ئېيتىپ، سهجدىگه باراتتى. رۇساليتتى
ئانــدىن ســهجدىدىن بېشــىنى   . ئىككــى بېقىنىــدىن ئايرىــپ تۇتــاتتى   

. كۆتۈرۈپ، سول پۇتىنى يېـنىچه يـاتقۇزۇپ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىدە ئولتـۇراتتى     
ــاتتى     ــۇق تۇتــ ــاقلىرىنى ئوچــ ــۇت بارمــ ــدا، پــ ــهجدە قىلغانــ ــى(ســ  يهنــ

ــايتتى ــهجدىدىن    ). يۇمۇۋالمـ ــىنى سـ ــپ، بېشـ ــر ئېيتىـ ــدىن تهكبىـ ئانـ
كۆتــۈرەتتى ۋە ســول پــۇتىنى يېــنىچه يــاتقۇزۇپ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه پۈتــۈن 

ئىككىنچـــى . ئهزالىـــرى جايىغـــا كهلگـــۈدەك ھـــالهتته تـــۈز ئولتـــۇراتتى
ئانـدىن ئىككىنچـى رەكـئهتكه ئورنىـدىن     . سهجدىدىمۇ شۇنداق قىالتتـى 

ــلىغا   ــازنى باش ــا، نام ــر    تۇرس ــاش تهكبى ــرگه ئوخش ــى تهكبى ن ۋاقىتتىك
. ئېيتىــپ، ئىككــى قــولىنى ئىككــى مۈرىســىنىڭ باراۋىرىــدە كۆتــۈرەتتى

ــۇيتتى   ــۇنداق ئوقـ ــۇ مۇشـ ــان رەكئهتلىرىنىمـ ــۆت . (نامىزىنىـــڭ قالغـ تـ
تهشــهھهۇدتا ســول ) رەكئهتلىــك نامازنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى رەكئىتىــدىكى

ــىنى يهرگه   ــول ساغرىسـ ــپ، سـ ــكه چىقىرىـ ــان تهرەپـ ــۇتىنى يـ ــۇپ  پـ قويـ
  :ساھابىالر. ئولتۇراتتى، ـ دېدى

ــ راست ئېيتتىڭ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامـازنى  
   .①مۇشۇنداق ئوقۇيتتى، ـ دېيىشتى 

 )ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان(

ِه ثُمَّ َهَصـَر  فَإِذَا َركََع أَْمكََن كَفَّْيِه ِمْن ُركَْبَتْيِه َوفَرََّج َبْيَن أََصابِِع: ويف رواية -1491
ِمـِه  șَْهَرُه غَْيَر ُمقْنِعٍ َرأَْسُه َولَا َصاِفحٍ بَِخدِِّه َوقَالَ فَإِذَا قََعَد ِفي الرَّكَْعَتْينِ قََعَد َعلَى َبطْنِ قََد

أَْخـَرَج  الُْيْسَرى َوَنَصَب الُْيْمَنى فَإِذَا كَانَ ِفي الرَّابَِعِة أَفَْضى بَِورِِكِه الُْيْسَرى إِلَى الْـأَْرضِ وَ 
  قََدَمْيِه ِمْن َناِحَيٍة َواِحَدٍة 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 1491
ئهلهيهى ۋەسهللهم رۇكۇ قىلغاندا، ئىككى قولىنى ئىككى تىزىغـا قويـۇپ،   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 670(ئهلبانى  ①
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دۈمبىســـىنى تـــۈز قىالتتـــى، بېشـــىنى . بارمـــاقلىرىنى ئـــاراچ تۇتـــاتتى
ئىككــى رەكئهتــتىن كېــيىن، تهشــهھهۇدقا . ئىچىگىمــۇ ئېگىۋالمــايتتى

. ئولتۇرغاندا، سول پۇتىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ، ئوڭ پۇتىنى تىكلهيتتـى 
تۆتىنچى رەكئهتتىن كېيىن، تهشهھهۇدقا ئولتۇرغاندا، سول يامپىشىنى 

  . ①يهرگه تهگكۈزۈپ، ئىككى پۇتىنى يان تهرەپتىن چىقىرىپ ئولتۇراتتى
 )ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان(

فَإِذَا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِه غَْيَر ُمفَْترِشٍ َولَا قَابِِضـهَِما َواْسـَتقَْبلَ   : ويف رواية - 1492
   .بِأَطَْراِف أََصابِِعِه الِْقْبلَةَ

ــۋايهتته - 1492 ــۇ  : يهنه بىـــر رىـ ــولىنى بهكمـ ســـهجدىدە ئىككـــى قـ
 يىغىۋالمــاي، بهكمــۇ يېيىۋالمــاي، ئوتتۇراھــال قويــاتتى ۋە بارمــاقلىرىنى 

   .②قىبلىگه قارىتاتتى، ـ دېيىلگهن
   )ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان(

ثُمَّ َسَجَد فَأَْمكََن أَْنفَُه َوَجْبَهَتُه َوَنحَّى َيَدْيِه َعْن َجْنَبْيِه َوَوَضَع : ويف أخرى - 1493
ِضِعِه َحتَّى فََرغَ ثُـمَّ َجلَـَس   كَفَّْيِه َحذَْو َمْنِكَبْيِه ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه َحتَّى َرَجَع كُلُّ َعظْمٍ ِفي َمْو

الُْيْمَنى فَافَْتَرَش رِْجلَُه الُْيْسَرى َوأَقَْبلَ بَِصْدرِ الُْيْمَنى َعلَى ِقْبلَِتِه َوَوَضَع كَفَُّه الُْيْمَنى َعلَى ُركَْبِتِه 
  .َوكَفَُّه الُْيْسَرى َعلَى ُركَْبِتِه الُْيْسَرى َوأََشاَر بِأُْصُبِعِه

ئۇندىن كېيىن سهجدە قىلىپ بۇرنى ۋە : بىر رىۋايهتتهيهنه  - 1493 
پېشانىسىنى يهرگه قوياتتى، ئىككى قولىنى ئىككى قولتۇقىدىن يىراق 

 سـهجدىدىن . تۇتـاتتى  باراۋىرىدە نىڭقىلىپ، ئىككى ئالقىنىنى دولىسى
تـاكى ئـۈگه ـ ئـۈگىلىرى     ) ئىككى سهجدە ئارىسىدا(، گهندەبېشىنى كۆتۈر

سـهجدىنى قىلىـپ   . ئولتـۇراتتى رۇس شكهنگه قهدەر ئۆز ئورنىغا تولۇق چۈ
نى بارمـاقلىرى  نى ياتقۇزۇپ، ئـوڭ پۇتىنىـڭ  سول پۇتى بولغاندىن كېيىن

ئــوڭ  .اتتىســتىدە ئولتــۇرتىنىــڭ ئۈقىــبله تهرەپــكه قارىتىــپ، ســول پۇ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 671(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 672(ئهلبانى  ②
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ئـالقىنىنى ئــوڭ تىزىنىـڭ ئۈســتىگه، ســول ئـالقىنىنى ســول پۇتىنىــڭ    
، ـ  تتـى ئىشـارەت قىال  )بىـلهن  قىىكۆرسهتكۈچ بـارم (ۋە  ئۈستىگه قوياتتى

   .①دېيىلگهن
  )ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان(

َوإِذَا َسَجَد فَرََّج َبْيَن فَِخذَْيِه غَْيَر َحاِملٍ َبطَْنُه َعلَى َشْيٍء ِمـْن  : ويف أخرى - 1494
  .فَِخذَْيِه

 راچئــا يوتىســىنىســهجدىدە ئىككــى  : يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 1494
   .②تېگىپ قالمايتتى، ـ دېيىلگهن يوتىسىغاككى تۇتاتتى، قورسىقى ئى

  )730: ئهبۇ داۋۇد(

  .فَإِذَا َرفََع َرأَْسُه اْسَتَوى َحتَّى َيُعوَد كُلُّ فَقَارٍ َمكَاَنُه: ويف رواية البخاري - 1495
 ،بېشـىنى كۆتۈرگهنـدە  سـهجدىدىن  : بۇخارىنىڭ رىۋايىتىـدە  - 1495 

ئولتــۇراتتى، ـ   تــۈز ه چشــكىجايىغـا تولــۇق چۈ جــاي ـ   ئـۈگه ـ ئــۈگىلىرى    
   .دېيىلگهن

  )828: بۇخارى(

عن ُيوُسَف َوُهَو اْبُن َماَهَك ُيَحدِّثُ َعْن َحِكيمٍ قَالَ َباَيْعُت َرُسولَ اللَّـِه   - 1496 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ لَا أَِخرَّ إِلَّا قَاِئًما

هنهۇنىـــڭ رەزىيهلالھـــۇ ئ يۈســـۈپ ئىبنـــى مـــاھهك ھهكىـــم - 1496
ــداق  ــى مۇن ــدۇ دېگهنلىكىن ــۋايهت قىلى ــهلاللالھۇ  : رى ــبهر س مهن پهيغهم

بىـر ئـاز    ،رۇكىـدىن باشـنى كۆتۈرگهنـدىن كېـيىن    ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه  
   .③بهيئهت قىلدىم ېرىشقاسهجدىگه ب ئاندىن ،ۇۋېتىپقىيامدا تۇر

  )1084: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 673(ى ئهلبان ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 148(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 1039(ئهلبانى  ③
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لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعِليُّ أُِحبُّ لََك َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َص - 1497 
  .َما أُِحبُّ ِلَنفِْسي َوأَكَْرُه لََك َما أَكَْرُه ِلَنفِْسي لَا ُتقْعِ َبْيَن السَّْجَدَتْينِ

ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،   - 1497 ــۇدىن رىــ ئهلــــى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

ــۆز نهپســىمگه ياخشــى كــۆرگهن نهرســىنى ســهن   ! ئــى ئهلــى« مهن ئ
ــىنى      ــۆرگهن نهرس ــان ك ــۆز نهپســىمگه يام ــۆرىمهن، ئ ــۇ ياخشــى ك ئۈچۈنم

 يۈكۈنـۈپ سـهن ئىككـى سـهجدىنىڭ ئارىسـىدا     . ساڭىمۇ يامان كـۆرىمهن 
  . ①دېگهن» ئولتۇرمىغىن

  )282: تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْجِلَس الرَُّجلُ َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه  - 1498
  .ِفي الصَّلَاِة َوُهَو ُمْعَتِمٌد َعلَى َيِدِه

پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق  - 1498
ئولتۇرۇشــتىن  تايىنىــپســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامــازدا قولىغــا 

  . ②توسقان
  )992: داۋۇد ئهبۇ(

ورأى ابُن عمر رجال يتَِّكǜُ على أَلَْيِة يده اليسـرى  «: قال: وزاد رزين -1499 
  .»ال Ɵلس هكذا، فإن هكذا ƶلس الذين ُيعذَّبون: وهو قاعد يف الصالة، فقال له

ــۇالر رىۋايىتىــدە  نىــڭرەزىن - 1499 ئىبنــى : نغــانزىيــادە قىلىمۇن
ا سـول قـولىنى ئارقــا   ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا بىـر كىشـىنىڭ نامـازد      

بۇنــداق بۇنــداق ئولتۇرمــا، ”: ه قويــۇپ ئولتۇرغــانلىقىنى كــۆرۈپتهرىــپىگ
   .دېگهن “ئولتۇرغانالر ئازابلىنىدۇ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 45(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 875(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهȐُ ِفي الصَّـلَاِة   - 1500 
  .ُصُدورِ قََدَمْيِهَعلَى 

پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     - 1500 
پۇتىنىڭ ئۇچى بىلهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهجدىدىن كېيىن 

  . ①قوپۇپ كېتهتتى )ئىككىنچى رەكئهتكهئولتۇرماستىنال يهنى بىر ئاز (
  )288: تىرمىزى(

اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ إِذَا َسَجَد َوَضَع كَفَّْيِه َعلَى الَِّذي َيَضُع  َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد - 1501
ُبْرُنسٍ لَُه  َعلَْيِه َجْبَهَتُه قَالَ َناِفٌع َولَقَْد َرأَْيُتُه ِفي َيْومٍ َشِديِد الَْبْرِد َوإِنَُّه لَُيْخرُِج كَفَّْيِه ِمْن َتْحِت

  .َحتَّى َيَضَعُهَما َعلَى الَْحْصَباِء
ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر : نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 1501

ئىككى ئالقىنىنى پېشانىسىنى قويىدىغان  ،رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما سهجدە قىلغاندا
ھــاۋا قــاتتىق ســوغۇق بىــر كــۈنى، مهن ئۇنىــڭ ئىككــى قــولىنى . يهرگه قويــاتتى

گه قويغـانلىقىنى  كىيىمىنىڭ سىرتىغا چىقىرىپ ئۇششـاق تاشـالرنىڭ ئۈسـتى   
  . كۆردۈم

  ) 390: مالىك(

َعْن َمْجَزأَةَ َعْن َرُجلٍ ِمْنُهْم ِمْن أَْصَحابِ الشََّجَرِة اْسُمُه أُْهَبانُ ْبـُن أَْوسٍ   - 1502
  .َوكَانَ اْشَتكَى ُركَْبَتُه َوكَانَ إِذَا َسَجَد َجَعلَ َتْحَت ُركَْبِتِه وَِساَدةً

رىـزۋان بهيئىـتىگه    :اق دەيـدۇ مۇنـد  رمهجزەئه ئىبنـى زاھىـ   – 1502
ئۇھبان ئىبنى ئهۋس ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ تىـزى  قاتناشقانالردىن 

ــۇپ     ــى قوي ــتىغا تهك ــڭ ئاس ــۇڭا تىزىنى ــاغرىيتتى، ش ــهجدە   ،ئ ــدىن س ئان
  . قىالتتى

  )4174: بۇخارى(

الَْمرِيȐُ السُُّجوَد  َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ إِذَا لَْم َيْسَتِطْع - 1503

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 47(ئهلبانى  ①
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  .أَْوَمأَ بَِرأِْسِه إَِمياًء َولَْم َيْرفَْع إِلَى َجْبَهِتِه َشْيئًا
ئابــدۇلالھ ئىبنــى : نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 1503

ئهگهر كېســهل كىشــى ســهجدە قىاللمىســا،  : ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا
ســـىگه بىـــر نهرســـه ئۇنىـــڭ پېشانى. بېشـــى بىـــلهن ئىشـــارەت قىلىـــدۇ

  . نىڭ ھاجىتى يوق، ـ دېدىىتهگكۈزۈش
  )405: مالىك(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أُِمْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى  - 1504
  .َسْبَعِة أَْعظُمٍ َولَا أَكُفَّ ثَْوًبا َولَا َشْعًرا

دىن رىـــــۋايهت مـــــاالھـــــۇ ئهنهۇئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهل - 1504
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

، كىيىمىمنـــى ۋە مهن يهتـــته ئهزايىـــم بىـــلهن ســـهجدە قىلىشـــقا«
  . »بۇيرۇلدۇم چېچىمنى يىغىۋالماسىلىققا

  )490: مۇسلىم(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَنَُّه َسِمَع - 1505
  .َيقُولُ إِذَا َسَجَد الَْعْبُد َسَجَد َمَعُه َسْبَعةُ أَطَْراٍف َوْجُهُه َوكَفَّاُه َوُركَْبَتاُه َوقََدَماُه

ئاببـــاس ئىبنـــى ئابـــدۇلمۇتتهلىب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن  - 1505
ھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللال

  : دېگهن
بهندە سـهجدە قىلسـا، يهتـته ئهزاسـى ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه سـهجدە         «

يــۈزى، ئىككــى ئــالقىنى، ئىككــى تىــزى ۋە ئىككــى پــۇتى : ئــۇالر. قىلىــدۇ
  . »قاتارلىقالر

  )491: مۇسلىم(

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن أَبِي َمْسُعوٍد الْأَْنَصارِيِّ الَْبْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُس - 1506
  .ِ َوَسلََّم لَا ُتْجزǛُِ َصلَاةٌ لَا ُيِقيُم ِفيَها الرَُّجلُ َيْعنِي ُصلَْبُه ِفي الرُّكُوعِ َوالسُُّجود

ــۋايهت    - 1506 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــارى رەزىيهلالھـ ــئۇد ئهنسـ ــۇ مهسـ ئهبـ
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  : دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
) بهل تـۈزلهنمىگىچه  هنـى ي(رۇكۇ ۋە سهجدىدە دۈمبه رۇسالنمىغىچه «

  . ①»ناماز ئادا تاپقان بولمايدۇ
  )265: تىرمىزى(

َعْن النُّْعَماِن ْبنِ ُمرَّةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما َتَرْونَ ِفي  -1507
الزَّانِي َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ ُيْنَزلَ ِفيهِْم قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَـالَ ُهـنَّ   الشَّارِبِ َوالسَّارِقِ َو

فََواِحȈُ َوِفيهِنَّ ُعقُوَبةٌ َوأَْسَوأُ السَّرِقَِة الَِّذي َيْسرُِق َصلَاَتُه قَالُوا َوكَْيَف َيْسرُِق َصـلَاَتُه َيـا   
  .وَعَها َولَا ُسُجوَدَهاَرُسولَ اللَِّه قَالَ لَا ُيِتمُّ ُركُ

ــداق     - 1507 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇررە رەزىيهلالھ ــى م ــان ئىبن ــدۇنۇئم : دەي
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ ھــاراق ئىچكهنــلهرگه، ئوغرىلىــق قىلغانالرغــا، زىنــا قىلغانالرغــا    ـ
تېخـى  بـۇ ۋاقىتتـا، بـۇالر توغرىسـىدا     . ـ دەپ سـورىدى  قانداق قارايسىلهر؟

  : ئۇالر. نازىل بولمىغان ئىدىئايهت 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  . نىڭ رەسۇلى بىلگۈچىدۇر، ـ دېدى هللاۋە اهللا ــ ا

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئوغرىنىـڭ  . ــ ئۇالر قهبىه، رەزىل ئىشالر بولۇپ، ھهممىسىگه جازا بار

  : ئۇالر. ئهڭ يامىنى ناماز ئوغرىسىدۇر، ـ دېدى
 غانىدى،داق بولىدۇ؟ ـ دەپ سـورى  ىسى قانناماز ئوغر! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . رۇكۇ ياكى سهجدىنى تولۇق قىلمايدۇ، ـ دېدىئۇ، ــ 

  )403: مالىك(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َما َصلَّْيُت َخلَْف َرُجلٍ أَْوَجَز َصلَاةً ِمْن َرُسولِ اللَِّه  - 1508
ْيِه َوَسلََّم ِفي َتَمامٍ َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَالَ َسِمَع اللَّـُه  َصلَّى اللَُّه َعلَ

ِلَمْن َحِمَدُه قَاَم َحتَّى َنقُولَ قَْد أَْوَهَم ثُمَّ ُيكَبُِّر َوَيْسُجُد َوكَانَ َيقُْعُد َبْيَن السَّْجَدَتْينِ َحتَّـى  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 217(ئهلبانى  ①
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   .َمَنقُولَ قَْد أَْوَه
مهن : دەيـــدۇئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق   - 1508

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ نامىزىغــا ئوخشــاش ئىخچــام ۋە   
پهيغهمــبهر . تولــۇق نامــازنى باشــقا بىــر كىشــىنىڭ كهينىــدە ئوقــۇپ باقمىــدىم  

دەپ رۇكـۇدىن تۇرغانـدىن    »ُهَسِمَع اللَُّه ِلَمـْن َحِمـدَ  «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
بىــز ئـــۇنى ســـهجدىنى ئۇنتـــۇپ  خېلـــى ئـــۇزۇن ئــۆرە تـــۇراتتى، ھهتتـــا  كېــيىن،  

دەپ ســهجدىگه بــاراتتى، » ئهكــبهرهللا ا«: ئانــدىن، ئــۇ. قالــدىمىكىن دەپ قــاالتتۇق
ــدى  ن كېــيىن ئىككىنچــى ســهجدىگه  بىرىنچــى ســهجدىدىن بېشــىنى كۆتۈرگهن

بىز ئۇنى ئىككىنچى سهجدىنى ھهتتا ، بېرىشتىن بۇرۇن خېلى ئۇزۇن ئولتۇراتتى
  . ①ئۇنتۇپ قالغان ئوخشايدۇ دەپ قاالتتۇق

  )853: داۋۇد ئهبۇ(

أَُنبِّئُكُْم َصلَاةَ َرُسولِ  َعْن أَبِي ِقلَاَبةَ أَنَّ َماِلَك ْبَن الُْحَوْيرِِث قَالَ ِلأَْصَحابِِه أَلَا - 1509
ذَاَك ِفي غَْيرِ ِحنيِ َصلَاٍة فَقَاَم ثُمَّ َركََع فَكَبََّر ثُمَّ َرفََع َرأَْسـُه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َو

يُّوُب فَقَاَم ُهَنيَّةً ثُمَّ َسَجَد ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ُهَنيَّةً فََصلَّى َصلَاةَ َعْمرِو ْبنِ َسِلَمةَ َشْيِخَنا َهذَا قَالَ أَ
  .فَْعلُوَنُه كَانَ َيقُْعُد ِفي الثَّاِلثَِة َوالرَّابَِعِةكَانَ َيفَْعلُ َشْيئًا لَْم أََرُهْم َي

مالىـك ئىبنـى   : ئهبۇ قهالبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 1509
  : ھۇۋەيرىس دوستلىرىغا

ــهللهمنىڭ     ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــىلهرگه پهيغهم ـــ مهن س ـ
ولمىسـىمۇ،  گهرچه نامـاز ۋاقتـى ب  . نامىزىنى تهسۋىرلهپ بېرەيمۇ؟ ـ دېـدى  

ــۇردى   ــا ت ــۇ نامازغ ــا ئ ــبهرهللا ا«. ئهمم ــاردى » ئهك ــا ب ــۇدىن . دەپ رۇكۇغ رۇك
بېشىنى كۆتۈرۈپ ئازراق تۇرۇپ سهجدىگه باردى، ئاندىن كېيىن بېشىنى 

ئهبـۇ قهالبه  ( ئـازراق ئولتـۇردى  ) نىڭ ئارىلىقىـدا ئىككى سهجدى( ۈرۈپكۆت
همهگه مـر ئىبنـى سـهل   هئۇ، نامـازنى بىزنىـڭ شـهيخىمىز ئ   : مۇنداق دەيدۇ

  ). ئوخشاش ئوقۇدى
دىكى، ىـ شۇنداق بىر ئىشـنى قىلغان ) مالىك: (ئهييۇب مۇنداق دەيدۇ
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. ئىشنى قىلغىنىنى كۆرمىگهنىـدىم بۇ ندىن بۇرۇن باشقىالرنىڭ مهن بۇ
  . ئولتۇراتتىتىمۇ تىنچى رەكئهتتىمۇ ۋە تۆرەكئهت ىئۇ، ئۈچىنچ

  )819: بۇخارى(

ــهجدە ق    ( ــدا س ــڭ ئاخىرى ــۈچىنچى رەكئهتنى ــى ئ ــۇپ يهن ــپ بول  ،ىلى
تۆتىنچى رەكئهتكه تـۇرۇش ئۈچـۈن ئورنىـدىن تۇرغانـدا ئـازراق ئولتـۇرۇپ       

  ). ئۈچۈن ئولتۇراتتى ، تۆتىنچى رەكئهتتىمۇ تهشهھهۇدئاندىن قوپاتتى
فََصلَّى بَِنا َصلَاةَ َشْيِخَنا َهذَا أَبِي ُبَرْيٍد َوكَانَ أَُبو ُبَرْيٍد إِذَا َرفََع : ويف رواية - 1510

  .ِمْن السَّْجَدِة الǔِْخَرِة اْسَتَوى قَاِعًدا ثُمَّ َنَهȐََرأَْسُه 
بىزنىڭ بۇ شهيخىمىز ئهبۇ بۇرەيـدەگه  ئۇ، : يهنه بىر رىۋايهتته - 1510
ســهجدىدىن  ئىككىنچــى هبــۇ بۇرەيــدە ئ .نامــاز ئوقــۇپ بهردى ئوخشــاش 

ئانـــدىن قوپـــاتتى، ـ       ۋېتىـــپ رگهنـــدە، راۋرۇس ئولتۇرۇۈبېشـــىنى كۆت
  . دېيىلگهن

  )802: ىبۇخار(

َعْن رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس  - 1511
 ِفي الَْمْسجِِد َيْوًما قَالَ رِفَاَعةُ َوَنْحُن َمَعُه إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ كَالَْبَدوِيِّ فََصلَّى فَأََخفَّ َصلَاَتُه ثُمَّ

فََسلََّم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيـَك   اْنَصَرَف
 فَاْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ فََرَجَع فََصلَّى ثُمَّ َجاَء فََسلََّم َعلَْيِه فَقَالَ َوَعلَْيَك فَاْرجِْع فََصـلِّ 

َم فَُيَسلُِّم إِنََّك لَْم ُتَصلِّ فَفََعلَ ذَِلَك َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا كُلُّ ذَِلَك َيأِْتي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّفَ
فَاْرجِْع فََصـلِّ   َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيقُولُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيَك

 فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ فََخاَف النَّاُس َوكَُبَر َعلَْيهِْم أَنْ َيكُونَ َمْن أََخفَّ َصلَاَتُه لَْم ُيَصلِّ فَقَالَ الرَُّجلُ
إِلَى الصَّلَاِة  ِفي آِخرِ ذَِلَك فَأَرِنِي َوَعلِّْمنِي فَإِنََّما أََنا َبَشٌر أُِصيُب َوأُْخِطǜُ فَقَالَ أََجلْ إِذَا قُْمَت

َوكَبِّـْرُه  فََتَوضَّأْ كََما أََمَرَك اللَُّه ثُمَّ َتَشهَّْد َوأَِقْم فَإِنْ كَانَ َمَعَك قُْرآنٌ فَاقَْرأْ َوإِلَّا فَاْحَمْد اللََّه 
اجًِدا ثُمَّ اْجِلْس فَاطَْمِئنَّ َوَهلِّلُْه ثُمَّ اْركَْع فَاطَْمِئنَّ َراِكًعا ثُمَّ اْعَتِدلْ قَاِئًما ثُمَّ اْسُجْد فَاْعَتِدلْ َس

َجاِلًسا ثُمَّ قُْم فَإِذَا فََعلَْت ذَِلَك فَقَْد َتمَّْت َصلَاُتَك َوإِنْ اْنَتقَْصَت ِمْنُه َشْيئًا اْنَتقَْصـَت ِمـْن   
َشْيئًا اْنَتقََص ِمـْن  َصلَاِتَك قَالَ َوكَانَ َهذَا أَْهَونَ َعلَْيهِْم ِمْن الْأَوَّلِ أَنَُّه َمْن اْنَتقََص ِمْن ذَِلَك 
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  .َصلَاِتِه َولَْم َتذَْهْب كُلَُّها
ــۋايهت     - 1511 ــداق رى ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــئ رەزىيهلالھ ــائه ئىبنــى رافى رىف
بىــر كــۈنى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن  : قىلىــدۇ

بهدەۋىيگه ئوخشاش بىر كىشـى كېلىـپ،   . مهسجىدته بىرگه ئولتۇراتتۇق
ئوقۇغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى نامــازنى يهڭگىــل 

ــاالم بهردى  ــهللهمگه س ــهللهم    . ۋەس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  : سالىمىنى قايتۇرغاندىن كېيىن

ئـۇ،  . ــ نامازنى قايتا ئوقۇغىن، چۈنكى سهن ناماز ئوقۇمىدىڭ، ـ دېـدى  
ــهلاللالھۇ      ــبهر س ــيىن، پهيغهم ــدىن كې ــا ئوقۇغان ــازنى قايت ئهلهيهــى  نام

ــاالم بهردى  ــهللهمگه س ــهللهم    . ۋەس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  : سالىمىنى قايتۇرغاندىن كېيىن

. ــ نامازنى قايتـا ئوقـۇغىن، چـۈنكى سـهن نامـاز ئوقۇمىـدىڭ، ـ دېـدى        
ئۇ، ھهر . شۇنداق قىلىپ، بۇ ئهھۋال ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم تهكرارالندى

كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     قېتىم ناماز ئوقۇپ بولغاندىن 
ۋەســهللهمگه ســاالم قىلــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   

  : ئۇنىڭ ھهر سالىمىنى قايتۇرغاندىن كېيىن
بۇنى . چۈنكى سهن ناماز ئوقۇمىدىڭ، ـ دېدى، ــ نامازنى قايتا ئوقۇغىن

 قېلىشـىدىن  كۆرگهن جامائهت يهڭگىل ئوقۇلغان نامازنىڭ ناماز بولماي
  : ئاخىرى، ھېلىقى كىشى. ئۇالرغا بهك ئېغىر تۇيۇلدى بۇقورقتى ۋە 

پ قـويغىن، مهن بىـر ئىنسـانمهن، تـوغرا يـاكى خاتـا       ىـ تىــ ماڭا ئۆگ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قىلىپ قويىمهن، ـ دېدى
ەك تائـاال بۇيرىغانـد  هللا ، اڭناماز ئوقۇمـاقچى بولسـا  . ــ توغرا ئېيتتىڭ

ئهگهر . تهكبىـر ئوقـۇپ نامازغـا تـۇرغىن    ئهزان ۋە ئاندىن . تاھارەت ئالغىن
هللا ئهگهر يادقـا بىلمىسـهڭ، ا  . قۇرئاننى يادقـا بىلسـهڭ، قۇرئـان ئوقـۇغىن    

نى تائاالغــا ھهمــدە، تهكبىــر، تهھلىــل ئېيتىــپ، رۇكۇغــا بــارغىن ۋە رۇكــۇ
ىـڭ  بېل ،بېشـىڭنى كۆتـۈرۈپ  ئۇندىن كېيىن، رۇكۇدىن . ئادا قىل جايىدا

 ۋە ئۇنـدىن كېـيىن سـهجدىگه بـارغىن    . راۋۇرۇس تۈزلهنگىچه ئۆرە تۇرغىن
ــل   ــادا قى ــدا ئ ــهجدىنىمۇ جايى ــدىن  . س ــهجدىدىن بېشــىڭنى كۆتۈرگهن س
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ئهگهر . ئورنۇڭـــدىن تـــۇرغىن نـــدىنائ ،ېتىـــپئولتۇرۇۋ كېـــيىن راۋۇرۇس
ئهگهر ئۇنىڭـدىن بىـر نهرسـه    . شۇنداق قىلساڭ، نامىزىڭ تولـۇق بولىـدۇ  

  . السا، نامىزىڭ ناقىس بولۇپ قالىدۇناقىس بولۇپ ق
. بولـدى  يېنىككۆپ بۇرۇنقىدىن ئۈچۈن  ئۇالر بۇ: ۇدەيراۋىي مۇنداق د

نامازنىڭ بىرەر قائىدىسىگه دەخلى يهتكـۈزگهن   ئاساسهن،بۇنىڭغا چۈنكى 
كهمچىــل  ال، پهقهتــدۇپۈتــۈنلهي زايه بولــۇپ كهتمهيــ ىزىنــامكىشــىنىڭ 

  . ①ىدۇبولۇپ قال
  )302: تىرمىزى(

حذيفةُ رضي اهللا عنه إىل رجل يف املسجد  نظر: قال ن Ʈارب بن دثارع - 1512
إنك لو ُمتَّ علـى  : ال قال: أيألَُم șهُركÝ قال: يصلِّي، وال يقيم șهره، فلما فرغ قال له
  .-صلى اهللا عليه وسلم-حالك هذه ُمتَّ Ưالفا لُسنَّة رسول اهللا 

ھـۇزەيفه رەزىيهلالھـۇ   : سار مۇنداق دەيدۇىمۇھارىب ئىبنى د - 1512 
ئهنهۇ نامـاز ئوقۇۋاتقـان بىـر كىشـىنىڭ قىيامـدا رۇس تۇرمىغـانلىقىنى       

  :كۆردى ۋە ئۇ كىشى نامازدىن پارىغ بولغاندا
  : ــ سېنىڭ دۈمبهڭ ئاغرىمدۇ؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇ كىشى

  : ھۇزەيفه. ــ ياق، دەپ جاۋاب بهردى
يغهمـــبهر ڭ، پههســـۇپ كهتـــــ ئهگهر ســـهن مۇشـــۇ پېتـــى ۋاپـــات بولـــ

قىلغان ھالدا  خىالپلىقسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سۈننىتىگه 
  . ، ـ دېدىۇپ كېتىسهنۋاپات بول

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ َعْن ُحذَْيفَةَ أَنَُّه َرأَى َرُجلًا ُيَصلِّي فَطَفََّف فَقَـالَ لَـُه    - 1513 
ي َهِذِه الصَّلَاةَ قَالَ ُمْنذُ أَْرَبِعَني َعاًما قَالَ َما َصلَّْيَت ُمْنذُ أَْرَبِعَني َسـَنةً  ُحذَْيفَةُ ُمْنذُ كَْم ُتَصلِّ

  .َولَْو ِمتَّ َوأَْنَت ُتَصلِّي َهِذِه الصَّلَاةَ لَِمتَّ َعلَى غَْيرِ ِفطَْرِة ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ھــۇزەيفه  كى،دۇنىــقىلىزەيــد ئىبنــى ۋەھبــدىن رىــۋايهت     - 1513

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 247(ئهلبانى  ①



 قۇنۇت، رۇكۇ ۋە سهجدەدۇئايى 

161 

ئوقۇغـانلىقىنى  تـۆت چوقـۇپال   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىر كىشىنىڭ نامـازنى  
  : كۆرۈپ، ئۇنىڭدىن

ــــ ســهن قاچانــدىن بېــرى نامــازنى مۇشــۇنداق ئوقۇۋاتىســهن؟ ـ دەپ     
  : ئۇ كىشى. سورىدى
  :ھۇزەيفه رەززىيهلالھۇ ئهنهۇ. يىلدىن بېرى، ـ دېدى 40ــ 
مــاز ئوقۇماپســهن، نــاۋادا ســهن نامــازنى رى نايىلــدىن بېــ 40ســهن  ــــ

سهلاللالھۇ  مۇشۇنداق ئوقۇغان ھالدا ئۆلۈپ كهتسهڭ، ئهلۋەتته، مۇھهممهد
ــهللهم  ــى ۋەس ــۈننىگه ئهلهيه ــۈپ    نىڭ س ــدا ئۆل ــان ھال ــق قىلغ خىالپلى

   .①دېدى -ىسهن، كهتكهن بول
  )1312: نهسائى(

إِذَا َركَـَع  ”: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َرُسولُ اللَِّه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1514
  .“اْسَتَوى، فَلَْو ُصبَّ َعلَى șَْهرِِه الَْماُء الْسَتقَرَّ

: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ -1514 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم رۇكـۇدا دۈمبىسـىگه سـۇ قويسـا     

  . ②دەرىجىدە تۈز تۇراتتىتۆكۈلۈپ كهتمىگۈدەك 
  )»مهۋسىلى«؛ 12781: »ئهلكهبىر«(

َمْن لَْم ُيلْزِْق ”: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 1515
   .“أَْنفَُه َمَع َجْبَهِتِه بِاَألْرضِ إِذَا َسَجَد لَْم َتُجْز َصالُتُه

ــ - 1515 دىن رىـــــۋايهت مـــــااس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇئىبنـــــى ئاببـــ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــهجدە    « ــۈزمهي س ــىنى يهرگه تهگك ــلهن پېشانىس ــۇرنى بى ــى ب كىمك
  . ③»قىلسا، نامىزى ناماز بولمايدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«؛ 11917: »ئهلكهبىر«(
                                                 

 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 1244(ئهلبانى  ①
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى ۋە ئهبــــۇ يهئــــال رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى  ): 2737(ھهيســــهمى  ②

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ     بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ): 2762(ھهيســـهمى  ③

 .دېگهن
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  نامازدا ئولتۇرۇش، تهشهھهۇد ۋە ساالم

ي الْإِقَْعاِء َعلَى الْقََدَمْينِ فَقَالَ ِهَي السُّـنَّةُ  عن طَاُوس قال قُلَْنا ِلاْبنِ َعبَّاسٍ ِف - 1516
  . َوَسلََّمفَقُلَْنا لَُه إِنَّا لََنَراُه َجفَاًء بِالرَُّجلِ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َبلْ ِهَي ُسنَّةُ َنبِيَِّك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  : ستىنبىز ئىبنى ئاببا: تاۋۇس مۇنداق دەيدۇ – 1516
  : ئۇ. ئولتۇرۇش نېمىدۇر؟ ـ دەپ سورىدۇق يۈكۈنۈپا ــ نامازد

  : بىز. ــ سۈننهتتۇر، ـ دېدى
  : ــ ئىنسانغا مۇشهققهتلىك ئهمهسمۇ؟ ـ دەپ سورىساق

ــ ئۇ دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سـۈننىتى،  
  . ـ دېدى

  )536: مۇسلىم(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا قََعَد  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ - 1517
  .ِفي الرَّكَْعَتْينِ الْأُولََيْينِ كَأَنَُّه َعلَى الرَّْضِف قُلُْت ِلَسْعٍد َحتَّى َيقُوَم

: دەيـدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق   - 1517 
ۋەســهللهم ئالــدىنقى ئىككــى رەكئهتــته پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى 

خــــۇددى ئولتۇرغانــــدا قوپقانغــــا قهدەر  ) قائوتتۇرىــــدىكى تهشــــهھهۇد (
  . قىزىتىلغان تاشنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغاندەك ئولتۇراتتى

  )4144: ئهھمهد(

ِه ْبَن ُعَمَر َرِضَي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَُّه كَانَ َيَرى َعْبَد اللَّ - 1518
اللَِّه ْبـُن  اللَُّه َعْنُهَما َيَتَربَُّع ِفي الصَّلَاِة إِذَا َجلََس فَفََعلُْتُه َوأََنا َيْوَمِئٍذ َحِديثُ السِّنِّ فََنَهانِي َعْبُد 

ى فَقُلُْت إِنََّك َتفَْعلُ ذَِلَك ُعَمَر َوقَالَ إِنََّما ُسنَّةُ الصَّلَاِة أَنْ َتْنِصَب رِْجلََك الُْيْمَنى َوَتثْنَِي الُْيْسَر
  .فَقَالَ إِنَّ رِْجلَيَّ لَا َتْحِملَانِي

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق       - 1518
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ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــۆمهر رەزىيهل : دېگهنلىكــى رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــۇ ئاب الھ
ئـۇ  . نامازدا باداشقان قۇرۇپ ئولتۇراتتى، مهنمۇ شـۇنداق ئولتـۇردۇم   مائهنهۇ

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر مېنـى ئۇنـداق     . چاغدا مهن تېخى كىچىك ئىدىم
  : قىلىشتىن توستى ۋە

ش رۇۇنى يېنـى يـاتقۇزۇپ ئولتـ   سول پـۇتىڭ  ،ىڭنى تىكلهپــ ئوڭ پۇت
  : مهن ئۇنىڭغا. سۈننهت، ـ دېدى
  : اق قىلىدىكهنسهنغۇ؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇــ سهن شۇند

  . ــ ئىككى پۇتۇم مېنى كۆتۈرەلمهيدۇ، ـ دېدى
  ) 827: بۇخارى(

َعْن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمَعاوِيِّ أَنَُّه قَالَ َرآنِي َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َوأََنـا   - 1519
ْنَصَرَف َنَهانِي فَقَالَ اْصَنْع كََما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَْعَبثُ بِالَْحَصى ِفي الصَّلَاِة فَلَمَّا ا

ذَا َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع فَقُلُْت َوكَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع قَالَ كَانَ إِ
لَى فَِخِذِه الُْيْمَنى َوقََبȐَ أََصابَِعُه كُلََّها َوأََشاَر بِإِْصَبِعِه َجلََس ِفي الصَّلَاِة َوَضَع كَفَُّه الُْيْمَنى َع

  .الَِّتي َتِلي الْإِْبَهاَم َوَوَضَع كَفَُّه الُْيْسَرى َعلَى فَِخِذِه الُْيْسَرى
ئهلى ئىبنى ئابدۇرراھمان مۇئاۋىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 1519

مېنىـڭ نامـازدا تـۇرۇپ     مايهلالھۇ ئهنهۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزى: دەيدۇ
ئۇششاق تاشالرنى ئويناۋاتقانلىقىمنى كۆرۈپ، ناماز تۈگىگهندىن كېيىن 

  :مېنى ئۇنداق قىلىشتىن توستى ۋە
لغـان بولسـا،   ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قانـداق قى   

  : مهن. ـ دېدى !سهنمۇ شۇنداق قىلغىن
ــ دەپ   هيهى ۋەسـهللهم قانـداق قىالتتـى؟   ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل

  : سورىسام، ئۇ
ـــ  ــدا،    ـ ــازدا ئولتۇرغان ــى ۋەســهللهم نام ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم

باشقا بارمـاقلىرىنى  . ئىككى قولىنى ئىككى تىزىنىڭ ئۈستىگه قوياتتى
  . بارمىقى بىلهن ئىشارەت قىالتتى، ـ دېدى) بېگىز(يىغىپ، كۆرسهتكۈچ 

  )580: مۇسلىم(
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َوَضَع َيَدُه الُْيْسَرى َعلَى ُركَْبِتِه الُْيْسَرى َوَوَضَع َيَدُه الُْيْمَنـى  : ويف رواية - 1520 
  .َعلَى ُركَْبِتِه الُْيْمَنى َوَعقََد ثَلَاثَةً َوَخْمِسَني َوأََشاَر بِالسَّبَّاَبِة

ئىككى قـولىنى ئىككـى تىزىغـا قويـۇپ،     : يهنه بىر رىۋايهتته - 1520
ۆرســهتكۈچ بــارمىقى بىــلهن ئىشــارەت قىالتتــى ، ـ        ئــوڭ قولىنىــڭ ك 

  . دېيىلگهن
  )580: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيِشُري بِأُْصـُبِعِه   - 1521
  .إِذَا َدَعا َولَا ُيَحرِّكَُها

: دەيـدۇ يهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    ئابدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر رەزى   - 1521
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دۇئادا بارمىقى بىـلهن ئىشـارەت   

  . ①قىالتتى، ئهمما ھهرىكهتلهندۈرمهيتتى
  )1270: نهسائى(

َوقََبȐَ أََصابَِعُه َوَبَسطَ السَّبَّاَبةَ َوُهَو َيقُولُ َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّـْت  : وفيه - 1522
  .بِي َعلَى ِدينَِكقَلْ

كۆرســــهتكۈچ  :يهنه بىــــر رىــــۋايهتته مۇنــــداق دېــــيىلگهن  - 1522
َيا ُمقَلَِّب الْقُلُـوبِ  «: بارماقلىرىنى يىغىۋېلىـپ  قالغان ،بارمىقىنى ئېچىپ
دىلىمنى ! هللائى دىلالرنى ئۆزگهرتىپ تۇرغۇچى ا: يهنى(» ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك

  . ②دەيتتى !)ندىنىڭ ئۈستىدە مۇستهھكهم قىلغى
  )3587: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َيْعفُورٍ قَالَ َسِمْعُت ُمْصَعَب ْبَن َسْعٍد َيقُولُ َصلَّْيُت إِلَى َجْنبِ أَبِي  - 1523
َوأُِمْرَنـا   فَطَبَّقُْت َبْيَن كَفَّيَّ ثُمَّ َوَضْعُتُهَما َبْيَن فَِخذَيَّ فََنَهانِي أَبِي َوقَالَ كُنَّا َنفَْعلُُه فَُنهِيَنا َعْنُه

  .أَنْ َنَضَع أَْيِديَنا َعلَى الرُّكَبِ

                                                 
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 67(ئهلبانى  ①
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 723(ئهلبانى  ②
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ــدۇ   - 1523 ــداق دەي ــۇر مۇن ــۇ يهئف ــهئدنىڭ   : ئهب ــى س ــئهب ئىبن مۇس
مهن دادامنىــــڭ يېنىــــدا نامــــاز : مۇنــــداق دېگهنلىكىنــــى ئاڭلىــــدىم

 يوتامنىــڭئوقۇۋېتىــپ، ئىككــى ئــالقىنىمنى بىرلهشــتۈرۈپ، ئىككــى     
ېنى ئۇنداق قىلىشتىن توسـۇپ  ، دادام مئارىلىقىغا تىقىپ تۇرغان ئىدىم

بىـز شـۇنداق قىالتتـۇق، ئهممـا بىـز ئۇنـداق قىلىشـتىن        : مۇنداق دېدى
  . توسۇلۇپ، قوللىرىمىزنى تىزىمىزنىڭ ئۈستىگه قويۇشقا بۇيرۇلدۇق

  )790: بۇخارى(

ـ  - 1524 ْيَن َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ َصلَّْيُت إِلَى َجْنبِ أَبِي قَالَ َوَجَعلُْت َيَديَّ َب
ُركَْبَتيَّ فَقَالَ ِلي أَبِي اْضرِْب بِكَفَّْيَك َعلَى ُركَْبَتْيَك قَالَ ثُمَّ فََعلُْت ذَِلَك َمرَّةً أُْخَرى فََضَرَب 

  . َيَديَّ
مهن دادامنىڭ يېنىدا : مۇسئهب ئىبنى سهئد مۇنداق دەيدۇ - 1524

ىپ تىق ئارىلىقىغاناماز ئوقۇۋېتىپ، ئىككى قولۇمنى ئىككى تىزىمنىڭ 
  : ئىدىم، دادام ماڭا تۇرغان

بىـر  مهن يهنه . ـ دېـدى   !لىرىڭنى تىزىڭنىڭ ئۈستىگه قويغىنــ قول
  . شۇنداق قىلغانىدىم، دادام قولۇمغا ئۇردىقېتىم يهنه 

  )535: مۇسلىم(

  .َوطَبََّق َبْيَن كَفَّْيِه ثُمَّ أَْدَخلَُهَما َبْيَن فَِخذَْيِه: ويف أخرى - 1525 
ئىككـى ئـالقىنىنى   : رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   يهنه بىر  - 1525

  . غا كىرگۈزدىلىقىىڭ ئارىيوتىسىنبىرلهشتۈرۈپ، ئىككى 
  )534: مۇسلىم(

َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَفِّي َبْيَن : عن اْبَن َمْسُعوٍد قال - 1526
ي السُّوَرةَ ِمْن الْقُْرآِن التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت السَّـلَاُم  كَفَّْيِه التََّشهَُّد كََما ُيَعلُِّمنِ

َهُد أَنْ لَـا  َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني أَْش
  .أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهإِلََه إِلَّا اللَُّه َو
پهيغهمـبهر  : دۇدەيئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 1526
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ــا تهشــهھهۇ  ســهلاللالھ نى خــۇددى قۇرئاننىــڭ  دۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭ
سۈرىلىرىنى ئۆگىتىپ قويغانـدەك، قولـۇمنى ئالقىنىغـا ئېلىـپ تـۇرۇپ      

اُت ِللَِّه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت السَّلَاُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ التَِّحيَّ« :مۇنداق ئـۆگهتتى 
ْشـَهُد أَنَّ  اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَّـُه َوأَ 

بــارلىق ســاالمالر، رەھمهتــلهر ۋە «: تهرجىمىســى »ُســولُهُمَحمَّــًدا َعْبــُدُه َوَر
ــىلىقالر  ــتۇر هللاياخش ــا خاس ــبهر . ق ــى پهيغهم ــاڭا ! ئ ــاالمى،  هللاس ــڭ س نى

نىـڭ ياخشـى   هللاشـۇنداقال، بىـزگه ۋە   . رەھمىتى ۋە بهرىكهتلىـرى بولسـۇن  
تىن باشـقا ھـېچ ئىالھنىـڭ    هللابىر . نىڭ ساالمى بولسۇنهللابهندىلىرىگه 

نىـــڭ هللالالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يوقلۇقىغـــا، مـــۇھهممهد ســـهلال
   .»بهندىسى ۋە ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهن

  )6265: بۇخارى(

إِذَا قُلَْت َهذَا أَْو قََضْيَت َهذَا فَقَْد قََضْيَت َصلَاَتَك إِنْ : ويف رواية أليب داود - 1527
  . ُعْدِشئَْت أَنْ َتقُوَم فَقُْم َوإِنْ ِشئَْت أَنْ َتقُْعَد فَاقْ

ــۇ داۋۇد - 1527 ــۇنى : رىۋايىتىــدە نىــڭئهب ) نىۇييــاتىهھئهتتيهنــى (ب
ئوقۇساڭ، ناماز تامامالنغـان بولىـدۇ، ئۇنـدىن كېـيىن، خالىسـاڭ ئولتـۇر،       

   .①ـ دېيىلگهن خالىساڭ ئورنۇڭدىن تۇرساڭ بولىدۇ،
  )ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان(

كُنَّا إِذَا َجلَْسَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ  - 1528
اللَّـِه   َوَسلََّم ِفي الصَّلَاِة قُلَْنا السَّلَاُم َعلَى اللَِّه قَْبلَ ِعَباِدِه السَّلَاُم َعلَى فُلَاٍن َوفُلَاٍن فَقَالَ َرُسولُ

اُم َعلَى اللَِّه فَإِنَّ اللََّه ُهَو السَّلَاُم َولَِكْن إِذَا َجلََس أََحُدكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتقُولُوا السَّلَ
َبَركَاُتـُه  فَلَْيقُلْ التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت السَّلَاُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَّـِه وَ 

اللَِّه الصَّاِلِحَني فَإِنَّكُْم إِذَا قُلُْتْم ذَِلَك أََصاَب كُلَّ َعْبٍد َصـاِلحٍ ِفـي    السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد
َعْبـُدُه   السََّماِء َوالْأَْرضِ أَْو َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرضِ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا

                                                 
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 205(ئهلبانى  ①
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  .أََحُدكُْم ِمْن الدَُّعاِء أَْعَجَبُه إِلَْيِه فََيْدُعَو بِِه َوَرُسولُُه ثُمَّ ِلَيَتَخيَّْر
: دۇدەيـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق   - 1528 

ا تدبىـــز پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن تهشـــهھهۇ
» نىــڭ ياخشــى بهنــدىلىرىگههللا«: ئولتــۇرۇپ، ئهتتهھىييــاتۇنى ئوقۇغانــدا

 »قـا ۋە پـاالنى ـ پـاالنى بهنـدىلهرگه سـاالم بولسـۇن       هللا«: ىن بۇرۇندېيىشت
ا ســاالم قــهللا«: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   . دەيتتــۇق
التَِّحيَّاُت ِللَّـِه  ”: شـۇڭا . نىڭ ئۆزى سـاالمدۇر هللادېمهڭالر، چۈنكى ا ـ! بولسۇن

النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت السَّلَاُم َعلَْيَك أَيَُّها 
مۇشۇنداق دېسـهڭالر، سـاالم ئاسـمان ۋە زېمىنـدىكى     ! دەڭالر “اللَِّه الصَّاِلِحَني

يــاكى ئاســمان بىــلهن زېمىــن ئارىســىدىكى بــارلىق ياخشــى بهنــدىلهرگه  
 “ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسـولُهُ إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ أَْشَهُد أَنْ لَا ”: ئانـدىن يهنه . يېتىـدۇ 
ــا    ! دەڭــالر ــالالپ دۇئ ــاالرنى ت ــدىغان دۇئ ــدىن ســىلهر ئهڭ ياخشــى كۆرى ئان

   .①دېدى »!قىلىڭالر
  )968: داۋۇد ئهبۇ(

كَِلَماٍت َولَـْم َيكُـْن   َعْن أَبِي َواِئلٍ َعْن َعْبِد اللَِّه بِِمثِْلِه قَالَ َوكَانَ ُيَعلُِّمَنا  - 1529
ُسُبلَ السَّـلَامِ  ُيَعلُِّمَناُهنَّ كََما ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد اللَُّهمَّ أَلِّْف َبْيَن قُلُوبَِنا َوأَْصِلْح ذَاَت َبْينَِنا َواْهِدَنا 

َوَما َبطََن َوَبارِْك لََنـا ِفـي   َوَنجَِّنا ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوَجنِّْبَنا الْفََواِحȈَ َما șََهَر ِمْنَها 
ُم َواْجَعلَْنا أَْسَماِعَنا َوأَْبَصارَِنا َوقُلُوبَِنا َوأَْزَواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا َوُتْب َعلَْيَنا إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحي

  .َشاِكرِيَن ِلنِْعَمِتَك ُمثْنَِني بَِها قَابِِليَها َوأَِتمََّها َعلَْيَنا
ئهبۇ ۋائىل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئبىنـى مهسـئۇدتىن    - 1529

مۇنــداق  قىلغــان بولــۇپ، ئۇنىڭــدا يهنه ئوخشــاش رىــۋايهت يۇقىرىــدىكىگه
 نىدتهشــهھهۇئــۆگىتهتتى، لــېكىن  مۇنــۇ دۇئــانىيهنه بىــزگه : دېــيىلگهن

ــتلهپ  ــدەك تهكى ــىئۆگهتكهن ــا  . تهكىتلىمهيتت ــا بولس ــۇ دۇئ ــى ا«: ئ ! هللائ
بىرىمىزنـــى ياخشـــى كۆرىـــدىغان    -نـــى بىـــر  بىزنىـــڭ قهلبلىرىمىز
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قهلبلهردىن قىلغىن، ئارىمىزنى ئىتتىپاق قىلغىن، بىزنى توغرا يولغـا  
 غـا چىقـارغىن،  ىنۇرئىماننىـڭ   قاراڭغۇلىقىـدىن  كۇفرىنىـڭ باشـلىغىن،  

ــاقلىغىن   -ئوچــۇق  ــاھالردىن س ــاكى يوشــۇرۇن گۇن بىزنىــڭ . ئاشــكارا ي
ــۆزلىرىمىزگه، قهلبلىرىم  ــا، كــــ ــائىله  قۇالقلىرىمىزغــــ ــزگه، ئــــ  -ىــــ

تهۋبىلىرىمىزنى قوبۇل قىلغىن، . تاۋاباتلىرىمىزغا بهرىكهت ئاتا قىلغىن
بهكمـۇ  سهن ناھايىتى شهپقهتلىكسهن، تهۋبه قىلغۇچىنىـڭ تهۋبىسـىنى   

قوبـــــۇل قىلغۇچىســـــهن، بىزنـــــى ســـــېنىڭ نېمىـــــتىڭگه شـــــۈكرى 
ان ھالدا ساڭا ھهمدۇسانا ئېيتقبهرگهن نېمهتلىرىڭدىن  ،قىلغۇچىالردىن

نېمىتىڭنــــى بهرگهن بىــــزگه  پهئهتلىنىــــدىغانالردىن قىلغىــــن ۋەمهن
  . ①»داۋامالشتۇرغىن

  )968: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَخْيِمَرةَ قَالَ أََخذَ َعلْقََمةُ بَِيِدي فََحدَّثَنِي أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبـَن   - 1530
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ بَِيِد َعْبِد اللَِّه فََعلََّمُه التََّشهَُّد ِفي َمْسُعوٍد أََخذَ بَِيِدِه َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

الصَّلَاِة فَذَكََر ِمثْلَ ُدَعاِء َحِديِث الْأَْعَمȈِ إِذَا قُلَْت َهذَا أَْو قََضْيَت َهذَا فَقَْد قََضْيَت َصلَاَتَك 
  .نْ َتقُْعَد فَاقُْعْدإِنْ ِشئَْت أَنْ َتقُوَم فَقُْم َوإِنْ ِشئَْت أَ

ئهلـقهمه مېنىـڭ   : قاسىم ئىبنى مۇخهيمىرە مۇنـداق دەيـدۇ   - 1530
ــۇرۇپ   ــۇپ ت ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد   ئېيتىــپ بهردىكــى،قولــۇمنى تۇت ئاب

 بېرىشــىچه،ئۇنىڭغــا قــولىنى تۇتــۇپ تــۇرۇپ ســۆزلهپ  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ
ىنى تۇتـۇپ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئابـدۇلالھنىڭ قـول   

) نومــــۇردىكى -1528(ئــــۇ  ، ئانــــدىننى ئــــۆگهتكهندتــــۇرۇپ، تهشــــهھهۇ
ســىلهر ئهڭ ياخشــى  ئانــدىن : ئهئمهشــنىڭ ھهدىســىدىكىگه ئوخشــاش  

بـۇنى  : دەپ بولـۇپ ـ كۆرىدىغان دۇئاالرنى تـالالپ دۇئـا قىلسـاڭالر بولىـدۇ،      
ئوقۇساڭ، ناماز تامامالنغـان بولىـدۇ، ئۇنـدىن كېـيىن، خالىسـاڭ ئولتـۇر،       

   .②ـ دېگهن ئىكهن ىساڭ ئورنۇڭدىن تۇرساڭ بولىدۇ،خال
  )968: داۋۇد ئهبۇ(
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َعْن َعلْقََمةَ َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ كُنَّا إِذَا َصلَّْيَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 1531 
لسَّلَاُم َعلَى ِميكَاِئيلَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنقُولُ السَّلَاُم َعلَى اللَِّه السَّلَاُم َعلَى جِْبرِيلَ ا

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتقُولُوا، اƩديث
ــداق      - 1531 ــئۇدتىن مۇن ــى مهس ــۇ ئىبن ــۇ ئهنه ــقهمه رەزىيهلالھ ئهل

بىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن       : رىۋايهت قىلىدۇ
ا ساالم بولسۇن، جىبرىئىلغـا سـاالم بولسـۇن،    تائاالغهللا ا: ناماز ئوقۇۋېتىپ

ـ دېگهنىدۇق، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ! مىكائىلغا ساالم بولسۇن
  . ①دېدى» بۇنداق دېمهڭالر«: ۋەسهللهم

  )1168: نهسائى(

َعلُِّمَنـا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم يُ  - 1532
َباُت التََّشهَُّد كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمْن الْقُْرآِن فَكَانَ َيقُولُ التَِّحيَّاُت الُْمَباَركَاُت الصَّلََواُت الطَّيِّ

  .ِللَِّه السَّلَاُم َعلَْيَك إىل آخره
ــۇ ئهنهۇ  - 1532  ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ

ئوقۇشــنى  دتهشــهھهۇبىــزگه ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر ســهلاللالھ
ــداق دەيتتــى    ــدەك ئۆگىتىــپ مۇن ــان ئۆگهتكهن ــاُت «: خــۇددى قۇرئ التَِّحيَّ

   .②»الُْمَباَركَاُت الصَّلََواُت الطَّيَِّباُت ِللَِّه السَّلَاُم َعلَْيَك
  )403: مۇسلىم(

  .َمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه َسلَاٌم َعلَْيَناَسلَاٌم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْح: ويف رواية - 1533 
َسلَاٌم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه َسلَاٌم «: يهنه بىر رىـۋايهتته  - 1533

  . ④دېيىلگهن ③»َعلَْيَنا
  )1064: نهسائى(

                                                 
 .ھهدىس، ـ دېگهنشاز ): 53(ئهلبانى  ①
 !ساڭا ساالمالر بولسۇن! ئى پهيغهمبهر. قا خاستۇرهللاپاك، ياخشى، مۇبارەك دۇئاالر ا: تهرجىمىسى ②
نىـــڭ ســـاالمى، بهرىكىتـــى ۋە مهرھهمىتـــى بولســـۇن، بىزگىمـــۇ هللاســـاڭا ا! ئـــى پهيغهمـــبهر: تهرجىمىســـى ③
 !نىڭ ساالمى بولسۇنهللا
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نَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  كَانَ ال”: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: وزاد البزار واألوسط - 1534
َتَعلَُّموَها فَإِنَّـُه ال َصـالةَ إِال   : َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآِن، َيقُولُ

  .بَِتَشهٍُّد
رىــۋايهت قوشــۇپ ئابــدۇلالھتىن مۇنــۇالرنى ۋە تهبهرانــى بهززار  -1534

 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـزگه تهشـهھهۇدنى      پهيغهمبهر: غانقىل
تهشـهھهۇدنى ئـۆگىنىڭالر،   «: خۇددى قۇرئان ئۆگهتكهنـدەك ئـۆگىتهتتى ۋە  

   .①دەيتتى» چۈنكى تهشهھهۇد بولمىسا، ناماز ئادا بولمايدۇ
  )بهززار، ئهلئهۋسهت(

ِفْر ِلي ذَْنبِـي،  ُسْبَحاَنَك ال إِلََه غَْيُرَك، اغْ: وللكبري يف الدعاء بعد التشهد - 1535 
 َوأَْصِلْح ِلي َعَمِلي، إِنََّك َتْغِفُر الذُُّنوَب ِلَمْن َتَشاُء، َوأَْنَت الَْغفُوُر الرَِّحيُم، َيا غَفَّاُر اغِْفْر ِلي،
 َيا َتوَّاُب ُتْب َعلَيَّ، َيا َرْحَمانُ اْرَحْمنِي، َيا َعفُوُّ اْعُف َعنِّي، َيا َرُءوُف اْرأُْف بِي، َيـا َربِّ 
أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكََر نِْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ، َوطَوِّقْنِي ُحْسَن ِعَباَدِتَك، َيا َربِّ أَْسأَلَُك ِمَن 
 قًاالَْخْيرِ كُلِِّه، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّرِّ كُلِِّه، َيا َربِّ افَْتْح ِلي بَِخْيرٍ، َواْخِتْم ِلي بَِخْيرٍ، َوآِتنِي َشْو
ـ  ْد إِلَى ِلقَاِئَك ِمْن غَْيرِ َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوال ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة، َوِقنِي السَّيِّئَاِت، َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت فَقَ

  .“َرِحْمَتُه، َوذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم
 نىدۇئـا  تىن كېـيىن ئوقۇلىـدىغان  تهشهھهۇدئىمام تهبهرانى  -1535 

ُسْبَحاَنَك ال إِلََه غَْيُرَك، اغِْفْر ِلي ذَْنبِي، َوأَْصِلْح ِلي َعَمِلي، : رىـۋايهت قىلغـان   مۇنداق
، إِنََّك َتْغِفُر الذُُّنوَب ِلَمْن َتَشاُء، َوأَْنَت الَْغفُوُر الرَِّحيُم، َيا غَفَّاُر اغِْفْر ِلي، َيا َتوَّاُب ُتْب َعلَيَّ

، َيا َرُءوُف اْرأُْف بِي، َيا َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشـكََر  َيا َرْحَمانُ اْرَحْمنِي، َيا َعفُوُّ اْعُف َعنِّي
 ،ņَيا َربِّ أَْسأَلَُك ِمَن الَْخْيرِ كُلِِّه، َوأَُعوذُ َوطَوِّقْنِي ُحْسَن ِعَباَدِتَكنِْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَي ،

ْم ِلي بَِخْيرٍ، َوآِتنِي َشْوقًا إِلَى ِلقَاِئَك ِمـْن  بَِك ِمَن الشَّرِّ كُلِِّه، َيا َربِّ افَْتْح ِلي بَِخْيرٍ، َواْخِت

                                                 
ــهمى  ① ــى  ): 2849(ھهيســ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ ــهت«بــ ــۇپ، ئۇنىــــڭ  »ئهلئهۋســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ته رىــ

ئىبنـــى مـــۇئىن ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ . ســـهنهدىدە ســـهفهدى ئىبنـــى ســـىنان ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
ــۈرگهن    ــرى سـ ــى ئىلگىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــهنچىلىك راۋىـــيالردىن     . كىشـ ــنى ئىشـ ــۇ ھهدىسـ ــا بهززار بـ ئهممـ

 . دېگهن -رىۋايهت قىلغان، 
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ـ  َك غَْيرِ َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوال ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة، َوِقنِي السَّيِّئَاِت، َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت فَقَْد َرِحْمَتُه، َوذَِل
پ سېنى بارلىق نۇقسانالردىن پـاك دە ! هللائى ا«: تهرجىمىسى .الْفَْوُز الَْعِظيُم

ســهندىن باشــقا ھــېچ بىــر ئىــالھ يوقتــۇر، مېنىــڭ   . ئېتىقــاد قىلىــمهن
گۇناھلىرىمنى مهغپىـرەت قىلغىـن، قىلغـان ئهمهللىرىمنـى تـوغرىالپ      
. بهرگىن، سهن خالىغان كىشىنىڭ گۇناھلىرىنى مهغپىـرەت قىلىسـهن  

ــايىتى ســـهن  ــانناھـ ــۇمېهرىبـ ئـــى . مهغپىـــرەت قىلغۇچىســـهن ، بهكمـ
ئــى . لىرىمنى مهغپىــرەت قىلغىــن گۇنــاھ! هللا مهغپىــرەت قىلغــۇچى 

ئــى رەھىــم . تهۋبهمنــى قوبــۇل قىلغىــن! هللا تهۋبىنــى قوبــۇل قىلغــۇچى
مېنـى ئهپـۇ   ! هللا ئى ئهپـۇ قىلغـۇچى  . ماڭا رەھىم قىلغىن! هللا قىلغۇچى
رەھىـم  كـۆپ  ماڭـا  ! هللا ئى بهندىسىگه كـۆپ رەھىـم قىلغـۇچى   . قىلغىن
گه شـۈكرى  سهن مېنـى ماڭـا بهرگهن نېمىـتىڭ   ! پهرۋەردىگارىم. قىلغىن
 -ەتلهرنى قىلىشقا كـۈچ  ياخشى ئىبادماڭا مۇۋەپپهق قىلغىن،  قىلىشقا

ھهممه ياخشـىلىقنى سـهندىنال تىلهيـمهن،    ! هللائى ا. قۇۋۋەت ئاتا قىلغىن
ڭ ماڭـا ياخشـىلىقنى  ! هللائى ا. ھهممه يامانلىقتىن ساڭىال سېغىنىمهن

ــوللىرىنى ــى    يـ ــۆمرۈمنى ياخشـ ــڭ ئـ ــاچقىن، مېنىـ ــتىدە  ئـ ــش ئۈسـ ئىـ
ــتۇ ــى ا. رغىنئاخىرالشـ ــا   ! هللائـ ــتىياقى ئاتـ ــۆرۈش ئىشـ ــېنى كـ ــا سـ ماڭـ

 –كى، زىيىنى تېگىدىغان زىيانكارلىققا، ئازدۇرۋېتىدىغان پىتنه قىلغىن
ســهن كىمنــى . يامــان ئىشــالردىن ســاقلىغىن. پاســاتقا يولۇقتــۇرمىغىن
ــا رەھــمهت ، شۈبهىســىزكى يدىكهنســهن،يامــان ئىشــالردىن ساقال ئۇنىڭغ

   .①»ۇربۇ چوڭ بهختت ،قىلغان بولىسهن
 )»ئهلكهبىر«(

كَانَ ُدَعاُء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ”: َمْسُعوٍد، قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ - 1536
ْنُه َوَما اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَلَُك ِمَن الَْخْيرِ كُلِِّه َعاجِِلِه َوآجِِلِه، َما َعِلْمَنا ِم: َبْعَد التََّشهُِّد ِفي الْفَرِيَضِة

إِنَّـا  لَْم َنْعلَْم، َوَنُعوذُ بَِك ِمَن الشَّرِّ كُلِِّه َعاجِِلِه َوآجِِله، َما َعِلْمَنا ِمْنُه َوَما لَْم َنْعلَْم، اللَُّهـمَّ  

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدىكى ئهبـــۇ ئۇبهيـــدە بـــۇ   ): 2862(هيســـهمى ھ ①

 .ھهدىسنى ئاتىسىدىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهن
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اِلُحونَ، َنْسأَلَُك َما َسأَلََك ِمْنُه ِعَباُدَك الصَّاِلُحونَ، وَنْسَتِعيذُ بَِك ِممَّا اْسَتَعاذَ ِمْنُه ِعَباُدَك الصَّ
 لََنـا  َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اɇِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ، َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا فَـاغِْفرْ 

ُرُسِلَك َوال ُتْخزَِنا َيْوَم ذُُنوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا َسيِّئَاِتَنا وَتَوفََّنا َمَع اَألْبَرارِ، َربََّنا وآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى 
  .“الِْقَياَمِة إِنََّك ال ُتْخِلُف الِْميَعاَد

: ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 1536 
 دىدىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهرز نامازنىـڭ تهشـهھهۇ   

أَلَُك ِمَن الَْخْيرِ كُلِِّه َعاجِِلِه َوآجِِلِه، َما اللَُّهمَّ إِنَّا َنْس« :تتـى دۇئـا قىال كېيىن مۇنداق 
ْم َنْعلَْم، َعِلْمَنا ِمْنُه َوَما لَْم َنْعلَْم، َوَنُعوذُ بَِك ِمَن الشَّرِّ كُلِِّه َعاجِِلِه َوآجِِلِه، َما َعِلْمَنا ِمْنُه َوَما لَ

اِلُحونَ، وَنْسَتِعيذُ بَِك ِممَّا اْسَتَعاذَ ِمْنُه ِعَبـاُدَك  اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَلَُك َما َسأَلََك ِمْنُه ِعَباُدَك الصَّ
َمنَّـا  الصَّاِلُحونَ، َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اɇِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ، َربََّنا إِنََّنا آ

َوفََّنا َمَع اَألْبَرار، َربََّنا وآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُرُسِلَك َوال فَاغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا َسيِّئَاِتَنا وَت
بىلگهن ۋە  بىز! هللائى ا« :تهرجىمىسى. »ُتْخزَِنا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنََّك ال ُتْخِلُف الِْميَعاَد

ــگهن،  ــازىرقىبىلمى ــى ۋە  ھ ــهندىن  كېيىنك ــىلىقالرنى س ــارلىق ياخش  ب
كېيىنكــى ۋە  ھــازىرقىىلــگهن ۋە بىلمىــگهن، ب بىــز! هللائــى ا. تىلهيمىــز

ســالىه بهنــدىلىرىڭ ! هللائــى ا. ســاڭا ســېغىنىمىز پۈتــۈن يامــانلىقالردىن
تىلىگهنلهرنى بىزمۇ سـهندىن تىلهيمىـز، ئـۇالر سـاڭا سـېغىنغان يامـان       

بىـزگه دۇنيـادا   ! پهرۋەردىگـارىمىز . ئىشالردىن بىزمـۇ سـاڭا سـېغىنىمىز   
ۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىـن، بىزنـى   ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتتىم

بىز ساڭا ئىمان ئېيتتۇق، ! پهرۋەردىگارىمىز. دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن
بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مهغفىرەت قىلغىن، يامانلىقلىرىمىزنى يوققا 
. چىقـــــارغىن، بىزنـــــى ياخشـــــىالر قاتارىـــــدا قهبـــــزى روھ قىلغىـــــن 

ــارىمىز ــارقىل ! پهرۋەردىگـ ــڭ ئـ ــزگه پهيغهمبهرلىرىـ ــان بىـ ىق ۋەدە قىلغـ
بهرگىـن،  ) يهنى ئىتائهت قىلغانالرغا خـاس بولغـان جهننهتنـى   (نهرسىنى 

قىيــامهت كــۈنى بىزنــى رەســۋا قىلمىغىــن، ســهن ھهقىــقهتهن ۋەدەڭــگه    
   .①»خىالپلىق قىلمايسهن

  )»ئهلكهبىر«(
                                                 

 .ته رىۋايهت قىلغان» ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ): 2864(ھهيسهمى  ①
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التَِّحيَّاُت ”: َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ويف أخرى بضعف - 1537
َوَرُسولُُه، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْهلِ َبْيِتِه كََمـا َصـلَّْيَت   .... ِللَِّه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت 

أَْهلِ َبْيِتِه َعلَى إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمجِيد، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَْيَنا َمَعُهْم، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َو
كََما َباَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَْيَنا َمَعُهـْم، َصـلََواُت اللَّـِه    

  . “َوَصالةُ الُْمْؤِمنَِني َعلَى ُمَحمٍَّد النَّبِيِّ اُألمِّيِّ، السَّالُم َعلَْيِه َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه
ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ  يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 1537

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭــا  : ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ 
َوَرُسـولُُه،  ...  التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّبـاتُ ”: ئۆگىتىپ قويـدى  ۇالرنىمۇن

َبْيِتِه كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد، اللَُّهمَّ َصلِّ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْهلِ
َعلَْيَنا َمَعُهْم، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْهلِ َبْيِتِه كََما َباَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم، إِنَّـَك َحِميـٌد   

ُهْم، َصلََواُت اللَِّه َوَصالةُ الُْمْؤِمنَِني َعلَى ُمَحمٍَّد النَّبِيِّ اُألمِّـيِّ،  َمجِيٌد، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَْيَنا َمَع
بارلىق ساالمالر، رەھمهتلهر ۋە «: تهرجىمىسى .السَّالُم َعلَْيِه َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه

ــىلىقالر  ــتۇر هللاياخش ــا خاس ــبهر . ق ــى پهيغهم ــاڭا ! ئ ــاالمى،  هللاس ــڭ س نى
نىـڭ ياخشـى   هللاشـۇنداقال، بىـزگه ۋە   . هتلىـرى بولسـۇن  رەھمىتى ۋە بهرىك

تىن باشـقا ھـېچ ئىالھنىـڭ    هللابىر . نىڭ ساالمى بولسۇنهللابهندىلىرىگه 
نىـــڭ هللايوقلۇقىغـــا، مـــۇھهممهد ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  
! هللائـــى ا .بهندىســـى ۋە ئهلچىســـى ئىكهنلىكىـــگه گۇۋاھلىـــق بېـــرىمهن

ــاش    ــا ئوخش ــمهت قىلغىنىڭغ ــا رەھ ــهلاللالھۇ   ئىبراھىمغ ــۇھهممهد س م
ســهن . ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋە ئۇنىــڭ تاۋاباتلىرىغــا رەھــمهت قىلغىــن     

بىزگىمـۇ ئـۇالر بىـلهن بىـرگه     ! هللائى ا. سهنماختاشقا ۋە ئۇلۇغالشقا اليىق
ــا قىلغىنىڭــدەك  ! هللائــى ا. رەھــمهت قىلغىــن ئىبراھىمغــا بهرىــكهت ئات

تاۋاباتلىرىغـا   - ئـائىله ئۇنىڭ مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋە 
! هللائـى ا . سـهن ماختاشـقا ۋە ئۇلۇغالشـقا اليىق  سهن . بهرىكهت ئاتا قىلغىن

، نىـڭ رەھمىتـى  هللابىزگىمۇ ئۇالر بىلهن بىـرگه بهرىـكهت ئاتـا قىلغىـن، ا    
 دۇرۇدىمۇئمىنلهرنىـــڭ بهرىكىتـــى، شـــۇنداقال  ۋەمهغپىرىتـــى، ســـاالمى 



 ئولتۇرۇش، تهشهھهۇد ۋە ساالمنامازدا 

175 

   .①»بولسۇن مىز مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهىپهيغهمبىر
  )9937: »ئهلكهبىر«(

فَإِذَا كَانَ ِعْنَد الْقَْعَدِة فَلَْيكُْن ِمْن أَوَّلِ قَْولِ : عن أيب موسى الْأَْشَعرِيَّ رفعه - 1538 
ـ  ةُ اللَّـِه  أََحِدكُْم أَنْ َيقُولَ التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصَّلََواُت ِللَِّه السَّلَاُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَم
نَّ ُمَحمًَّدا َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَْشَهُد أَ

  .َعْبُدُه َوَرُسولُُه
ــدۇ     - 1538 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــئهرىي رەزىيهلالھ ــا ئهش ــۇ مۇس : ئهب

: تهشـهھهۇدتا ئالـدى بىـلهن   «: لهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئه 
لَاُم َعلَْيَنا التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصَّلََواُت ِللَِّه السَّلَاُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّ”

 ②“للَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبـُدُه َوَرُسـولُهُ  َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا ا
  . ③دېگهنىدى» !دېگهن دۇئانى ئوقۇڭالر

  )1172: نهسائى(

َعْن َجابِرٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد كََما  - 1539
وزاد يف . ْرآِن بِْسمِ اللَِّه َوبِاللَِّه التَِّحيَّاُت ِللَِّه إىل آخر تشهد ابن مسعودُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمْن الْقُ

  .أَْسأَلُ اللََّه الَْجنَّةَ َوأَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن النَّارِ: آخره
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  :جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 1539

ــدەك ۋەســهللهم بىــزگه تهشــهھهۇدنى خــۇددى قۇرئانــ   دىن ســۈرە ئۆگهتكهن
ئـۇ  . بىر تهشـهھهۇد دۇئاسـىنى زىكـرى قىلـدى     ،دەپ -اتتى، ئۆگىتىپ قوي

نىـڭ ئىسـمى   هللا«: يهنـى  »بِْسمِ اللَِّه َوبِاللَِّه التَِّحيَّاُت ِللَِّه«: تهشهھهۇدنىڭ بېشى
بـــارلىق ســـاالمالر، نىـــڭ يـــاردىمى بىـــلهن باشـــاليمهنكى، هللابىـــلهن ۋە ا

ئـاخىرى   ىناتتى،باشـل دەپ » ...قـا خاسـتۇر  هللارەھمهتلهر ۋە ياخشـىلىقالر  

                                                 
ايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئابــدۇلۋاھهاب ئىبنـــى     بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىـــۋ   ): 2872(ھهيســهمى   ①

 .مۇجاھىد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .تهرجىمىسى يۇقىرىقى ھهدىستىكى بىلهن ئوخشاش ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1122(ئهلبانى  ③
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 قاتهشـــهھهۇدرەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ رىۋايىتىـــدىكى ئىبنـــى مهســـئۇد 
أَْسأَلُ اللََّه «: مۇنۇالر بار ئىدى ئاخىرىدابىراق ئۇ تهشهھهۇدنىڭ  .ئوخشاشتى

قـا  هللاتىـن جهننهتنـى سـورايمهن، ا   هللا« :يهنـى  »الَْجنَّةَ َوأَُعوذُ بِاللَِّه ِمـْن النَّـارِ  
  . ①»ېغىنىپ دوزاختىن پاناھ تىلهيمهنس

  )1175: نهسائى(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيَتَشهَُّد فََيقُولُ بِْسمِ اللَِّه التَِّحيَّاُت ِللَّـِه   - 1540
َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد  الصَّلََواُت ِللَِّه الزَّاِكَياُت ِللَِّه السَّلَاُم َعلَى النَّبِيِّ َوَرْحَمةُ اللَِّه

اللَِّه الصَّاِلِحَني َشهِْدُت أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َشهِْدُت أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َيقُولُ َهـذَا ِفـي   
فَإِذَا َجلََس ِفي آِخرِ َصـلَاِتِه َتَشـهََّد    الرَّكَْعَتْينِ الْأُولََيْينِ َوَيْدُعو إِذَا قََضى َتَشهَُّدُه بَِما َبَدا لَُه

 ُيَسلَِّم قَالَ كَذَِلَك أَْيًضا إِلَّا أَنَُّه ُيقَدُِّم التََّشهَُّد ثُمَّ َيْدُعو بَِما َبَدا لَُه فَإِذَا قََضى َتَشهَُّدُه َوأََراَد أَنْ
اُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّـاِلِحَني السَّـلَاُم   السَّلَاُم َعلَى النَّبِيِّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّلَ

  .َعلَْيكُْم َعْن َيِمينِِه ثُمَّ َيُردُّ َعلَى الْإَِمامِ فَإِنْ َسلََّم َعلَْيِه أََحٌد َعْن َيَسارِِه َردَّ َعلَْيِه
ئابــدۇلالھ ئىبنــى : نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 1540

ئالـدىنقى ئىككـى رەكئهتنىـڭ تهشــهھهۇدىغا     مـا لالھـۇ ئهنهۇ ئـۆمهر رەزىيه 
بِْسمِ اللَِّه التَِّحيَّاُت ِللَِّه الصَّلََواُت ِللَِّه الزَّاِكَياُت ِللَِّه السَّلَاُم َعلَـى النَّبِـيِّ   ”: ئولتۇرغانـدا 

اِلِحَني َشهِْدُت أَنْ لَا إِلََه إِلَّـا اللَّـُه   َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّ
خالىغـان   كېـيىن  تهشـهھهۇدتىن . دەيتتـى  ②“َشهِْدُت أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَّـهِ 

نامىزىنىـڭ ئـاخىرقى تهشـهھهۇدىغا ئولتۇرغانـدا، ئالـدى      . قىالتتى نىدۇئا
. قىالتتـى  نىدۇئا خالىغانبىلهن تهشهھهۇدنى ئوقۇيتتى، ئۇندىن كېيىن 

السَّلَاُم َعلَى النَّبِيِّ َوَرْحَمةُ اللَّـِه َوَبَركَاُتـُه   «: تهشهھهۇدنى تۈگهتكهندىن كېـيىن 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 54(ئهلبانى  ①
ق ســـاالمالر، رەھمهتـــلهر ۋە ياخشـــىلىقالر بـــارلىنىـــڭ ئىســـمى بىـــلهن باشـــاليمهنكى،  هللا: تهرجىمىســـى ②
ــتۇر هللا ــا خاس ــبهر. ق ــۇن    هللا گهپهيغهم ــرى بولس ــى ۋە بهرىكهتلى ــاالمى، رەھمىت ــڭ س ــزگه ۋە  . نى ــۇنداقال، بى ش
ــدىلىرىگه  هللا ــا،   هللابىــر . نىــڭ ســاالمى بولســۇن هللانىــڭ ياخشــى بهن تىــن باشــقا ھــېچ ئىالھنىــڭ يوقلۇقىغ

ــى ۋەســــهللهمنىڭ     ــۇھهممهد ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــڭهللامــ ــى ئىكهنلىكىــــگه    نىــ بهندىســــى ۋە ئهلچىســ
  .گۇۋاھلىق بېرىمهن
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دەپ ئـوڭ تهرىـپىگه سـاالم     »السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني السَّلَاُم َعلَـْيكُمْ 
ئهگهر ســـول . ئۇنـــدىن كېـــيىن ئىمامغـــا ســـاالم قـــايتۇراتتى. بېرەتتـــى

هرىپىــدىن بىرەرســى ئۇنىڭغــا ســاالم قىلىــپ قالســا، ئۇنىڭغىمــۇ ســاالم  ت
  . قايتۇراتتى

  ) 205: مالىك(

  .زاد رزين إنَّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أمره بذلك - 1541
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : يهنه بىر رىۋايهتته - 1541

   .يىلگهنبۇيرىغان، ـ دې شۇنى ئوقۇشقا
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها كَاَنْت َتقُـولُ إِذَا َتَشـهََّدْت    - 1542
َدُه لَا َشرِيَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصَّلََواُت الزَّاِكَياُت ِللَِّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْح

َبـاِد اللَّـِه   َعْبُدُه َوَرُسولُُه السَّلَاُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنـا َوَعلَـى عِ  
  .الصَّاِلِحَني السَّلَاُم َعلَْيكُْم

دتا ئولتۇرغانـدا مۇنــداق  ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا تهشـهھهۇ     - 1542
ُه التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصَّلََواُت الزَّاِكَياُت ِللَِّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَ: دەيتتـى 

ِه َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه السَّلَاُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَّ
   .①اللَِّه الصَّاِلِحَني السَّلَاُم َعلَْيكُْم

  )206: مالىك(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبٍد الْقَارِيِّ أَنَُّه َسِمَع ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبـرِ   - 1543
َشهَُّد َيقُولُ قُولُوا التَِّحيَّاُت ِللَِّه الزَّاِكَياُت ِللَِّه الطَّيَِّباُت الصَّلََواُت ِللَِّه السَّلَاُم َعلَْيـَك  ُيَعلُِّم النَّاَس التَّ

لََه إِلَّـا اللَّـُه   لَا إِ أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني أَْشَهُد أَنْ
                                                 

ــى ① ــاك : تهرجىمىس ــاالمالر پ ــاھالردىن(ۋە س ــاكلىغۇچى ) گۇن ــلهر پ ــتۇر هللارەھمهت ــا خاس ــېرىك .ق ــوقش ، ى ي
ــر ا ــا    تهللابىـ ــېچ ئىالھنىـــڭ يوقلىقىغـ ــقا ھـ ــن باشـ ــى ۋەســـهللهم    ،ىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇھهممهد سـ  نىڭمـ

ــگه  نىـــڭ بهندىســـى ۋە ئهلچىســـى هللا ــاالمالر ! ئـــى پهيغهمـــبهر. ۇۋاھلىـــق بېـــرىمهنگئىكهنلىكىـ ــاڭا سـ سـ
ــۇن، ا ــى  هللابولسـ ــى ۋە بهرىكىتـ ــڭ رەھمىتـ ــانىـ ــۇنسـ ــزلهرگه ۋە ا. ڭا بولسـ ــدىلىرىگه  هللابىـ ــالىه بهنـ ــڭ سـ نىـ

 .ساالم بولسۇن ھهم سىلهرگه ساالم بولسۇن
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  .َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه
ئۆمهر ئىبنى  :مۇنداق دەيدۇ راھمان ئىبنى ئابدۇلقارىرئابدۇ - 1543

ــۇ  ــۇ ئهنه ــۇرۇپ   خهتتــاب رەزىيهلالھ ــۇنبهردە ت تهشــهھهۇدتا  كىشــىلهرگهم
ِه الزَّاِكَياُت ِللَّـِه  التَِّحيَّاُت ِللَّ: تىپ مۇنداق دېگهن ئىـدى ئوقۇيدىغان دۇئانى ئۆگى

َنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الطَّيَِّباُت الصَّلََواُت ِللَِّه السَّلَاُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه السَّلَاُم َعلَْي
   .①ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُهالصَّاِلِحَني أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

  )204: مالىك(

 . َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ ِمْن السُّنَِّة أَنْ ُيْخِفَي التََّشهَُّد - 1544
ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق   - 1544

  . ②تهشهھهۇدنى ئىچىدە ئوقۇش سۈننهتتۇر: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
  )291: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمفَْتاُح الصَّـلَاِة   - 1545
ـ   ي الطُُّهوُر َوَتْحرُِميَها التَّكْبُِري َوَتْحِليلَُها التَّْسِليُم َولَا َصلَاةَ ِلَمْن لَْم َيقَْرأْ بِالَْحْمُد َوُسـوَرٍة ِف

  . رِيَضٍة أَْو غَْيرَِهافَ
ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  - 1545

  : دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق
ــرىش ئۈچــۈن ا   « ــا كى ــۇپ، نامازغ ــاچقۇچى بول ــارەت نامازنىــڭ ئ هللا تاھ

ۇلالھ ئهلهيكــۇم ۋەرەھمهتــ ئهكــبهر، نامــازدىن چىقىــش ئۈچــۈن ئهسســاالمۇ 
پهرز ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا نامــازالردا ســۈرە فــاتىهه ۋە يهنه بىــر  . دېيىلىــدۇ

  . ③»سۈرىنى ئوقۇمىغان كىشىنىڭ نامىزى ئادا بولمايدۇ
  )238: تىرمىزى(

                                                 
 .قـــا خاســـتۇرهللارەھمهتـــلهر  پـــاكلىغۇچى ياخشـــى ئهمهلـــلهر ۋە) گۇنـــاھالردىن( ،ســـاالمالر: تهرجىمىســـى ①
بىـــزلهرگه ۋە . ڭا بولســـۇنســا نىــڭ رەھمىتـــى ۋە بهرىكىتـــى  هللاســاڭا ســـاالمالر بولســـۇن، ا ! ى پهيغهمـــبهرئــ 
ــۇن هللا ــاالم بولسـ ــدىلىرىگه سـ ــالىه بهنـ ــېرىك. نىـــڭ سـ ــوقشـ ــر اى يـ ــېچ ئىالھنىـــڭ  تهللا، بىـ ــقا ھـ ىـــن باشـ

ــهللهمنىڭ ا   ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــۇھهممهد ســـ ــا، مـــ ــى  هللايوقلىقىغـــ نىـــــڭ بهندىســـــى ۋە ئهلچىســـ
 .اھلىق بېرىمهنئىكهنلىكىگه گۇۋ

 .سهھىه، ـ دېگهن): 237(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 198(ئهلبانى  ③
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َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر إِذَا َجلََس ِفي الصَّلَاِة َوَضَع َيَدْيِه َعلَى  - 1546
أََشدُّ  ْيِه َوأََشاَر بِإِْصَبِعِه َوأَْتَبَعَها َبَصَرُه ثُمَّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَهَِيُركَْبَت

  .َعلَى الشَّْيطَاِن ِمْن الَْحِديِد َيْعنِي السَّبَّاَبةَ
ئابدۇلالھ : نافىئنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ - 1546

نامـازدا ئولتۇرغانـدا، ئىككـى قـولىنى      مـا نى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىب
ئىككــى تىزىنىــڭ ئۈســتىدە قويــۇپ، كــۆزىنى كۆرســهتكۈچ بارمىقىــدىن  

ــۇرۇپ،   ــۈزمهي ت ــۇ ئ ــى  ش ــارەت قىالتت ــلهن ئىش ــارمىقى بى ــدىن. ب ــۇ ئان  :ئ
ــبهر  ــهللهم پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــازدا(«: س ــاق ) نام ــلهن بارم بى

دېگهن،  »شهيتانغا زەربه بېرىشته تۆمۈردىنمۇ قاتتىقتۇر ت قىلىش،ەئىشار
  . ①دەيتتى -

  )؛ بهززار5964: ئهھمهد(

يعلمنا التشهد يف الصالة فيأخذ علينا ”: كان عبد اهللا: عن األسود، قال - 1547 
  .“األلف والواو

ــدۇ    - 1547  ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــۋەدنىڭ مۇنـ : ئهسـ
ــۇ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رە ــۇ بىـــزگه زىيهلالھـ تهشـــهھهۇدنى ئهنهـ

يهنى ھهرپمۇ (ئاالتتى  مۇڭ ھېسابىنىپلىرىنىھهر ئۆگىتىپ، ئهلف ۋە ۋاۋ
  . ②)ھهرپ ئوقۇشنى ئۆگىتهتتى

  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

َم َوكُنَّا َنْحفَظُُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ - 1548
 . كََما َنْحفȘَُ ُحُروَف الْقُْرآِن الَْواَواِت َواَألِلفَاِت

ــۋايهت     - 1548  ــداق رى ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ئىبن
                                                 

ــهمى  ① ــىر        ): 2850(ھهيس ــهنهدىدە كهس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد ۋە بهززار رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب
ــار    ــر بـ ــىملىك بىـ ــد ئىسـ ــى زەيـ ــى    . ئىبنـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــهنچلىك كىشـ ــڭ ئىشـ ــان ئۇنىـ ــى ھىببـ ئىبنـ

 .سه، باشقىالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانئىلگىرى سۈر
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، تهبهرانىنىـــڭ ســـهنهدىدە ): 2852(ھهيســـهمى  ②

. مهن ئۇنىـــڭ تهرجىمىهـــالىنى تاپالمىـــدىم  . زۇبهيـــر ئىبنـــى مهرۋان رەقاشـــى ئىســـىملىك بىـــرى بـــار     
 .ىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنبهززارنىڭ راۋىيل
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بىــــز تهشــــهھهۇدنى رەســــۇلۇلالھ ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  : قىلىنىــــدۇ
يــاد  پلىرىنــىھهر ئهلــف ۋە ۋاۋ) قۇرئــان ھهرپلىرىــدىن (ۋەســهللهمدىن 

  . ①تۇقياد ئاالت ئالغاندەك
  ) »ئهلكهبىر«(

َسأَلُْت الُْحَسْيَن ْبَن َعِليٍّ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنـُه، َعـْن   : َعنِ الَْبْهزِيِّ، قَالَ - 1549
: ُهَو َتَشهُُّد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّمَ  : َتَشهُِّد َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَقَالَ

 . “يَّاُت ِللَِّه، َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت الَْغاِدَياُت الرَّاِئحاُت الزَّاِكَياُت الطَّاِهَراُت ِللَِّهالتَِّح”
مهن : بهھزىنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  - 1549 

ــهھهۇدى       ــڭ تهش ــۇ ئهنهۇنى ــى رەزىيهلالھ ــدىن ئهل ــى ئهلى ــهين ئىبن ھۈس
ئۇنىــڭ تهشــهھهۇدى پهيغهمــبهر : ېــدىتوغرۇلــۇق ســورىدىم، ئــۇ مۇنــداق د

: ئوخشـــاش بولـــۇپ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ تهشـــهھهۇدىغا
 ②»التَِّحيَّاُت ِللَِّه، َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت الَْغاِدَياُت الرَّاِئحاُت الزَّاِكَياُت الطَّـاِهَراُت ِللَّـهِ  «

   .③دەيتتى
  )»ئهلئهۋسهت«؛ 2905: »ئهلكهبىر«(

 .“َوالنَّاِعَماُت السَّابَِغاُت الطَّاِهَراُت ِللَِّه”: وفيه - 1550
ــۋايهتته - 1550  دەپ » ۋە پـــاك نـــېمهتلهر پايانســـىز«: يهنه بىـــر رىـ

  . ④كهلگهن
  )»ئهلكهبىر«(

ِه إِنَّ َتَشهَُّد َرُسولِ اللَّ”: عن أيب الَْوْرِد، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ، َيقُولُ - 1551

                                                 
 .دە مۇشۇنداق رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن» ئهلكهبىر«بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ): 2851(ھهيسهمى  ①
 گۇنــــاھالردىن )ئهتىــــگهن ـ ئاخشــــامدا قىلىنغــــان     (بــــارلىق ســــاالمالر، رەھمهتــــلهر، : تهرجىمىســــى ②

 ...ۇپتۇرقا مهنسهللاتازىلىغۇچى ۋە پاكلىغۇچى ياخشىلىقالر ا
ته رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ،   » ئهلئهۋســهت«ۋە » ئهلكهبىــر«بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى   ): 2857(ھهيســهمى  ③
 .نىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن» ئهلكهبىر«
ته رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ،   » ئهلئهۋســهت«ۋە » ئهلكهبىــر«بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى   ): 2857(ھهيســهمى  ④
 .ىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهننىڭ راۋىيل» ئهلكهبىر«
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بِْسمِ اللَِّه، َوبِاللَِّه َخْيرِ اَألْسـَماِء، التَِّحيَّـاُت   : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي كَانَ َيَتَشهَُّد بِِه
ْرَسـلَُه  الطَّيَِّباُت الصَّلََواُت ِللَِّه، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، أَ
 اللَِّه، بِالَْحقِّ َبِشًريا َوَنِذيًرا، َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ ال َرْيَب ِفيَها، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ

  . “السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْهِدنِي
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى  تىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،ردئهبۇلـــۋە – 1551

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : دېگهنمۇنداق  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ زۇبهير
 ئىسـم  ياخشـى  ئهڭتائاالنىڭ ئىسمى بىـلهن،  هللا ا«: ۋەسهللهم تهشهھهۇدتا

هللا ا رەھمهتـلهر  ياخشـىلىقالر ۋە  بارلىق ساالمالر،، باشاليمهنكى بىلهنهللا ا
ــا خاســتۇر ــوقشــېرىك .تائاالغ ىــن باشــقا ھــېچ ئىالھنىــڭ  تهللا، بىــر اى ي

نىـــڭ هللا نىڭمـــۇھهممهد ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ،يوقلىقىغـــا
ئــۇنى ھهق بىــلهن مــۇئمىنلهرگه   ئىكهنلىكىــگه، بهندىســى ۋە ئهلچىســى

 بېشارەتچى، كاپىرالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى ئهلچى قىلىپ ئهۋەتكهنلىكىـگه 
. كهنلىكىگه گۇۋاھلىـق بېـرىمهن  ئى قىيامهتنىڭ بولۇشىدا شهك يوق ۋە

نىـڭ رەھمىتـى ۋە بهرىكىتـى    هللاسـاڭا سـاالمالر بولسـۇن، ا    !ئى پهيغهمـبهر 
ئـى   .نىڭ سالىه بهندىلىرىگه ساالم بولسۇنهللابىزلهرگه ۋە ا. ساڭا بولسۇن

دېــگهن دۇئــانى » مېنــى كهچــۈرگىن، مېنــى تــوغرا يولغــا باشــلىغىن! هللا
  . ①ئوقۇيتتى

  )»ئهلكهبىر«بهززار؛ (

ْن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن َع - 1552
  . َيَسارِِه السَّلَاُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه السَّلَاُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه

مۇنداق رىـۋايهت   ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1552
: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئوڭ ۋە سول تهرىپىگه: قىلىدۇ

 »هسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋەرەھمهتۇلالھئهلهيكۇم ۋەرەھمهتۇلالھ، ئ ئهسساالمۇ«

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى بهززار ۋە تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئىبنــــى ): 2858(ھهيســــهمى  ①

 .ئۇنىڭ ھهققىدە ھهرخىل باھاالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ـ دېگهن. لۇھهيئه ئىسىملىك بىرى بار
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  . ①دەپ ساالم بېرەتتى
  )295: تىرمىزى(

 .اُض َخدِِّه ِمْن َهاُهَناَحتَّى ُيَرى َبَياُض َخدِِّه ِمْن َهاُهَنا َوَبَي: زاد النسائي - 1553
ــتىن مهڭزىنىــڭ ئېقــى   : نهســائى - 1553 ــۇ تهرەپ ــتىن ۋە ب ــۇ تهرەپ ئ

دېگهن جۈملىنى قوشۇپ  ـ  ،كۆرۈنگىدەك دەرىجىدە بۇرۇلۇپ ساالم بېرەتتى
  . ②رىۋايهت قىلغان

  )1324: نهسائى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا   َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ أَمَّا َبْعُد أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه - 1554
كَانَ ِفي َوَسِط الصَّلَاِة أَْو ِحَني اْنِقَضاِئَها فَاْبَدُءوا قَْبلَ التَّْسِليمِ فَقُولُوا التَِّحيَّـاُت الطَّيَِّبـاُت   

  . ارِِئكُْم َوَعلَى أَْنفُِسكُْمَوالصَّلََواُت َوالُْملُْك ِللَِّه ثُمَّ َسلُِّموا َعلَى الَْيِمنيِ ثُمَّ َسلُِّموا َعلَى قَ
ســهمۇرە ئىبنــى جۇنــدۇب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق       -1554

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
يهنـى بىرىنچـى ۋە   ( نامـاز تۈگىگهنـدىن كېـيىن   ۋە نامـاز ئارىسـىدا    نىبىز

التَِّحيَّاُت الطَّيَِّبـاُت َوالصَّـلََواُت   «: سـاالمدىن بـۇرۇن   ،)ئىككىنچى تهشهھهۇدتا
بـارلىق سـاالمالر، ياخشـىلىقالر، رەھمهتـلهر ۋە پادىشـاھلىقالر      ( َوالُْملُْك ِللَِّه

ئانـدىن ئـوڭ تهرىپىڭالرغـا    «: دېيىشـكه بـۇيرۇيتتى ۋە  » ...)قا خاسـتۇر هللا
مـامىڭالر ۋە ئـۆزەڭلهر ئۈچـۈن سـاالم     ىئانـدىن كېـيىن، ئ   ساالم بېـرىڭالر، 

  . ③دەيتتى» ربېرىڭال
  )975: داۋۇد ئهبۇ(

صلى اهللا عليـه  -َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ كُنَّا إِذَا َصلَّْيَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه  - 1555
َوأََشـاَر بَِيـِدِه إِلَـى    . قُلَْنا السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه -وسلم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 241(ئهلبانى  ①
 .دېگهن سهھىه، ـ): 1256(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 206(ئهلبانى  ③



 ئولتۇرۇش، تهشهھهۇد ۋە ساالمنامازدا 

183 

َعالََم ُتوِمئُونَ بِأَْيِديكُْم كَأَنََّها أَذَْناُب « :-صلى اهللا عليه وسلم-َجانَِبْينِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه الْ
 َخْيلٍ ُشُمسٍ إِنََّما َيكِْفى أََحَدكُْم أَنْ َيَضَع َيَدُه َعلَى فَِخِذِه ثُمَّ ُيَسلُِّم َعلَى أَِخيِه َمْن َعلَى َيِمينِِه

  .»َوِشَماِلِه
جـــابىر ئىبنـــى ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق   - 1555

ــۋايهت قىلىنىــدۇ  بىــز رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : دېگهنلىكــى رى
ئهسســاالمۇ ئهلهيكــۇم ۋە رەھمهتــۇلالھ، : ۋەســهللهم بىــلهن نامــاز ئوقۇغانــدا

ــۇلالھ، ـ دە    ئهسســاالمۇ ئهلهيكــۇم ۋە  ــا  رەھمهت ــوللىرىمىز بىــلهن مان پ، ق
كى تهرەپكه ئىشارەت قىلغان ھالدا ساالم بېرەتتۇق، كېـيىن  مۇنداق ئىك

ۈركهك ئاتالرنىــــڭ ئــــ«: پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم
ــېمىگه ئىشــارەت قىلىســىلهر؟    ــۇڭالر بىــلهن ن ــولنى قۇيرىقىــدەك قول ق

 ڭالرغــاىكــى بۇرادەرلىرىتپەئــوڭ ۋە ســول تهر ،نىــڭ ئۈســتىدە قويــۇپيوتى
  . دېدى» تۇريېتهرلىك ڭالرىقىلىش ساالم

  )431: مۇسلىم(

قَالَ أََما َيكِْفي أََحَدكُْم أَْو أََحَدُهْم أَنْ َيَضَع َيَدُه َعلَى فَْخِذِه ثُمَّ ُيَسلَِّم  :وله - 1556 
 .َعلَى أَِخيِه ِمْن َعْن َيِمينِِه َوِمْن َعْن ِشَماِلِه

جابىرنىــڭ باشــقا بىــر رىۋايىتىــدە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ    - 1556
ئۈستىگه قويۇپ، ئوڭ  يوتىسىنىڭقولىنى ڭالر بىرى«: هى ۋەسهللهمئهلهي

  . ①دېگهن» !تهرلىك ئهمهسمۇ؟ېه يسۋە سول تهرىپىگه ساالم بهر
  )998: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَسلُِّم ِفي الصَّـلَاِة   - 1557
  .اِحَدةً ِتلْقَاَء َوْجهِِه َيِميلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَْيَمنِ َشْيئًاَتْسِليَمةً َو

ــداق   - 1557 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــۇلۇلالھ : دەيـ رەسـ
ئوڭ بېشىنى ، ئۇدۇلىغا قاراپ تۇرۇپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازدا 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 881(ئهلبانى  ①
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  . ①ىـ پهل بۇرىغان ھالهتته بىر قېتىمال ساالم بېرەتت تهرەپكه سهل
  )296: تىرمىزى(

   .َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َحذُْف السَّلَامِ ُسنَّةٌ - 1558
ســاالمنى ســوزماي  : ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ    - 1558

   .②، ـ دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇسۈننهتتۇرقىلىش 
  )297: تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسلََّم لَا َيقُْعُد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه  - 1559
 .إِلَّا ِمقَْداَر َما َيقُولُ اللَُّهمَّ أَْنَت السَّلَاُم َوِمْنَك السَّلَاُم َتَباَركَْت ذَا الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ

ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهانىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت       - 1559
: همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سـاالم بهرگهنـدىن كېـيىن   پهيغ: قىلىنىدۇ

ــى ا« ــق  ! هللائ ــهن، تېنچلى ــق بېغىشلىغۇچىس ــدۇ  تېنچلى ــهندىن بولى . پهقهت س
 مىقــداردادېگــۈدەك » ھــۆرمهت ۋە ئۇلۇغلۇقنىــڭ ئىگىســى ســهن، مۇبارەكســهن    

  . ③ئولتۇراتتى
  )298: تىرمىزى(

كُْنُت أَُصلِّي َوَعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ُمْسنٌِد șَْهَرُه عن َواِسعِ ْبنِ َحبَّانَ أَنَُّه قَالَ  - 1560
ِه ْبـُن  إِلَى جَِدارِ الِْقْبلَِة فَلَمَّا قََضْيُت َصلَاِتي اْنَصَرفُْت إِلَْيِه ِمْن ِقَبلِ ِشقِّي الْأَْيَسرِ فَقَالَ َعْبُد اللَّ

لُْت َرأَْيُتَك فَاْنَصَرفُْت إِلَْيَك قَالَ َعْبـُد اللَّـِه   ُعَمَر َما َمَنَعَك أَنْ َتْنَصرَِف َعْن َيِمينَِك قَالَ فَقُ
فَإِنََّك قَْد أََصْبَت إِنَّ قَاِئلًا َيقُولُ اْنَصرِْف َعْن َيِمينَِك فَإِذَا كُْنَت ُتَصلِّي فَاْنَصرِْف َحْيثُ ِشئَْت 

  .إِنْ ِشئَْت َعْن َيِمينَِك َوإِنْ ِشئَْت َعْن َيَسارَِك
: نى ھهبباننىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ۋاسىئ ئىب - 1560

مهن ناماز ئوقۇۋاتاتتىم، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر دۈمبىسـىنى قىـبله تامغـا يـۆلهپ     

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 242(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 48(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 243(ئهلبانى  ③
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پ بولغانـــدىن كېـــيىن، ئۇنىـــڭ يېنىغـــا ســـول  نـــامىزىمنى ئوقـــۇ. ئولتـــۇراتتى
  :ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلالھ. تهرىپىمدىن قوپقان پېتى باردىم

  :مهن سورىغانىدى، دەپ ـ ؟ىڭدىن قوپۇپ كهلمىدىڭپىتهر ئوڭ ــ نېمىشقا
، ـ  شـۇنداق قىلـدىم  كـۆرۈپ  ) سول تهرىپىمدە ئولتۇرغانلىقىڭنى(ڭ ــ سېنى

  : دېسهم، ئابدۇلالھ
ئـوڭ  ) ناماز ئوقۇپ بولۇپ قايتماقچى بولغانـدا (ــ توغرا قىلدىڭ، چۈنكى ساڭا 

ن قايسـى تهرەپـتىن،   ھـالبۇكى، نامـازدى  . دەيـدىغانالرمۇ بولىـدۇ  قايت  تهرىپىڭدىن
  . دۇ، ـ دېدىۋېرىبولى قايتساڭيهنى خالىساڭ ئوڭ، خالىساڭ سول تهرىپىڭدىن 

  )409: مالىك(

قَالَ َعْبُد اللَِّه لَا َيْجَعلْ أََحُدكُْم ِللشَّْيطَاِن َشْيئًا ِمْن َصلَاِتِه َيَرى أَنَّ َحقŕا َعلَْيِه أَنْ لَا  - 1561
  .ِه لَقَْد َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِثًريا َيْنَصرُِف َعْن َيَسارِِهَيْنَصرَِف إِلَّا َعْن َيِمينِ

: ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دېـــگهن - 1561
ــازدىن  ــدا(ھــېچكىم نام ــتىن ) قايتقان ــوڭ تهرەپ ــايتىشئ ــويالپ،  ق كېــرەك دەپ ئ

ھـالبۇكى، مهن رەسـۇلۇلالھ   . ش ئايرىـپ قويمىسـۇن  نامىزىدىن شهيتانغا بىر ئۈلۈ
ســـول تهرىپىـــدىن ) قايتقانـــدا(ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ نامـــازدىن 

  . كۆپ كۆرگهنىدىم قايتقانلىقىنى
  )802: بۇخارى(

للَّـُه  عن َعْمٌرو أَنَّ أََبا َمْعَبٍد َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي ا - 1562
َعْنُهَما أَْخَبَرُه أَنَّ َرفَْع الصَّْوِت بِالذِّكْرِ ِحَني َيْنَصرُِف النَّاُس ِمْن الَْمكُْتوَبِة كَانَ َعلَى َعْهـِد  

  .ُهالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ كُْنُت أَْعلَُم إِذَا اْنَصَرفُوا بِذَِلَك إِذَا َسِمْعُت
ئىبنـى ئابباسـنىڭ ئازادگهردىسـى ئهبـۇ مهئـبهد      : دەيدۇئهمر مۇنداق  - 1562

ــا  ــۆزلهپ بهرگهن  ماڭ ــى س ــداق دېگهنلىكىن ــى ئابباســنىڭ مۇن ــبهر : ئىبن پهيغهم
ــائهت پهرز نامـــازنى ئوقـــۇپ    ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ دەۋرىـــدە، جامـ

ــاتتى     ــرى ئېيت ــاۋازدا زىك ــۇقىرى ئ ــيىن، ي ــدىن كې ــاۋا. بولغان ــاڭالپ، مهن ئ زنى ئ
  . ئۇالرنىڭ نامازدىن پارىغ بولغانلىقىنى بىلهتتىم

  )841: بۇخارى(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كُنَّا َنْعرُِف اْنِقَضاَء َصلَاِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 1563
  .َوَسلََّم بِالتَّكْبِريِ

اق دېگهنلىكى رىۋايهت نىڭ مۇندمائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1563 
يـۇقىرى ئـاۋازدا   (بىز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     : قىلىنىدۇ
  . تهكبىرىدىن، ئۇنىڭ نامازدىن پارىغ بولغانلىقىنى بىلهتتۇق) ئېيتقان

  )583: مۇسلىم(



 

187 

  

  

  نامازدا قىلىش چهكلهنگهن ۋە جائىز بولغان ئىشالر

اِحَبُه َوُهَو إِلَى َجْنبِِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ كُنَّا َنَتكَلَُّم ِفي الصَّلَاِة ُيكَلُِّم الرَُّجلُ َص - 1564
  .ِفي الصَّلَاِة َحتَّى َنَزلَْت َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني فَأُِمْرَنا بِالسُّكُوِت َوُنهِيَنا َعْن الْكَلَامِ

زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــداق  - 1564
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــازدا ا :دېگهنلىكــى رى ــۇرۇڭالر هللا نام  ئۈچــۈن شــۈك ت

دېگهن ئايهت نازىل بولۇشتىن بۇرۇن، بىز نامازدا تـۇرۇپ بىـر ـ بىرىمىـز     ①
بۇ ئايهتتىن كېيىن، بىز جىم تۇرۇشقا بۇيرۇلدۇق  .سۆزلىشهتتۇقبىلهن 

   .ھهم پاراڭلىشىشتىن چهكلهندۇق
  )539: مۇسلىم(

نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كُنَّا ُنَسلُِّم َعلَى ال - 1565
َنا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّـا  ُيَصلِّي فََيُردُّ َعلَْيَنا فَلَمَّا َرَجْعَنا ِمْن ِعْنِد النََّجاِشيِّ َسلَّْمَنا َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَْيَنا فَقُلْ

  . إِنَّ ِفي الصَّلَاِة ُشْغلًا كُنَّا ُنَسلُِّم َعلَْيَك فََتُردُّ َعلَْيَنا قَالَ
 رىـۋايهت ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى  - 1565
ئــۇ نامــاز  هپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگ بىــز: قىلىنىــدۇ

. ئوقۇۋاتقان ۋاقىتلىرىدا ساالم قىالتتۇق، ئۇمـۇ بىـزگه جـاۋاب قـايتۇراتتى    
كهلگهندىن كېـيىن، ئۇنىڭغـا سـاالم    قايتىپ يېنىدىن بىز نهجاشىنىڭ 

  : بىز. قىلساق، ئۇ بىزگه جاۋاب قايتۇرمىدى
بـۇرۇن سـاڭا سـاالم قىلسـاق، بىـزگه جـاۋاب       ! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى ا

  : قايتۇراتتىڭغۇ؟ ـ دېسهك، ئۇ
يهنـى  ( لىـدىغان ئىشـالر بـار   بوــ ھهقىقهتهن نامازدا ئىنسان مهشغۇل 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى - 238سۈرە بهقهرە،  ①
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ــارلىق ا      ــر قات ــا، ۋە زىكى ــهجدە، دۇئ ــۇ، س ــرائهت، رۇك ــازدا قى ــاد  هللانام ــى ي ن
  . ، ـ دېدى)ئېتىدىغان ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇش كېرەك
  )3875: بۇخارى(

ي فَقَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصـلِّ : ويف رواية - 1566 
ى فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ السَّلَاَم فَأََخذَنِي َما قَُدَم َوَما َحُدثَ فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

ْد أَْحَدثَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ اللََّه ُيْحِدثُ ِمْن أَْمرِِه َما َيَشاُء َوإِنَّ اللََّه َجلَّ َوَعزَّ قَ
  .ِمْن أَْمرِِه أَنْ لَا َتكَلَُّموا ِفي الصَّلَاِة فََردَّ َعلَيَّ السَّلَاَم

مهن پهيغهمـــبهر : يهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېـــيىلگهن - 1566
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا كهلســـهم، ئـــۇ نامـــاز       

. اب بهرمىـدى ئۇنىڭغا ساالم قىلسام، ئـۇ سـالىمىمغا جـاۋ   . ئوقۇۋاتقانىكهن
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ماڭـــا ســـاالم ”(ن هم ،شـــۇنىڭ بىـــلهن

بـۇرۇنقى ۋە ھـازىرقى   ) دەپ “قىلماسلىقىغا نېمه ئىش سـهۋەب بولغانـدۇ؟  
ــا  ســىداىم توغرىئهھــۋال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . چۆمــدۈمئويغ

قىــدىن ۇھهقىــقهتهن ئــۆز بۇير هللا ا«: پ بولــۇپۋەســهللهم نامــازنى ئوقــۇ  
تائاال نامـازدا تـۇرۇپ   هللا شۈبهىسىزكى، ا. ىغىنىنى مهيدانغا چىقىرىدۇخال

دېدى، ئاندىن » چىقاردىسۆزلهشمهسلىك بۇيرۇقىنى يېڭىدىن ئوتتۇرىغا 
  . ①دەپ جاۋاب قايتۇردى» ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم«: ماڭا

  )924: داۋۇد ئهبۇ(

َنا أََنا أَُصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الَْحكَمِ السُّلَِميِّ قَالَ َبْي - 1567
 َوا َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َعطََس َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ فَقُلُْت َيْرَحُمَك اللَُّه فََرَمانِي الْقَْوُم بِأَْبَصارِِهْم فَقُلُْت

ُبونَ بِأَْيِديهِْم َعلَى أَفَْخاِذِهْم فَلَمَّـا َرأَْيـُتُهْم   ثُكْلَ أُمَِّياْه َما َشأُْنكُْم َتْنظُُرونَ إِلَيَّ فََجَعلُوا َيْضرِ
ـ  ا ُيَصمُِّتوَننِي لَِكنِّي َسكَتُّ فَلَمَّا َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَبِأَبِي ُهَو َوأُمِّي َم

ُه فََواللَِّه َما كََهَرنِي َولَا َضَرَبنِي َولَا َشَتَمنِي قَالَ َرأَْيُت ُمَعلًِّما قَْبلَُه َولَا َبْعَدُه أَْحَسَن َتْعِليًما ِمْن
 الْقُْرآِن إِنَّ َهِذِه الصَّلَاةَ لَا َيْصلُُح ِفيَها َشْيءĄ ِمْن كَلَامِ النَّاسِ إِنََّما ُهَو التَّْسبِيُح َوالتَّكْبُِري َوِقَراَءةُ

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 817(ئهلبانى  ①
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لَْيِه َوَسلََّم قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي َحِديثُ َعْهٍد بَِجاِهِليٍَّة أَْو كََما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
لٌ َيَتطَيَُّرونَ َوقَْد َجاَء اللَُّه بِالْإِْسلَامِ َوإِنَّ ِمنَّا رَِجالًا َيأُْتونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا َتأِْتهِْم قَالَ َوِمنَّا رَِجا

ي ُصُدورِِهْم فَلَا َيُصدَّنَُّهْم قَالَ اْبُن الصَّبَّاحِ فَلَا َيُصدَّنَّكُْم قَالَ قُلُْت قَالَ ذَاَك َشْيءĄ َيجُِدوَنُه ِف
ي َوِمنَّا رَِجالٌ َيُخطُّونَ قَالَ كَانَ َنبِيٌّ ِمْن الْأَْنبَِياِء َيُخطُّ فََمْن َوافََق َخطَُّه فَذَاَك قَالَ َوكَاَنْت ِل

أُُحٍد َوالَْجوَّانِيَِّة فَاطَّلَْعُت ذَاَت َيْومٍ فَإِذَا الذِّيُب قَْد ذََهَب بَِشاٍة ِمْن  َجارَِيةٌ َتْرَعى غََنًما ِلي ِقَبلَ
غََنِمَها َوأََنا َرُجلٌ ِمْن َبنِي آَدَم آَسُف كََما َيأَْسفُونَ لَِكنِّي َصكَكُْتَها َصكَّةً فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه 

ظََّم ذَِلَك َعلَيَّ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَفَلَا أُْعِتقَُها قَالَ ائِْتنِي بَِها فَأََتْيُتـُه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََع
إِنََّها بَِها فَقَالَ لََها أَْيَن اللَُّه قَالَْت ِفي السََّماِء قَالَ َمْن أََنا قَالَْت أَْنَت َرُسولُ اللَِّه قَالَ أَْعِتقَْها فَ

  . ُمْؤِمَنةٌ
مۇئــاۋىيه ئىبنــى ھهكهم ســۇلهمى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ      - 1567

رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــاتتۇق، جامــائهت ئىچىــدىن بىــر كىشــى    ۋەســهللهم بىــلهن نامــاز ئوقۇۋات

  : ز چۈشكۈرىۋىدى، مهنىتۇيۇقس
نىــڭ كۆزىســاڭا رەھــمهت قىلســۇن، ـ دېســهم، باشــقىالر ماڭــا    هللا ــــ ا

  : مهن. قارىغىلى تۇردىقۇيرۇقىدا 
قارايسـىلهر؟ ـ   بۇنـداق  ھهممىڭـالر نېمىشـقا ماڭـا    ! ـــ سـىلهرگه ۋاي  

مهن ئۇالرنىڭ . دېدىم، ئۇالر قوللىرى بىلهن يوتىلىرىغا ئۇرۇشقا باشلىدى
 ئاتـا ـ  . كـۆرۈپ جىـم تـۇردۇم    قا ئۈنـدەۋاتقانلىقىنى لىقماسگهپ قىل ېنىم

بولسـۇنكى، مهن  گه پىـدا  ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  ئانام رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ  
ئۇنىڭدەك ياخشى تهلىم بېرىدىغان ئۇسـتازنى ئۇنىڭـدىن بـۇرۇن ۋە يـاكى     

تائاالنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، هللا ا. ئۇنىڭــدىن كېيىنمــۇ كۆرمىــدىم
گهتكهنـدىن كېـيىن   ۈپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامـازنى ت 

  :، بهلكىېنى سىلكىپمۇ قويمىدىمھهتتا  ،تىللىمىدى ،ئۇرمىدىمېنى 
ـــ ھهقىــقهتهن، ئىنســانالرنىڭ نامــازدا گهپ ـ ســۆز قىلىشــى تــوغرا      ـ

ــان     . ئهمهس ــتىش ۋە قۇرئ ــر ئېي ــتىش، تهكبى ــبىه ئېي ــاز پهقهت تهس نام
  : مهن. دى، ـ دېتۇرئوقۇشتىن ئىبارەت

ـــ ئـــى ا ــى، مهن كۇپرهللاــ ــنىـــڭ ئهلچىسـ ــدىن ىـ دىن قۇتۇلـــۇپ يېڭىـ
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ــادەم، ا  ــدى  ئىســالم هللامۇســۇلمان بولغــان ئ ــا قوي بىزنىــڭ ، دىنىنــى يولغ
ئىچىمىزدىن بىر تۈركۈم كىشـى رەمبالالرغـا پـال ئـاچتۇرغىلى بارىـدۇ، ـ       

  :ئۇ. دېدىم
  : مهن. ــ سهن بارمىغىن، ـ دېدى

  : دېۋىدىم، ئۇ -پال ئالىدۇ،  شۇمـ بىر تۈركۈم كىشىلىرىمىز 
ان ۇ، ئۇالرنىڭ كۆڭلىـدىكى ئـوي بولـۇپ، ئـۇالرنى قىلمـاقچى بولغـ      بــ 

  : مهن. ، ـ دېدىلىقى كېرەكسائىشتىن توسۇپ قويم
. ــ ئىچىمىزدە سىزىق سىزىپ پال ئاچىدىغان ئادەملهر بـار، ـ دېـدىم   

  : ئۇ
 كىمنىــڭ ســىزىقى. ــــ پهيغهمــبهرلهردىن بىــرى ســىزىق ســىزاتتى 

 -ئىش ئۇنىڭ دېگىنىدەك بولىدۇ، ، ئۇنىڭ سىزىقىغا توغرا كېلىپ قالسا
  ①.دېدى

تهرەپته قويلىرىمنى باقىدىغان تاغلىرى ۋۋانىيه ھۇد ۋە جهۇئ مېنىڭ
ــدى   ــار ئى ــدىكىم ب ــر دې ــۆرە يهپ    . بى ــوينى ب ــر ق ــام، بى ــۈنى قارىس ــر ك بى

 بىر كاچـات مهنمۇ ئىنسان بولغاچقا، ئۇنىڭغا ئاچچىقلىدىم ۋە . كېتىپتۇ
ئاندىن رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئهھـۋالنى      . سالدىم

  : مهن. اتالىق ئۆتكۈزگهنلىكىمنى كۆرسهتتىئېيتسام، ئۇ ماڭا چوڭ خ
  :قىاليمۇ؟ ـ دېۋىدىم، ئۇ ئازادئۇنى ! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى ا

ئـۇ دېـدەكنى   . ــ دېـدى   ــ ئـۇنى مېنىـڭ قېشـىمغا ئېلىـپ كهلگىـن،     
. رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا ئېلىـپ كهلـدىم  

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دېدەكتىن
  : هدە؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇنهللا ــ ا

  . ــ ئاسماندا، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  : ــ مهن كىم؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇ

ـــ ســهن ا ــدى    هللا ـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . تائاالنىــڭ ئهلچىســى، ـ دې

                                                 
ــاننىڭ        ① ــقا ئىنس ــۈن، باش ــانلىقى ئۈچ ــىيهت بولغ ــدە خۇسۇس ــرىلگهن ئاالھى ــبهرگه بې ــۇ پهيغهم ــۇ ئىــش ش ب

مېنىــــڭ : شــــۇڭا بىراۋنىــــڭ. تىگه يېتهلمهســــلىكى ئېنىــــقھهقىقىيــــقــــابىلىيىتى ئــــۇ ئىشــــنىڭ 
 .بىمهنىلىكتۇرسىزىقىم ئۇنىڭ سىزىقىغا ئۇدۇل كېلىدۇ، ـ دەپ دەۋا قىلىشى 
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  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
دېـدەك  ) يهنـى مۇسـۇلمان  (مـۆئمىن   قىلىۋەت، چۈنكى ئۇ ئازادــ ئۇنى 

  . ، ـ دېدىئىكهن
  )537: مۇسلىم(

َعْن َعْمرٍو أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ ُمَعاذًا إِلَى الَْيَمنِ فَقََرأَ ُمَعاذٌ  - 1568
 ِفي َصلَاِة الصُّْبحِ ُسوَرةَ النَِّساِء فَلَمَّا قَالَ َواتََّخذَ اللَُّه إِْبَراِهيَم َخِليلًا قَالَ َرُجلٌ َخلْفَُه قَـرَّتْ 

  .مِّ إِْبَراِهيَمَعْيُن أُ
دېگهنلىكى مۇنداق  نىڭئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1568 

ــۋايهت قىلى ــرى ــاز  : دۇنى ــهللهم مۇئ ــى ۋەس ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه  پهيغهم
 ئـۇ بامـدات نامىزىـدا سـۈرە    . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى يهمهنگه ئهۋەتكهن ئىـدى 

دېــگهن  ①ئىبراھىمنــى دوســت تــۇتتىهللا ا: نىســانى قىــرائهت قىلىــپ
  : ئايهتكه كهلگهندە، ئارقىسىدا تۇرغان بىر ئادەم

  . ــ ئىبراھىمنىڭ ئانىسىنىڭ كۆزى خۇرسهن بولدى، ـ دېدى
  )4348: بۇخارى(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمْعَناُه َيقُولُ  - 1569 
ِمْنَك ثُمَّ قَالَ أَلَْعُنَك بِلَْعَنة اللَِّه ثَلَاثًا َوَبَسطَ َيَدُه كَأَنَُّه َيَتَناَولُ َشْيئًا فَلَمَّا فََرغَ ِمـْن   أَُعوذُ بِاللَِّه

 الصَّلَاِة قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد َسِمْعَناَك َتقُولُ ِفي الصَّلَاِة َشْيئًا لَْم َنْسَمْعَك َتقُولُُه قَْبلَ ذَِلـكَ 
أَْيَناَك َبَسطَْت َيَدَك قَالَ إِنَّ َعُدوَّ اللَِّه إِْبِليَس َجاَء بِِشَهابٍ ِمْن َنارٍ ِلَيْجَعلَُه ِفـي َوْجهِـي   َوَر

ثَلَـاثَ   فَقُلُْت أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْنَك ثَلَاثَ َمرَّاٍت ثُمَّ قُلُْت أَلَْعُنَك بِلَْعَنِة اللَِّه التَّامَِّة فَلَْم َيْسـَتأِْخرْ 
 ٍت ثُمَّ أََرْدُت أَْخذَُه َواللَِّه لَْولَا َدْعَوةُ أَِخيَنا ُسلَْيَمانَ لَأَْصَبَح ُموثَقًا َيلَْعُب بِِه وِلَْدانُ أَْهـلِ َمرَّا

  .الَْمِديَنِة
ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىـۋايهت   - 1569
: ۇپنامازدا تـۇر  نىڭرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

دېگهنلىكىنـــى، » تائاالغـــا ســـېغىنىمهنهللا ســـېنىڭ يامانلىقىڭـــدىن ا«
                                                 

 .ىر قىسمىئايهتنىڭ ب -125سۈرە نىسا،  ①
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ئۇنىڭدىن كېيىن، خۇددى بىر نهرسىنى تۇتۇۋاتقاندەك قولىنى ئۇزىتىـپ  
ــۈچ قېــتىم  ــۇرۇپ ئ دېگهنلىكىنــى » بولســۇن ىتــىنىــڭ لهنهللاســاڭا ا«: ت

  : نامازدىن پارىغ بولغاندا. ئاڭلىدۇق
نامـازدا تـۇرۇپ   ىن بـۇرۇن سـېنىڭ   بۇنـد بىـز  ! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى ا
 ســۆزنى قىلغىنىڭنــى ئاڭلىمىغــان ۋە قولــۇڭنى ئــۇزاتقىنىڭنى  بۇنــداق

  : ، ئۇېۋىدۇقكۆرمىگهنىدۇق؟ ـ د
ـــ شۈبهىســىزكى، ا نىــڭ دۈشــمىنى شــهيتان ئوتنىــڭ يــالقۇنىنى  هللاـ

سـېنىڭ  «: يۈزۈمگه ئېتىش ئۈچۈن ئېلىپ كهلگهنىدى، مهن ئۈچ قېتىم
 »بولسـۇن  ىتـ ىنىڭ لهنهللاساڭا ا، سېغىنىمهنتائاالغا هللا يامانلىقىڭدىن ا

شۇنىڭ بىـلهن،  . بىراق ئۇ ھهر ئۈچىلى قېتىمدا ئارقىغا يانمىدى. دېدىم
ــۇۋاالي د ــۇنى تۇت ــامى بىــلهن  هللا ا .قولــۇمنى ســۇندۇمەپ مهن ئ تائاالنىــڭ ن

ۇ قهسهمكى، ئهگهر قېرىندىشىمىز سۇاليماننىڭ دۇئاسى بولمىسا ئىدى، ئ
ــوالت   ــان ب ــا بولغ ــازىر باغالقت ــك    .تىھ ــڭ كىچى ــدا، مهدىنىنى ــاڭ ئاتقان ت

  . بالىلىرى ئۇنى سۆرەپ ئوينايتتى، ـ دېدى
  )542: مۇسلىم(

َتكَلََّم ِفي الصَّالِة َناِسًيا، ”: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 1570
 . “فََبَنى َعلَى َما َصلَّى

: ىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇئهبــۇ ھــۇرەيرە رەز - 1570
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ناماز ئوقۇۋېتىپ، ئېسـىدە يـوق   

   .①گهپ قىلىپ سالدى، ئهمما نامىزىنى بۇزماي داۋامالشتۇردى
 )»ئهلئهۋسهت«(

لََّم َمرَّ َعلَيَّ الشَّْيطَانُ َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 1571
  .فَأََخذُْتُه فََخَنقُْتُه َحتَّى إِنِّي لَأَجُِد َبْرَد ِلَسانِِه ِفي َيَديَّ فَقَالَ أَْوَجْعَتنِي أَْوَجْعَتنِي

                                                 
ــهمى  ① ــدى         ): 2437(ھهيس ــى مهھ ــال ئىبن ــهنهدىدە مهئ ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ئهبـــۇ ھـــاتهم بهزىـــدە ئـــۇنى ھهدىســـى مـــۇنكهر كىشـــىلهر قاتارىـــدا تىلغـــا ئالســـا،  . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
 .گهنزەھهبى ئۇنىڭ راستچىل كىشىلهر قاتارىدىن ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دې
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ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر     - 1571
ــ    ــداق دېگهنلىكـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۋايهت سـ ى رىـ

  :قىلىنىدۇ
مهن ئـۇنى تۇتۇۋېلىـپ،   . نامازدا تۇرسام، شـهيتان ماڭـا يېقىنالشـتى   «

كېكىرتىكىنـــى قـــاتتىق بوغـــدۇم، ھهتتـــا قـــوللىرىم بىـــلهن ئۇنىـــڭ  
ى ئازابلىـدىڭ،  مېن”: ئۇ. تىلىنىڭ سوغۇق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم

  . ①»دەپ ۋارقىرىدى “مېنى ئازابلىدىڭ
  )3916: ئهھمهد(

ُمَعْيِقيٌب أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِفي الرَُّجلِ ُيَسوِّي التَُّراَب عن  - 1572 
  .َحْيثُ َيْسُجُد قَالَ إِنْ كُْنَت فَاِعلًا فََواِحَدةً

ــداق مۇئهيقىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 1572  پهيغهمــبهر  :دەيــدۇ مۇن
نى ســىدىغان يهرنىــڭ توپىســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهجدە قىلىــ

  : ن كىشى ھهققىدەهىگتۈزل) نامازدا تۇرۇپ(
بىرال قېتىم قىلىشـقا بولىـدۇ، ـ     بولمايدىغان بولسا، ىمىسهڭــ تۈزل

  . ېگهند
  )1207: بۇخارى(

 َعْن أَبِي ذَرٍّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا قَاَم أََحـُدكُْم إِلَـى   - 1573
  .الصَّلَاِة فَلَا َيْمَسْح الَْحَصى فَإِنَّ الرَّْحَمةَ ُتَواجُِهُه

ئهبۇ زەر غىفارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  - 1573
  : قىلىنىدۇ رىۋايهتئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى 

ــىز  « ــدا، شۈبهىسـ ــا تۇرغانـ ــرىڭالر نامازغـ ــا   كىبىـ ــمهت ئۇنىڭغـ رەھـ
سـۈپۈرۈش بىـلهن   ۇڭا سـهجدىگاھتىكى شـېغىل تاشـالرنى    ش. يۈزلىنىدۇ

  . ②»مهشغۇل بولۇپ يۈرمىسۇن
  )379: تىرمىزى(

                                                 
ــهمى  ① ــدە        ): 1594(ھهيس ــۇ ئۇبهي ــهنهدىدىكى ئهب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

قالغــــان راۋىيلىــــرى ســــهھىه ھهدىســــنىڭ    . بــــۇ ھهدىســــنى ئاتىســــىدىن بىۋاســــىته ئاڭلىمىغــــان    
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 58(ئهلبانى  ②
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َعْن َماِلك َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ أََبا ذَرٍّ كَـانَ َيقُـولُ َمْسـُح     - 1574
  .َعمِالَْحْصَباِء َمْسَحةً َواِحَدةً َوَتْركَُها َخْيٌر ِمْن ُحْمرِ النَّ

رەزىيهلالھـــۇ مالىـــك يهھيـــا ئىبنـــى ســـهئىددىن ئهبـــۇ زەر  – 1574
ئۇششــاق تاشــالرنى : رىــۋايهت قىلىــدۇدېگهنلىكىنــى مۇنــداق  ئهنهۇنىــڭ

ــۇرۇپ( ) نامــازدا(ئهممــا ، ۇبولىــدۈپۈرىۋېتىشــكه بىــر قېــتىم س) نامــازدا ت
   .قىزىل تۆگىلهردىنمۇ ئهۋزەلئۇنداق ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولماسلىق 

  )374: مالىك(

عن أيب ذَرٍّ قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيَزالُ اللَّـُه َعـزَّ    - 1575
  .َوَجلَّ ُمقْبِلًا َعلَى الَْعْبِد ِفي َصلَاِتِه َما لَْم َيلَْتِفْت فَإِذَا َصَرَف َوْجَهُه اْنَصَرَف َعْنُه

ــۇ  - 1575 ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالھـ ــدۇكى، ئهبـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇياققا قارىماي، قهلب ھـۇزۇرى بىـلهن    -نامازدا تۇرغان بهندە ئۇياق «
بۇياققا  -ئۇ يۈزىنى ئۇياق . تائاال ئۇنىڭغا ئالدىنى قىلىپ تۇرىدۇهللا بولسا، ا
  . ①»مۇ باشقا تهرەپكه بۇرىلىۋالىدۇهللابۇرىسا، ا

  )1195: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اِلالِْتفَاِت ِفي  - 1576
  .الصَّلَاِة فَقَالَ ُهَو اْخِتلَاٌس َيْخَتِلُسُه الشَّْيطَانُ ِمْن َصلَاِة الَْعْبِد

ــدا   - 1576 ــان  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇن ق دېگهنلىكــى باي
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن نامــازدا  : قىلىنىــدۇ

  : بۇياققا قاراش توغرىسىدا سورىدىم، ئۇ -تۇرۇپ ئۇياق 
شـۇنداق   ىبهنـدىنىڭ نـامىزىن   شـهيتان  ىلىـق بولـۇپ،  ربىـر ئوغ  ۇئــ 
  . ـ دېدى ،يدۇئوغرىال

  )751 :بۇخارى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 57(ئهلبانى  ①
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الَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبـالُ أَقْـَوامٍ   عن أََنس ْبَن َماِلٍك قَ - 1577
َك َيْرفَُعونَ أَْبَصاَرُهْم إِلَى السََّماِء ِفي َصلَاِتهِْم فَاْشَتدَّ قَْولُُه ِفي ذَِلَك َحتَّى قَالَ لََيْنَتُهنَّ َعْن ذَِل

  .أَْو لَُتْخطَفَنَّ أَْبَصاُرُهْم
ــ - 1577 ــدۇ  ئهنهس ئىبن ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : ى مالىــك رەزىيهلالھ

جامائهتكه نـېمه بولـدىكىن؟   «: رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
دېـدى ۋە بـۇ   » ۋالدىۇئۇالر نامازدا تۇرۇپ ئاسمانغا تىكىلىپ قارايدىغان بول

ئـۇالر يـا   «: ھهقته شۇنداق ئېغىر گهپ قىلدىكى، ئاخىرىدا مۇنداق دېـدى 
  . »ياكى ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئويۇلىدۇ ك ئېتىدۇى تهرشۇ قىلمىشىن

  )750: بۇخارى(

قَالَ أََنُس ْبُن َماِلٍك قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا ُبَنيَّ إِيَّـاَك   - 1578
انَ لَا ُبدَّ فَِفي التَّطَوُّعِ لَـا ِفـي   َواِلالِْتفَاَت ِفي الصَّلَاِة فَإِنَّ اِلالِْتفَاَت ِفي الصَّلَاِة َهلَكَةٌ فَإِنْ كَ

  .الْفَرِيَضِة
ــدۇئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق د  - 1578  : ەي

نامــازدا ! ئــى ئوغلــۇم«: رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭــا
بۇياققـا قـاراش    -بۇياققا قاراشتىن ساقالن، چۈنكى نامازدا ئۇيـاق   -ئۇياق 

ئهگهر زۆرۈر بولــۇپ قالســا، نهپــله نامــازدا قارىســاڭ  . لغــانلىقتۇرھــاالك بو
  . ①دەپ تهلىم بهردى» پهرز نامازدا قاراشقا قهتئىي بولمايدۇ. بولىدۇ

  )589: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيلَْحȘُ ِفي الصَّلَاِة  - 1579
  . يًنا َوِشَمالًا َولَا َيلْوِي ُعُنقَُه َخلَْف șَْهرِِهَيِم

ــۇ ئهنهۇ  - 1579  ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم نامــازدا تــۇرۇپ كۆزىنىـــڭ      
 قۇيرىقىــدا ئــوڭ ۋە ســول تهرەپــكه قــارايتتى، ئهممــا بــوينىنى ئارقىســىغا 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 90(ئهلبانى  ①
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  . ①ىبۇرىمايتت
  )587: ىتىرمىز(

َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاٍذ َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ  - 1580
  .َيقُولُ الضَّاِحُك ِفي الصَّلَاِة َوالُْملَْتِفُت َوالُْمفَقُِّع أََصابَِعُه بَِمْنزِلٍَة َواِحَدٍة

ــاز رەزىيهلال   - 1580 ــى مۇئـ ــهھل ئىبنـ ــىدىن   سـ ــۇ دادىسـ ــۇ ئهنهـ ھـ
رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى 

  : رىۋايهت قىلىدۇ
ــۇرۇپ كۈلگــۈچى، ئۇيــاق   « ــارىغۇچى،  -نامازنىــڭ ئىچىــدە ت ــا ق بۇياقق

يهنـى شـۇ   (بارماقلىرىدىن قاس چىقارغۇچىالرنىـڭ ھهممىسـى ئوخشـاش    
  . ②»)ئىشالرنىڭ گۇناھى ئوخشاش

  )»ئهلكهبىر«؛ 15194: ئهھمهد(

ال َيقْطَُع الصَّالةَ ”: َعْن َجابِرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَالَ - 1581
 .“الْكَْشُر َولَِكْن َتقْطَُعَها الْقَْهقََهةُ

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 1581
 :ەســـــهللهم مۇنـــــداق دېـــــگهنرەســـــۇلۇلالھ ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋ

  . ③»كۈلۈمسىرەش نامازنى بۇزمايدۇ، لېكىن قاقاقالپ كۈلۈش بۇزىدۇ«
  )»ئهلسهغىر«(

  . قَالَ ُنهَِي َعْن الَْخْصرِ ِفي الصَّلَاِة َرِضَي اللَُّه َعْنُهَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 1582
ــداق دېگهنلىكــى    - 1582 ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن ئهب

ــۋاي ــدۇرىـ ــتىن    : هت قىلىنىـ ــا قويۇشـ ــولنى بېقىنغـ ــى قـ ــازدا ئىككـ نامـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 482(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــهنهدىدە      ): 2424(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــۇھهيئه ئىســىملىك بىــرى ب ــا قويۇلغــان  . ئىبنــى ل ئۇنىــڭ . ئۇنىــڭ ھهققىــدە ھهرخىــل باھــاالر ئوتتۇرىغ
 .ئىبنى فائىد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنسهنهدىدە يهنه زەبان 

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ھهم مهرفـــۇئ ھهم مهرقـــۇف ھـــالهتته رىـــۋايهت قىلغـــان        ): 2440(ھهيســـهمى  ③
 .بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن



 قىلىش چهكلهنگهن ۋە جائىز بولغان ئىشالرنامازدا 

197 

  . چهكلهندۇق
  )1219: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها كَاَنْت َتكَْرُه أَنْ َيْجَعلَ َيَدُه ِفي َخاِصَرِتِه َوَتقُولُ  - 1583
   .إِنَّ الَْيُهوَد َتفَْعلُُه

ــولنى بې   - 1583 ــا قـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــنى ئائىشـ ــا قويۇشـ  قىنغـ
  . دەيتتى “قىلىدۇ يهھۇدىيالر شۇنداق”: ياقتۇرمايتتى ۋە

  )3458: بۇخارى(

هنى النƑ عن االختصـار يف الصـالة   : َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قالت - 1584
  .“رزين”. وغريها

ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت       - 1584
مـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نامـازدا ۋە ئۇنىـڭ       پهيغه: قىلىنىدۇ

  . سىرتىدا قولنى بېقىنغا قويۇشتىن توستى
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن زَِياِد ْبنِ َصبِيحٍ الَْحَنِفيِّ قَالَ َصلَّْيُت إِلَى َجْنبِ اْبنِ ُعَمـَر فََوَضـْعُت    - 1585 
الَ َهذَا الصَّلُْب ِفي الصَّلَاِة َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َيَديَّ َعلَى َخاِصَرَتيَّ فَلَمَّا َصلَّى قَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْنُه
نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت    اد ئىبنــى ســهبىه  زىيــ - 1585
ىـڭ يېنىـدا ئىككـى    نمامهن ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  : قىلىنىدۇ

  : نامازدىن كېيىن، ئۇ. وقۇغانىدىما قويۇپ ناماز ئغقولۇمنى بېقىنىم
. ئوخشـاپ قالىـدۇ   بهلگىسـىگه  كرىسـت مۇنـداق قىلىـش   ) نامازدا(ــ 

ــداق قىلىشــتىن     ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇن شــۇڭا پهيغهم
  . ①توساتتى، ـ دېدى

  )903: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 798(ئهلبانى  ①
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لِ ُيَصلِّي َوُهَو ُمَشبٌِّك َيَدْيِه قَالَ َعْن إِْسَمِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ َسأَلُْت َناِفًعا َعْن الرَُّج - 1586 
  .قَالَ اْبُن ُعَمَر ِتلَْك َصلَاةُ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم

ئىسمائىل ئىبنى ئۇمهييهنىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    - 1586
بىـرىگه گىرەلهشـتۈرۈپ    -مهن نافىئدىن بارماقلىرىنى بىـر  : قىلىنىدۇ

مهن : دىم، ئـۇ مۇنـداق جـاۋاب بهردى   ناماز ئوقۇغان كىشى توغرىسىدا سورى
ــڭ  ــى ئۆمهرنىـ ــدۇر، ـ       : ئىبنـ ــڭ نامىزىـ ــكه ئۇچرىغۇچىالرنىـ ــۇ، غهزەبـ بـ

  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
  )993: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ِغَراَر ِفي َصلَاٍة َولَا  - 1587
قَالَ أَْحَمُد َيْعنِي ِفيَما أََرى أَنْ لَا ُتَسلَِّم َولَا ُيَسلََّم َعلَْيَك َوُيَغـرُِّر الرَُّجـلُ بَِصـلَاِتِه    َتْسِليمٍ 

ņفََيْنَصرُِف َوُهَو ِفيَها َشاك.ٌ  
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1587

  : دېگهنرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
ــڭناماز« ــارىئهركانل نىـــ ــكه ىغـــ ــان يهتكۈزۈشـــ ــازدا ۋە  نۇقســـ نامـــ

  .»ا بولمايدۇساالملىشىشق
مۇنــداق !) ئۇنىڭغــا رەھــمهت قىلســۇنهللا ا(ئهھــمهد ئىبنــى ھهنــبهل 

ئىنسـان نامـازدا    :بۇ ھهدىسنىڭ مهناسـى  ،ىمچهچۈشىنىشمېنىڭ : دەيدۇ
ــاالم قىل   ــقىالرغا س ــۇرۇپ باش ــقا ۋە ت ــقىالرىش ــا نىڭباش ــاالم مۇ ئۇنىڭغ س

نىڭ ئهركانلىرىغا نۇقسان يهتكۈزۈپ ئىنسان نامىزى. ىشىغا بولمايدۇقىل
  . ②پ كېتىشكه بولمايدۇشهكلهنگهن ھالدا نامازدىن چىقىبولۇپ، 

  )928: داۋۇد ئهبۇ(

دخل رسول اهللا املسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم  :عن عثمان - 1588
  .“رواه رزين”. إىل السماء فشدد فيه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 876(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 821(ئهلبانى  ②



 قىلىش چهكلهنگهن ۋە جائىز بولغان ئىشالرنامازدا 

199 

رىـۋايهت  دېگهنلىكـى  مۇنـداق   نىڭئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1588
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مهســـجىدكه  : دۇنىـــقىلى

ــپ، كىشــــىلهرنىڭ قــــوللىرىنى ئاســــمانغا كۆتــــۈرۈپ نامــــاز       كىرىــ
  . ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇالرغا قاتتىق كايىدى

  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَـى  : ِه ْبن ُعَمَر قالعن َعْبد اللَّ - 1589
أَْيَت قَُباَء ُيَصلِّي ِفيِه قَالَ فََجاَءْتُه الْأَْنَصاُر فََسلَُّموا َعلَْيِه َوُهَو ُيَصلِّي قَالَ فَقُلُْت ِلبِلَالٍ كَْيَف َر

َسلََّم َيُردُّ َعلَْيهِْم ِحَني كَاُنوا ُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه َوُهَو ُيَصـلِّي قَـالَ   َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َيقُولُ َهكَذَا َوَبَسطَ كَفَُّه َوَبَسطَ َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن كَفَُّه َوَجَعلَ َبطَْنُه أَْسفَلَ َوَجَعلَ șَْهَرُه إِلَـى  

  .فَْوق
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئه   -1589 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــداق  مانهۇئاب نىــڭ مۇن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئۇ ناماز ئوقۇۋاتسـا، ئهنسـارالر كېلىـپ، ئۇنىڭغـا     . قۇبا مهسجىدىگه چىقتى

  : مهن بىاللدىن. ساالم قىلدى
ــدا،       ــاز ئوقۇۋاتقان ــهللهم نام ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س ـــ رەس ـ

ــ دەپ سورىسـام، ئـۇ     االمغا قانداق جـاۋاب قـايتۇراتتى؟  باشقىالر بهرگهن س
تـۆۋەن   نىقولىنى چىقىرىـپ، قولىنىـڭ دۈمبىسـىنى يـۇقىرى، ئـالقىنى     

  : قىلىپ كۆرسهتتى ۋە
  . ①ــ مۇشۇنداق جاۋاب قايتۇراتتى، ـ دېدى

  )927: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ أَْحَمُد  - -مصلى اهللا عليه وسل-َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه  - 1590
فََمَشى فَفََتَح ِلى ثُمَّ َرَجَع  -قَالَ أَْحَمُد  -ُيَصلِّى َوالَْباُب َعلَْيِه ُمْغلٌَق فَجئُْت فَاْسَتفَْتْحُت  -

  .َوذَكََر أَنَّ الَْباَب كَانَ ِفى الِْقْبلَِة .إِلَى ُمَصالَُّه
ايهت ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋ -1590

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 820(ئهلبانى  ①
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىشـىكنى يېپىـپ   : قىلىنىدۇ
قويــۇپ نامــاز ئوقۇۋاتــاتتى، مهن كېلىــپ ئىشــىكنى ئېچىشــنى تهلهپ      

كېلىپ ئىشىكنى ئېچىپ بهردى ۋە ناماز ئوقۇۋاتقـان يېـرىگه   ئۇ . قىلدىم
ــدىن داۋامالشــتۇردى   ــامىزىنى قالغــان يېرى ئىشــىك قىــبله . قايتىــپ، ن

  . ①ىدىتهرەپته ئ
  )922: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت اْسَتفَْتْحُت الَْباَب َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 1591 
لَْباَب ثُمَّ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َتطَوًُّعا َوالَْباُب َعلَى الِْقْبلَِة فََمَشى َعْن َيِمينِِه أَْو َعْن َيَسارِِه فَفََتَح ا

 .َرَجَع إِلَى ُمَصلَّاُه
 رىـۋايهت ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى      - 1591
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۆيـدە نهپـله نامـاز      : قىلىنىدۇ

ئىشىك . ئوقۇۋېتىپتىكهن، مهن ئىشىكنى ئېچىۋېتىشنى تهلهپ قىلدىم
ئــوڭ هلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســ، پهيغهمــبهر قىــبله تهرەپــته ئىــدى

ئېچىـپ   تهرىپى ياكى سول تهرىپىگه ئازراق مېڭىپ كېلىپ، ئىشـىكنى 
  . ②ان يېرىگه قايتىپ كهتتىبهردى، ئاندىن ناماز ئوقۇۋاتق

  )1206: نهسائى(

لْأَْسـَوَدْينِ ِفـي   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِقَْتلِ ا - 1592
  .الصَّلَاِة الَْعقَْربِ َوالَْحيَِّة

ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1592 ــداق  نىــڭئهب دېگهنلىكــى مۇن
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككــى : دۇنىــرىــۋايهت قىلى

  . ③ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىدى مۇقارىنى، يهنى چايان بىلهن يىالننى نامازدا تۇرۇپ
  )1245: جهئىبنى ما(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 815(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1151(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1029(ئهلبانى  ③
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن السَّْدلِ ِفـي   - 1593
   .الصَّلَاِة َوأَنْ ُيَغطَِّي الرَُّجلُ فَاُه

دېگهنلىكــى مۇنــداق  نىــڭھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئهبــۇ – 1593 
 نـى كىيىم لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمرەسۇلۇلالھ سه: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئاغزىنى بىر نهرسه ) ئهرلهرنىڭ( نامازدا ۋەناماز ئوقۇشتىن  اليېپىنچاقالپ
  . ①بىلهن يېپىۋېلىشتىن توستى

  )643: ئهبۇ داۋۇد(

: ، قَالََعْبد اللَِّه ْبُن ُبَرْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 1594 
َمْسُح الرَُّجلِ التَُّراَب َعْن َوْجهِِه قَْبلَ فََراِغِه ِمْن َصالِتِه، َوَنفُْخـُه ِفـي   : ثَالثٌ ِمَن الَْجفَاِء”

   .“الصَّالِة التَُّراَب ِلَمْوِضعِ َوْجهِِه، َوأَنْ َيُبولَ َوُهَو قَاِئٌم
نى نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىدادىسى بۇرەيدەئابدۇلالھ ئىبنى  – 1594

ــۋايهت قىلىــدۇ ــداق    :رى رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇن
  : دېگهن
نامازنىڭ : مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك ئىش ئهخالقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ«

سهجدە قىلىـدىغان   ؛پىشانىسىدىكى توپىنى ئېرتىۋېتىش ئىچىدە تۇرۇپ
  . ②»ئۆرە تۇرۇپ سىيىش ۋە هشپۈۋل دىكى توپىنىيېرى

  )»هتئهلئهۋس« ؛بهززار(

عْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َرأَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُلَاًما لََنا ُيقَالُ لَـُه   - 1595 
 .أَفْلَُح إِذَا َسَجَد َنفََخ فَقَالَ َيا أَفْلَُح َترِّْب َوْجَهَك

ئۇممۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى       – 1595
رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىزنىـڭ      : ىنىدۇقىل رىۋايهت

ــدىغان يهرگه    ــهجدە قىلىـ ــىملىك خىزمهتچىمىزنىـــڭ سـ ــلهھ ئىسـ ئهفـ
  : قىنى كۆرۈپىهۋاتقانلۋلپۈ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 597(ئهلبانى  ①
ن بولـــۇپ، بهززارنىـــڭ راۋىيلىـــرى بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــا ): 2454(ھهيســـهمى  ②

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  . ①ـ دېدى! يۈزۈڭنى توپىغا تهگكۈزگىن! ــ ھهي ئهفلهھ
  )381: تىرمىزى(

زِ ُنقَاِتلُ الَْحُرورِيَّةَ فََبْيَنا أََنـا َعلَـى   عن الْأَْزَرق ْبن قَْيسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَْهَوا - 1596 
ا قَـالَ  ُجُرِف َنَهرٍ إِذَا َرُجلٌ ُيَصلِّي َوإِذَا ِلَجاُم َدابَِّتِه بَِيِدِه فََجَعلَْت الدَّابَّةُ ُتَنازُِعُه َوَجَعلَ َيْتَبُعَه

ارِجِ َيقُولُ اللَُّهمَّ افَْعلْ بَِهذَا الشَّْيخِ فَلَمَّـا  ُشْعَبةُ ُهَو أَُبو َبْرَزةَ الْأَْسلَِميُّ فََجَعلَ َرُجلٌ ِمْن الَْخَو
 اْنَصَرَف الشَّْيُخ قَالَ إِنِّي َسِمْعُت قَْولَكُْم َوإِنِّي غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُه َوإِنِّي إِنْ كُْنُت أَنْ أَُراجَِع َمَع َدابَِّتي ِستَّ غََزَواٍت أَْو َسْبَع غََزَواٍت َوثََمانَِي َوَشهِْدُت َتْيِسَري
  .أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أََدَعَها َتْرجُِع إِلَى َمأْلَِفَها فََيُشقُّ َعلَيَّ

ــداق    - 1596  ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــى قهيـــس رەزىيهلالھـ ئهزرەق ئىبنـ
بىــز ئهھــۋاز دېــگهن يهردە خاۋارىجالرغــا  : دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

بىــر ۋاقىتتــا، دەريانىــڭ ســۇ يــاالپ  . ارشــى ئــۇرۇش قىلىۋاتقــان ئىــدۇق ق
ــز  ــكهن ئېگى ــۇ    كهت ــاز ئوقۇۋېتىپت ــادەم نام ــر ئ ــا كهلســهم، بى . قىرغىقىغ

قارىسام، ئېتىنىڭ يـۈگىنى ئۇنىـڭ قولىـدا ئىـكهن، ئـات تارتىۋاتىـدۇ، ئـۇ        
  . ئۇنىڭغا ئهگىشىۋاتىدۇ

ــۇئبه ــدى  )راۋى( شـ ــداق دېـ ــلهمى ئ : مۇنـ ــۇ بهرزە ئهسـ ــۇ ئهبـ ــدىئـ . ىـ
  : خاۋارىجالردىن بىرى

ـــ ئــى ا ــۇ قېرىنىــڭ جاجىســىنى بهرگىــن ! هللاـ ــ دەپ ۋارقىراشــقا ! ب ـ
  : ئۇ ئادەم نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن. باشلىدى

ــۇردۇم   ــاڭالپ ت ــى ئ ـــ مهن گېپىڭالرن ــهلاللالھۇ  . ـ ــبهر س مهن پهيغهم
ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىلــله ئــالته، يهتــته يــاكى ســهككىز قېــتىم  

ــۇرۇش  ــتۇرغانلىقىنى    ئ ــنى ئاسانالش ــم ئىش ــڭ ھهر دائى ــدىم ۋە ئۇنى قىل
مېنىـــڭ ئېـــتىم بىـــلهن تارتىشـــىپ يۈرۈشـــۈم، ئـــۇنى بـــوش  . كـــۆردۈم

يېرىگه  خهشهك يهيدىغان –يهم چۈنكى ئۇ . قويۇۋەتكىنىمدىن ياخشىراق
  . ، مېنى قىيىن ئهھۋالغا قويىدۇ، ـ دېدىقېچىپ كېتىپ

  )1211: بۇخارى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 59(ئهلبانى  ①
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اَء أَُبو َبْرَزةَ األْسلَِمى َعلَى فََرسٍ، فََصلَّى َوَخلَّى فََرَسـُه،  لرزين حنوه فََج - 1597 
 وفيه.فَاْنطَلَقَِت الْفََرُس، فََخلَّى َصالَتُه، َوَتبَِعَها َحتَّى أَْدَركََها، فَأََخذََها ثُمَّ َجاَء فَقََضى َصالَتُه

ٍǷآِت أَْهِلى إِلَى اللَّْيلِ ، فَلَْو َصلَّْيُت َوَتَركُْتُه، لَْمإِنَّ َمْنزِِلى ُمَتَرا.  
رەزىننىــڭ مۇشــۇ ھهدىســكه ئوخشــاش قىلغــان رىۋايىتىــدە   - 1597

ئهبۇ بهرزە ئـاتلىق كېلىـپ، ئېتىنـى قويـۇپ بېرىـپ      : مۇنداق دېيىلگهن
ئۇ نامىزىنى قويۇپ، ئاتنى تۇتۇپ . نامازغا تۇرغانىدى، ئات يىراقالپ كهتتى

: ئـۇ مۇنـداق دېـگهن    .ۇدىئوقـ  قايتـا  ئۇنىڭدىن كېيىن نامىزىنى. كهلدى
ئاتنى قويۇۋېتىپ نامازنى ئوقۇۋەرسهم، . مېنىڭ ئۆيۈم ھهقىقهتهن يىراقتا

  . كهچ بولغىچه ئۆيۈمگه يېتىپ بارالمايمهن
  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

أََنـا  َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيـلِ وَ  - 1598
    .ُمْعَترَِضةٌ َبْيَنُه َوَبْيَن الِْقْبلَِة كَاْعِتَراضِ الَْجَناَزِة

ــداق    - 1598 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
ھـالبۇكى، مهن  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېچىـدە نامـاز ئوقـۇيتتى   

 ئۇنىــڭ بىــلهن قىبلىنىــڭ ئارىلىقىــدا خــۇددى جىنازىــدەك توغرىســىغا  
  . ياتاتتىم

  )512: مۇسلىم(

  .فَإِذَا أََراَد أَنْ ُيوِتَر أَْيقَظَنِي فَأَْوَتْرُت: ويف رواية - 1599
ــۋايهتته  - 1599 ــر رى ــى    : يهنه بى ــا، مېن ــاقچى بولس ــر ئوقۇم ــۇ ۋېتى ئ
  . مهنمۇ ئوقۇيتتىم، ـ دېيىلگهن. ئويغىتاتتى

  )512: بۇخارى(

قَالَْت َعاِئَشةُ َما َيقْطَُع الصَّلَاةَ قَالَ فَقُلَْنا الَْمـْرأَةُ  بنِ الزَُّبْيرِ قَالَ  َعْن ُعْرَوةَ - 1600
لَْيِه َوَسلََّم َوالِْحَماُر فَقَالَْت إِنَّ الَْمْرأَةَ لََدابَّةُ َسْوٍء لَقَْد َرأَْيُتنِي َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

 .ُيَصلِّي ُمْعَترَِضةً كَاْعِتَراضِ الَْجَناَزِة َوُهَو
ــداق      - 1600 ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــر رەزىيهلالھـ ــى زۇبهيـ ــۇرۋە ئىبنـ ئـ



  ناماز بۆلۈمى

 204

  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها: قىلىنىدۇرىۋايهت دېگهنلىكى 
  : ؟ ـ دېۋىدى، بىززىدۇبۇــ نامازنى نېمه 

  : ــ ئايال كىشى ۋە ئېشهك، ـ دېسهك، ئۇ مۇنداق دېدى
مهن  !؟ھهكهن ـ  مهخلـۇق  ئهسـكى  ئايال كىشى ھهقىقهتهنئۇنداقتا ــ 

ئــۇ (نىڭ ئالدىــدا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۆزەمنىــڭ رەســۇلۇلالھ
ــدا  ــاز ئوقۇۋاتقانـ ــانلىقىمنى   ) نامـ ــىغا ياتقـ ــدەك توغرىسـ ــۇددى جىنازىـ خـ

  . بىلىمهن
  )512: مۇسلىم(

ةُ فَقَالَـْت  ذُِكَر ِعْنَدَها َما َيقْطَُع الصَّلَاةَ الْكَلُْب َوالِْحَماُر َوالَْمْرأَ: منها أنَّه - 1601
نِّي َعلَـى  َشبَّْهُتُموَنا بِالُْحُمرِ َوالِْكلَابِ َواللَِّه لَقَْد َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َوإِ

وِذَي النَّبِيَّ َصـلَّى  السَّرِيرِ َبْيَنُه َوَبْيَن الِْقْبلَِة ُمْضطَجَِعةً فََتْبُدو ِلي الَْحاَجةُ فَأَكَْرُه أَنْ أَْجِلَس فَأُ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْنَسلُّ ِمْن ِعْنِد رِْجلَْيِه

ــگهن  - 1601 ــداق كهل ــۋايهتته مۇن ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ : يهنه بىــر رى
  : ئهنهانىڭ قېشىدا

ــدۇر، ـ        ــت، ئېشـــهك ۋە ئايالـ ــىلهر ئىـ ــدىغان نهرسـ ــازنى بۇزىـ ـــ نامـ ــ
  : دېيىلگهنىدى، ئۇ مۇنداق دېدى

تائاالنىڭ نامى بىـلهن  هللا ا .نى ئىت، ئېشهكلهرگه ئوخشاتتىڭالرىزــ ب
نامـاز   رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مهن قهسهم قىلىمهنكى، 

ن قىبلىنىـڭ ئارىلىقىـدىكى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىله، دائوقۇۋاتقان
ــا  ( كارىۋاتتــا ــدىكى كارىۋاتت ــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالدى ) يهن

قهددىمنــى رۇســالپ  ېلىــپچىقىــپ ق ئىشــىمبىــرەر . ياتــاتتىمېــنىچه ي
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه پۇتلىكاشــاڭ   ،ئولتۇرســام  پهيغهم

  . ۇغۇرۇلۇپ چىقاتتىمس ئاياغ تهرىپىدىنبولۇشۇمدىن ئهنسىرەپ، ئۇنىڭ 
  )514: بۇخارى(

ِه َوَسلََّم أَنََّها قَالَْت كُْنُت أََنـاُم َبـْيَن   َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 1602
يَّ َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َورِْجلَاَي ِفي ِقْبلَِتِه فَإِذَا َسَجَد غََمَزنِي فَقََبْضُت رِْجلَ
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  .َمَصابِيُح فَإِذَا قَاَم َبَسطُْتُهَما قَالَْت َوالُْبُيوُت َيْوَمِئٍذ لَْيَس ِفيَها
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايالى ئائىشـه   - 1602

ــدۇ      ــۋايهت قىلىنى ــى رى ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن ــۇ ئهنهانى مهن : رەزىيهلالھ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئالدىـدا، ئىككـى پۇتـۇمنى     

نى ېا، مئۇ سهجدە قىلىدىغان چاغد. قىبله تهرەپكه ئۇزىتىپ ئۇخاليتتىم
ئـۇ قىيامغـا   . شۇنىڭ بىلهن، مهن ئىككـى پۇتـۇمنى يىغـاتتىم    .نوقۇيتتى

يـوق  چىراق ئۇ كۈنلهردە ئۆيلهردە . تۇرغاندا پۇتلىرىمنى قايتا ئۇزىتاتتىم
  . ئىدى

  )382: بۇخارى(

اللَِّه َصـلَّى  َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت قَالَ َرُسولُ  - 1603
قَالَـْت  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيقْطَُع َصلَاةَ الُْمْسِلمِ َشْيءĄ إِلَّا الِْحَماُر َوالْكَاِفُر َوالْكَلُْب َوالَْمْرأَةُ فَ

  .َعاِئَشةُ َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَْد قُرِنَّا بَِدَوابِّ ُسوٍء
همنىڭ ئايـــالى رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهلل – 1603

: قىلىنىــدۇ رىــۋايهتئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئىـت ۋە ئايالـدىن باشـقا    كـاپىر،  ــ مۇسۇلماننىڭ نامىزىنى ئېشـهك،  

  : ھېچ نهرسه بۇزمايدۇ، ـ دېۋىدى، مهن
ــى ا  ـــ ئ ــى هللاـ ــڭ ئهلچىس ــان ھ  ! نى ــى يام ــقهتهن بىزن ــا ھهقى ايۋانالرغ
  . ①ـ دېدىم قوشۇۋەتتىڭ،

  )24025: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَـاَم أََحـُدكُْم    - 1604
كُْن َبْيَن َيَدْيِه ِمثْـلُ آِخـَرِة   ُيَصلِّي فَإِنَُّه َيْسُتُرُه إِذَا كَانَ َبْيَن َيَدْيِه ِمثْلُ آِخَرِة الرَّْحلِ فَإِذَا لَْم َي

لْـبِ  الرَّْحلِ فَإِنَُّه َيقْطَُع َصلَاَتُه الِْحَماُر َوالَْمْرأَةُ َوالْكَلُْب الْأَْسَوُد قُلُْت َيا أََبا ذَرٍّ َما َبـالُ الْكَ 

                                                 
ــهمى  ① ــرى     ): 2291(ھهيســـ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــمهد رىـــ ــام ئهھـــ ــنى ئىمـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه الْأَْسَوِد ِمْن الْكَلْبِ الْأَْحَمرِ ِمْن الْكَلْبِ الْأَْصفَرِ قَالَ َيا اْبَن أَِخي 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم كََما َسأَلَْتنِي فَقَالَ الْكَلُْب الْأَْسَوُد َشْيطَانٌ

ــدۇكى،    - 1664 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالھـ ئهبـ
 :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاقچى بول « ــاز ئوقۇمـ ــرىڭالر نامـ ــدىغا ئېگهر بىـ ــا، ئالـ ــڭسـ ــا  نىـ ئارقـ
ئهگهر . قويسـۇن  )قويـۇپ ( ىـپ سـۇترە قىل تۆمۈرىچىلىك نهرسه بولسـىمۇ  

ئېشـهك، قـارا   ئالدىـدىن  ، ئۇنىڭ ي قالسانهرسه بولما چىلىكئالدىدا ئۇنىڭ
مهن . »لىـدۇ قالسـا نـامىزى بۇزۇ  ئىت ۋە ئايال كىشـى قاتـارلىقالر ئۆتـۈپ    

  ): رىۋايهت قىلغۇچى(
ا ئىتنىـڭ قىزىـل ۋە سـېرىق ئىـتالردىن پهرقـى      قـار ! ــ ئـى ئهبـۇ زەر  

  : ـ دەپ سورىۋىدىم، ئۇ نېمه؟
سـهن مهنـدىن سـورىغاندەك مهنمـۇ     ! ــ ئـى قېرىندىشـىمنىڭ ئـوغلى   

  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن سورىسام، ئۇ
  . دېگهنىدى، ـ دېدى »قارا ئىت شهيتاندۇر«ــ 

  ) 510: مۇسلىم(

لِ ْبنِ الَْعبَّاسِ قَالَ َزاَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعبَّاًسا ِفي َعْن الْفَْض - 1605
ا َبْيَن َيَدْيِه َباِدَيٍة لََنا َولََنا كُلَْيَبةٌ َوِحَماَرةٌ َتْرَعى فََصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعْصَر َوُهَم

  .َولَْم ُيَؤخََّرافَلَْم ُيْزَجَرا 
پهزل ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنــــداق     - 1605

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
بىزنىـڭ  ئـۇ يهردە  . دىزىيـارەت قىلـ   چۆللـۈكته  بىرتهۋە  گهئابباسنى بىز

. ار ئىـدى ئېشىكىمىز ۋە بىر كىچىك قـانجۇقىمىز بـ   ئوتالپ يۈرگهن مادا
. ئوقۇدىشۇ يهردە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ناماز ئهسىرنى 

ــدا     ــۇ ئىككىســى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالدى ئ
  . ①نېرى قىلىنمىدى ياكىبولسىمۇ، ئۇالر قوغلىۋېتىلمىدى تۇرغان 

  )753: نهسائى(

                                                 
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 30(ئهلبانى  ①
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بِ ْبنِ أَبِي وَِداَعةَ َعْن َبْعȐِ أَْهِلِه َعْن َجدِِّه أَنَُّه عن كَِثري ْبن كَِثريِ ْبنِ الُْمطَِّل - 1606
ْيـِه  َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِممَّا َيِلي َباَب َبنِي َسْهمٍ َوالنَّاُس َيُمرُّونَ َبْيَن َيَد

  . َوَبْيَن الْكَْعَبِة ُسْتَرةٌ َولَْيَس َبْيَنُهَما ُسْتَرةٌ قَالَ ُسفَْيانُ لَْيَس َبْيَنُه
دائه ەمۇتتهلىب ئىبنى ئهبـۇ ۋ  كهسىر ئىبنى كهسىر ئىبنى - 1606

ــداق بوۋىســىنىڭ ــۋايهت قىلىــدۇ دېگهنلىكىنــى مۇن پهيغهمــبهر  مهن: رى
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بهنى سهھم دەرۋازىسـىغا يـېقىن بىـر    

ــاز ئوقۇ ــيهردە نام ــد ۋاتق ــڭ ئالدى ــۇترە انلىقىنى، ئۇنى ــۇدەكا س ــرەر  بولغ بى
ــۈپ     ــدىن ئۆتـ ــڭ ئالدىـ ــىلهرنىڭ ئۇنىـ ــۇقىنى ۋە كىشـ ــىنىڭ يوقلـ نهرسـ

  .دۈمكېتىۋاتقانلىقىنى كۆر
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : بۇنى ئىـزاھالپ سۇفيان 

  . ①دەيدۇ -، سۇترە يوق ئىدى بىلهن كهئبىنىڭ ئارىسىدا
  )2016: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن كَِثريِ ْبنِ كَِثريِ ْبنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ أَبِى َوَداَعةَ  ، فقالجوده القزويƖ: قلت - 1607
رواه ابـن  . بنحوه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمرأيت : قالالسَّْهِمىِّ َعْن أَبِيِه َعنِ الُْمطَِّلبِ 

  .“2959”ماجة 
كهســىر ئىبنــى كهســىر ئىبنــى مۇتتهلىــب ئىبنــى مــاجه،  – 1607

مهن : بنىـڭ مۇتتهلى ئۇنىڭ بوۋىسى سهھمى ئارقىلىقدائه ەۋ نى ئهبۇئىب
يۇقىرىقى  دەپ، ، ـ كۆردۈم ...ڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى

مهزمۇندا بىر ھهدىس سۆزلهپ بهرگهنلىكىنى رىـۋايهت   ھهدىسكه ئوخشاش
  . ②قىلغان

  )2958: ئىبنى ماجه(

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيقْطَُع الصَّلَاةَ  َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ - 1608 
  .َشْيءĄ َواْدَرُءوا َما اْسَتطَْعُتْم فَإِنََّما ُهَو َشْيطَانٌ

                                                 
 .پ، ـ دېگهنزەئى): 437(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 641(ئهلبانى  ②
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ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      ئهبـــۇ – 1608
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدۇ « كۈچۈڭالرنىــڭ يېتىشــىچه . نامــازنى ھــېچ نهرســه بۇزىۋېتهلمهي
  . ①»چۈنكى ئۇ شهيتاندۇر. ئالدىڭالردىن ئۆتكهننى قايتۇرۇڭالر

  )719: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َصاِلحٍ السَّمَّان قَالَ َرأَْيُت أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيņ ِفي َيْومِ ُجُمَعٍة ُيَصلِّي  - 1609
ُتُرُه ِمْن النَّاسِ فَأََراَد َشابٌّ ِمْن َبنِي أَبِي ُمَعْيٍط أَنْ َيْجَتاَز َبْيَن َيَدْيِه فَـَدفََع أَُبـو   إِلَى َشْيٍء َيْس

ـ  ِعيٍد َسِعيٍد ِفي َصْدرِِه فََنظََر الشَّابُّ فَلَْم َيجِْد َمَساغًا إِلَّا َبْيَن َيَدْيِه فََعاَد ِلَيْجَتاَز فََدفََعُه أَُبو َس
لْأُولَى فََنالَ ِمْن أَبِي َسِعيٍد ثُمَّ َدَخلَ َعلَى َمْرَوانَ فََشكَا إِلَْيِه َما لَِقَي ِمْن أَبِي َسِعيٍد أََشدَّ ِمْن ا

 َوَدَخلَ أَُبو َسِعيٍد َخلْفَُه َعلَى َمْرَوانَ فَقَالَ َما لََك َوِلاْبنِ أَِخيَك َيا أََبا َسِعيٍد قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ
لَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم إِلَى َشْيٍء َيْسُتُرُه ِمْن النَّاسِ فَـأََراَد أََحـٌد أَنْ   َصلَّى اللَُّه َع

  .َيْجَتاَز َبْيَن َيَدْيِه فَلَْيْدفَْعُه فَإِنْ أََبى فَلُْيقَاِتلُْه فَإِنََّما ُهَو َشْيطَانٌ
هت ئهبـــۇ ســـالىه ســـهمماننىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكـــى رىـــۋاي  - 1609
ــۇ : قىلىنىــدۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   بىــر جــۈمه كــۈنى، ئهب

ــدىغان     ــۇپ تۇرى ــۆزىنى توس ــىلهردىن ئ ــاز    كىش ــاراپ نام ــۇترىگه ق ــر س بى
 ،كېلىــپبهنــى ئهبــۇ مۇئهيــت قهبىلىســىدىن بىــر يــاش بــاال  اتتى،ئوقۇۋاتــ

ــۆت  ــدىن ئـ ــمئۇنىـــڭ ئالدىـ ــراق. دىهكچى بولـ ــڭ   بىـ ــهئىد ئۇنىـ ــۇ سـ ئهبـ
ئۆتىدىغان باشقا ئهتراپقا قاراپ  باال ھېلىقى. ەتتىمهيدىسىدىن ئىتتىرىۋ

سـهئىد   يهر تاپالماي، ئۇنىڭ ئالدىـدىن قايتـا ئۆتۈشـكه ئۇرۇنغانىـدى، ئهبـۇ     
 ئهبــۇبــاال ئــۇ  ،شــۇنىڭ بىــلهن. ئــۇنى تېخىمــۇ قــاتتىقراق ئىتتىرىــۋەتتى

ــهئىد ــۈزدى س ــل تهگك ــڭ   .قا تى ــپه مهرۋاننى ــدىن خهلى ــىېق ئان غا ئهرز ش
ئىدمۇ ئۇنىڭ ئارقىسـىدىن مهرۋاننىـڭ قېشـىغا    سه ئهبۇ. قىلىپ كىردى

  : مهرۋان. كىردى
؟ ـ  ه قىلـدى نـېم سـاڭا  قېرىندىشـىڭنىڭ ئـوغلى   ! ــ ھهي ئهبۇسهئىد

  : سهئىد ئهبۇ. دەپ سورىدى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 143(ئهلبانى  ①
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ســۇترىگه «: ــــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 
ــان   ــاز ئوقۇۋاتقـ ــاراپ نامـ ــانالرنى   قـ ــۆتمهكچى بولغـ ــدىن ئـ ــى ئالدىـ كىشـ

ئهگهر ئۇنىمـاي قايتـا ئـۆتمهكچى بولسـا، ئۇنىـڭ بىـلهن       . تتىرىۋەتسۇنئى
ئىــدىم، ـ    دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان» چــۈنكى ئــۇ شــهيتاندۇر. ســۇنۇشئۇر

  . دېدى
  )509: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي فَإِذَا بِاْبنٍ ِلَمْرَوانَ َيُمرُّ َبْيَن َيَدْيـِه   - 1610
ي فََدَرأَُه فَلَْم َيْرجِْع فََضَرَبُه فََخَرَج الُْغلَاُم َيْبِكي َحتَّى أََتى َمْرَوانَ فَأَْخَبَرُه فَقَالَ َمـْرَوانُ ِلـأَبِ  

َسِعيٍد ِلَم َضَرْبَت اْبَن أَِخيَك قَالَ َما َضَرْبُتُه إِنََّما َضَرْبُت الشَّْيطَانَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 
 .َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ بنحوهاللَُّه 

د خـۇدرى  ىئهبـۇ سـهئ  : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   – 1610
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ناماز ئوقۇۋاتاتتى، مهرۋاننىـڭ ئـوغلى ئۇنىـڭ ئالدىـدىن     

ئۇ كهينىگه قايتمـاي،   .د ئۇنى ئىتتىرىۋەتتىىئهبۇ سهئ. ئۆتمهكچى بولدى
ئـۇ بـاال يىغلىغـان    . د ئـۇنى ئـۇردى  ىبـۇ سـهئ  يهنه ئۆتۈشكه ئۇرۇنغانىـدى، ئه 

ــدى    ــپ ئهرز قىل ــىغا بېرى ــڭ قېش ــى مهرۋاننى ــۇ  . پېت ــدىن مهرۋان ئهب ئان
  : دتىنىسهئ

ــ قېرىندىشىڭنىڭ ئوغلىنى نېمىشقا ئۇردۇڭ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى،   
  : ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى

. ــ مهن قېرىندىشىمنىڭ ئوغلىنى ئهمهس، بهلكى شهيتاننى ئـۇردۇم 
ــۈ ــداق    چ ــهللهمنىڭ مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س نكى مهن رەس

  . ①بايان قىلدى يۇقىرى ھهدىسنى دەپ...غان ئىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلى
  )4862: نهسائى(

 1611 -    ِȐَعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ كَانَ َيُمرُّ َبْيَن َيـَدْي َبْعـ
  .لَاةُ قَاِئَمةٌالصُّفُوِف َوالصَّ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4518(ئهلبانى  ①
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خهۋەر قىلىنىشــىچه، ســهئد ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس  قــامالىك – 1611
  . سهپلهرنىڭ ئارىلىقىدىن ئۆتىدىكهن) ناماز ئوقۇلۇۋاتقاندا(

  )هت قىلغانمالىك رىۋاي(

سترة اإلمـام  ”: عن أنس بن مالك، عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال - 1612
 .“سترة من خلفه

ــۋايهت    ئهنهس ئىب - 1612 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ نـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ①»دۇرسۇترە ىمۇئىمامنىڭ سۇترىسى كهينىدىكى كىشىلهرگ«
  )»ئهلئهۋسهت«(

ْو َيْعلَُم الَْمارُّ َبـْيَن  قَالَ أَُبو ُجَهْيمٍ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَ - 1613 
النَّْضرِ  َيَدْي الُْمَصلِّي َماذَا َعلَْيِه لَكَانَ أَنْ َيِقَف أَْرَبِعَني َخْيًرا لَُه ِمْن أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيَدْيِه قَالَ أَُبو

  .لَا أَْدرِي أَقَالَ أَْرَبِعَني َيْوًما أَْو َشْهًرا أَْو َسَنةً
رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   لالھـۇ ئهنهـۇدىن   رەزىيه مهيھۇئهبۇ ج - 1613

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهگهر نامــاز ئوقۇغۇچىنىــڭ ئالدىــدىن ئۆتكــۈچى ئــۆزىگه بولىــدىغان «

ئۈچـۈن   ۆزىگۇناھنى بىلسـه ئىـدى، ئهلـۋەتته، ئۇنىـڭ قىرىـق تۇرۇشـى، ئـ       
  . »ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈشتىن ياخشىراق

ۋەيــاكى  قىرىــق كــۈن يــاكى قىرىــق ئــاي نىــڭئۇ: )ياۋىــر( ئهبــۇ نهزر
  . بىلمهيمهن، ـ دېدى ئىكهنلىكىنى قىرىق يىل

  )510: بۇخارى(

َألنْ َيِقَف أََحُدكُْم « :أَنَُّه قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم-َوقَْد ُروَِى َعنِ النَّبِىِّ  - 1614
  . »أَِخيِه َوُهَو ُيَصلِّى ِمائَةَ َعامٍ َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيَدْى

 پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن رىـــۋايهت ــــ 1614
                                                 

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ســـۇۋەيد ئىبنـــى         ): 2306(ھهيســـهمى  ①
 .ئابدۇلئهزىز ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ئهلـۋەتته، بىرىڭالرنىـڭ يـۈز يىـل توختىشـى      «: ھهدىسـته بىر قىلىنغان 
  . ①دېيىلگهن» ئهۋزەلدۇر

  )336: تىرمىزى(

لَُم الَْمارُّ َبْيَن َيَدْي الُْمَصلِّي َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ كَْعَب الْأَْحَبارِ قَالَ لَْو َيْع - 1615
  .َماذَا َعلَْيِه لَكَانَ أَنْ ُيْخَسَف بِِه َخْيًرا لَُه ِمْن أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيَدْيِه

ئهھبار  ۇلئهتا ئىبنى يهساردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، كهئب - 1615
ئهلــۋەتته، ئۇنىــڭ يهرگه يۈتتۈرۈلــۈپ كېتىشــى، ئۇنىــڭ  : مۇنــداق دېــگهن

  . ۈچۈن ناماز ئوقۇۋاتقانالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈشتىن ياخشىراقئ
  )366: مالىك(

َعْن َيزِيَد ْبنِ نِْمَرانَ قَالَ َرأَْيُت َرُجلًا بَِتُبوَك ُمقَْعًدا فَقَالَ َمَرْرُت َبْيَن َيـَدْي   - 1616
لِّي فَقَالَ اللَُّهمَّ اقْطَْع أَثََرُه فََما َمَشـْيُت  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َعلَى ِحَمارٍ َوُهَو ُيَص

  . َعلَْيَها َبْعُد
يهزىــد ئىبنــى نىمراننىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت       - 1616
مهن تهبۇكتـا پـالهچ بىـر كىشـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى       : قىلىنىدۇ
  : ئاڭلىدىم

نــدا، ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامــاز ئوقۇۋاتقا     
ئېشهككه مىنگهن ھالـدا ئالدىـدىن ئۆتكهنىـدىم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ دەپ بهددۇئـا   ! ئۇنىڭ بېلىـدىن تـۆۋىنىنى كېسـىۋەتكىن   ! هللاــ ئى ا

  . ②شۇندىن بېرى پالهچ بولۇپ قالدىم. قىلدى
  )705: داۋۇد ئهبۇ(

  . أَثََرُهقَطََع َصلَاَتَنا قَطََع اللَُّه : ويف رواية - 1617
ئۇ بىزنىڭ نـامىزىمىزنى كېسـىۋەتتى،   «: يهنه بىر ھهدىسته - 1617

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 276( ئهلبانى ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 138(ئهلبانى  ②
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ــۇتلىرىنى كېسىۋەتســۇن  هللا ا ــڭ پ ــاال ئۇنى ــانلىقى  » تائ ــا قىلغ دەپ بهددۇئ
  . ①رىۋايهت قىلىنغان

  )707: داۋۇد ئهبۇ(

َعبَّاسٍ فَقَالَ جِئُْت  َعْن أَبِي الصَّْهَباِء قَالَ َتذَاكَْرَنا َما َيقْطَُع الصَّلَاةَ ِعْنَد اْبنِ - 1618 
َزلَ أََنا َوغُلَاٌم ِمْن َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعلَى ِحَمارٍ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي فََن

  . َوَنَزلُْت َوَتَركَْنا الِْحَماَر أََماَم الصَّفِّ فََما َبالَاُه
: هنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ سـهھبائنىڭ مۇنـداق دېگ   - 1618

ۋېتىــدىغان نهرســىلهر  بۇزۇبىــز ئىبنــى ئابباســنىڭ قېشــىدا نامــازنى     
  : مۇنداق دېدى ئىبنى ئابباس ،ۇقىدقانتوغرۇلۇق مۇزاكىرە قىلىش

ــ ئابدۇلمۇتتهلىب ئايمىقىدىن بولغـان بىـر بـاال بىـلهن ئىككىمىـز      
لهمنىڭ بىر ئېشهككه مىنىـپ، رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل     

بىز ئېشهكتىن چۈشۈپ، ئـۇنى  . قېشىغا كهلسهك، ئۇ ناماز ئوقۇۋېتىپكهن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  . بىرىنچى سهپنىڭ ئالدىدىال قويۇۋەتتۇق

  . ②ۋەسهللهم ئۇنىڭغا پهرۋا قىلمىدى
  )717: داۋۇد ئهبۇ(

الُْمطَِّلبِ فََدَخلََتا َبْيَن َوَجاَءْت َجارَِيَتاِن ِمْن َبنِي َعْبِد : زاد أبو داود بلفظه - 1619
  .الصَّفِّ فََما َبالَى ذَِلَك

ــۇ – 1619 ــۋايهتته داۋۇد  ئهبـ ــر رىـ ــى ئابـــدۇلمۇتتهلىب  : يهنه بىـ بهنـ
قهبىلىســىدىن ئىككــى قىــز كېلىــپ ســهپنىڭ ئارىلىقىغــا كىرىۋىــدى،  

دېـگهن  ـ ،  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا پهرۋا قىلمىدى
  . ③ۇپ رىۋايهت قىلغانجۈملىنى قوش

  )716: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 140(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 660(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 660(ئهلبانى  ③
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَْحَسُبُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَا   - 1620
َوالَْيُهـوِديُّ   َصلَّى أََحُدكُْم إِلَى غَْيرِ ُسْتَرٍة فَإِنَُّه َيقْطَُع َصلَاَتُه الْكَلُْب َوالِْحَمـاُر َوالِْخْنزِيـرُ  

  . َوالَْمُجوِسيُّ َوالَْمْرأَةُ َوُيْجزǛُِ َعْنُه إِذَا َمرُّوا َبْيَن َيَدْيِه َعلَى قَذْفٍَة بَِحَجرٍ
دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1620

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ماي ناماز ئوقۇسا، چوقۇم ئۇنىڭ نامىزىنى ئىـت،  بىرىڭالر سۇترە قوي«

ــقا، ــهك، چوشـ ــۇدىي،  ئېشـ ــارلىقالر  يهھـ ــى قاتـ ــال كىشـ ــپهرەس، ئايـ ئاتهشـ
تـاش ئېـتىم مىقـدارى يىـراقلىقتىن ئۆتسـه،       بىر ، ئهگهر ئۇالرزىۋېتىدۇبۇ

  . ①ئۇنىڭ نامىزى ئادا بولىۋېرىدۇ
  ) 704: داۋۇد ئهبۇ(

  .ْعَبةُ قَالَ َيقْطَُع الصَّلَاةَ الَْمْرأَةُ الَْحاِئȐُ َوالْكَلُْبَعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرفََعُه ُش - 1621 
نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى   مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1621

  . ②نامازنى ھهيزدار ئايال ۋە ئىت بۇزىدۇ: رىۋايهت قىلىنىدۇ
  )703: داۋۇد ئهبۇ(

لَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُتَصلُّوا َخلَْف النَّاِئمِ َولَا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع: ويف أخرى - 1622
  .الُْمَتَحدِِّث

: يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم - 1622
ــىدا  « ــىنىڭ ئارقىسـ ــۆزلهۋاتقان كىشـ ــان ۋە سـ ــۇرۇپ  ئۇخالۋاتقـ ــاز تـ نامـ

  . ③دېگهن» !ئوقۇماڭالر
  )694: داۋۇد ئهبۇ(

َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي فَذََهَب َجـْدٌي   َعْن اْبنِ - 1623

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 137(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 651(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 642(ئهلبانى  ③
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  .َيُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه فََجَعلَ َيتَِّقيِه
ــداق مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1623 ــۋايهتدىن مۇن  رى
تقــان پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامــاز ئوقۇۋا: قىلىنىــدۇ

ــوغالق    ــر ئ ــدا، بى ــپ چاغ ــدىن ئۆتكېلى ــكه ئۇرۇنغانىــ ئالدى ــۇنى ۈش دى، ئ
  . ①ئۆتكىلى قويمىدى

  )709: داۋۇد ئهبۇ(

فََجاَءْت َبْهَمةٌ َتُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه : َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ - 1624
   .ُه بِالْجَِدارِ َوَمرَّْت ِمْن َوَراِئِهفََما َزالَ ُيَدارِئَُها َحتَّى لََصَق َبطَْن

ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىنىڭ مۇنداق  - 1624
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــدا، بىــر قــوزا كېلىــپ، ئۇنىــڭ ئالدىــدىن قايتــا ـ قايتــا       نامــاز ئوقۇۋاتقان
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      ئۆتمهكچى بولغـان بولسـىمۇ،  

ــدىغا ســۈرۈلۈپ،     ــالغۇدەك دەرىجىــدە ئال ــا تېگىــپ ق ــۇنى قورســىقى تامغ ئ
  . ②ئۆتكىلى قويمىغاچقا، ئاخىرى ئارقسىدىن ئۆتۈپ كهتتى

  )708: داۋۇد ئهبۇ(

الَ إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ - 1625
طŕا فَلَْيْجَعلْ ِتلْقَاَء َوْجهِِه َشْيئًا فَإِنْ لَْم َيجِْد فَلَْيْنِصْب َعًصا فَإِنْ لَْم َيكُْن َمَعُه َعًصا فَلَْيْخطُطْ َخ

الْهِلَـالِ َيْعنِـي    وقَالَ قالوا الَْخطُّ بِالطُّولِ وقالوا بِالَْعْرضِ ِمثْـلَ . ثُمَّ لَا َيُضرُُّه َما َمرَّ أََماَمُه
  .ُمْنَعِطفًا

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1625
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. بىــرىڭالر نامــاز ئوقۇمــاقچى بولســا، ئۇدۇلىغــا بىــر ســۇترە قىلســۇن«
تايـاق  . پ قويسـۇن سۇترە قىلىدىغان نهرسه تاپالمىسا، بىـر تايـاق تىكـله   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 653(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 652(ئهلبانى  ②
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ئۇنىڭـدىن كېـيىن،   . بولمىسا، ئالدىغا ئـۇزۇن سـىزىق سـىزىپ قويسـۇن    
  . »ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتكهن نهرسه ئۇنىڭغا تهسىر قىاللمايدۇ

 “بولۇشى كېـرەك  ىسىغائۇزۇن سىزىق”: بهزىلهر: مۇنداق دەيدۇ يراۋى
سـىغا ئهگـمهچ   توغرى دەكيېڭى چىققـان ئايـ   سىزىق”: يهنه بهزىلهر سه،دې
  . ①گهندې “ولۇشى كېرەكب

  )689: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1626
  .اَء ذَِلَكإِذَا َوَضَع أََحُدكُْم َبْيَن َيَدْيِه ِمثْلَ ُمْؤِخَرِة الرَّْحلِ فَلُْيَصلِّ َولَا ُيَبالِ َمْن َمرَّ َوَر

مۇســا ئىبنــى تهلــهه دادىســىدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ       - 1626
  : قىلىدۇ رىۋايهتئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق تهلىم بهرگهنلىكىنى 

دەك بىرەر نهرسىنى قويۇپ قويغـانالر  نىڭ ئارقا تۆمۈرىئالدىغا ئىگهر«
  . »ئالدىدىن ئۆتكهن كىشىگه پهرۋا قىلماي، نامىزىنى ئوقۇۋەرسۇن

  )499: مۇسلىم(

عن َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ َسْبَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  - 1627
  .مٍَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسْتَرةُ الرَُّجلِ ِفي الصَّلَاِة السَّْهُم َوإِذَا َصلَّى أََحُدكُْم فَلَْيْسَتِتْر بَِسْه

ــهبرە دادىســـى    - 1627 ــئ ئىبنـــى سـ ــدۇل مهلىـــك ئىبنـــى رەبىـ ئابـ
ئــارقىلىق بوۋىســىدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  

  : قىلىدۇ رىۋايهتمۇنداق تهلىم بهرگهنلىكىنى 
. ئهر كىشىنىڭ ناماز ئوقۇغانـدا قىلىـدىغان سۇترىسـى يـا ئوقىـدۇر     «

  . ②»ۇنسۇترە قىلس ىنىئوق بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا، يا
 )»ئهلكهبىر«ۋسىلى ۋەهم ؛14918: ئهھمهد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َخَرَج َيْوَم الِْعيِد  - 1628

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 134(ئهلبانى  ①
ــۇپ،    ): 2277(ھهيســـهمى  ② ــۋايهت قىلغـــان بولـ ــۇ يهئـــال ۋە تهبهرانـــى رىـ بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد، ئهبـ

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َيفَْعلُ ذَِلَك ِفي السَّفَرِ فَِمْن  أََمَر بِالَْحْرَبِة فَُتوَضُع َبْيَن َيَدْيِه فَُيَصلِّي إِلَْيَها َوالنَّاُس َوَراَءُه َوكَانَ
  .ثَمَّ اتََّخذََها الْأَُمَراُء

دېگهنلىكـى  مۇنـداق   نىـڭ مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 1628
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھېيــت : دۇنىــرىــۋايهت قىلى

 كهلتۈرۈشـكه بـۇيرۇپ، ئـۇنى ئالـدىغا     ەنهيـز  بىر تـال كۈنى نامازغا چىقسا، 
جامـائهت  . نامـاز ئوقـۇيتتى   سانجىپ قويغاندىن كېيىن، شـۇنىڭغا قـاراپ  

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم سـهپهردىمۇ   . ئارقىسىدا تۇراتتى
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمدىن كېـــيىن كهلـــگهن . شـــۇنداق قىالتتـــى

  . ۇردىقىلدشۇ سهۋەپتىن بۇ ئىشنى ئاشۇ پېتى داۋام ئهمىرلهر 
  )494: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ ُيَعـرُِّض َراِحلََتـُه    - 1629
  .فَُيَصلِّي إِلَْيَها

دېگهنلىكـى  مۇنـداق   نىـڭ مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1629 
ــۋايهت قىلى ــرى ــاز    : دۇنى ــهللهم نام ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ئوقۇماقچى بولغانـدا، تۆگىسـىنى تـوغرا يـاتقۇزۇپ قويـۇپ، ئۇنىڭغـا قـاراپ        
  . ناماز ئوقۇيتتى

  )507: بۇخارى(

َعْن ُضَباَعةَ بِْنِت الِْمقَْداِد ْبنِ الْأَْسَوِد َعْن أَبِيَها قَالَ َما َرأَْيُت َرُسولَ اللَّـِه   - 1630 
وٍد َولَا َعُموٍد َولَا َشَجَرٍة إِلَّا َجَعلَُه َعلَى َحاجِبِِه الْأَْيَمنِ أَْو َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي إِلَى ُع

  .الْأَْيَسرِ َولَا َيْصُمُد لَُه َصْمًدا
رەزىيهلالھــۇ  ۇبــائه بىنتــى مىقــداد ئىبنــى ئهســۋەد دادىســى مىقــدادز - 1630

ۇ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھ: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ ۇنىــڭئهنه
يــۈز  ئۇدۇلىغــا   دەلنىــڭ  ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ياغــاچ، تــۈۋرۈك يــاكى دەرەخ    

تـوغرىالپ تـۇرۇپ   قېشـىنىڭ ئۇدۇلىغـا   ئـوڭ يـاكى سـول    بهلكـى   ،مهستىنكهلتۈر
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  . ①غانلىقىنى كۆردۈمناماز ئوقۇ
  )693: داۋۇد ئهبۇ(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َصلَّى َعْن َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َيْبلȠُُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ - 1631
  .أََحُدكُْم إِلَى ُسْتَرٍة فَلَْيْدنُ ِمْنَها لَا َيقْطَْع الشَّْيطَانُ َعلَْيِه َصلَاَتُه

سهھل ئىبنى ئهبـۇ ھهسـمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت       - 1631
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىرىڭالر سۇترىگه قـاراپ نامـاز ئوقۇمـاقچى بولسـا، ئۇنىڭغـا يـېقىن       «
  . ②»ۋېتهلمهيدۇىزبۇشۇندىال، شهيتان ئۇنىڭ نامىزىنى . تۇرسۇن

  )695: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي قََتاَدةَ الْأَْنَصارِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي  - 1632
َحاِملٌ أَُماَمةَ بِْنَت َزْيَنَب بِْنِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِلأَبِي الَْعاصِ ْبنِ َربِيَعةَ  َوُهَو

  .ْبنِ َعْبِد َشْمسٍ فَإِذَا َسَجَد َوَضَعَها َوإِذَا قَاَم َحَملََها
ــۇ ئهنهۇ    - 1632 ــارى رەزىيهلالھـ ــادە ئهنسـ ــۇ قهتـ ــڭئهبـ ــداق  نىـ مۇنـ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دۇنىرىۋايهت قىلىلىكى دېگهن
قىزى زەينهب بىلهن ئۇنىڭ ئېرى ئهبۇلئاس ئىبنى رەبىئهدىن تۇغۇلغـان  

سهجدە قىلغاندا، يهردە . نهۋرىسى ئۇمامهنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ ناماز ئوقۇيتتى
  . ياتتى، ئۆرە تۇرغاندا، يهنه كۆتۈرۈۋاالتتىوق

  )516: بۇخارى(

َعْن أَبِي قََتاَدةَ الْأَْنَصارِيِّ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُؤمُّ النَّاَس  - 1633 
فَـإِذَا   َوأَُماَمةُ بِْنُت أَبِي الَْعاصِ َوِهَي اْبَنةُ َزْيَنَب بِْنِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َعاِتِقِه

  .َع َوَضَعَها َوإِذَا َرفََع ِمْن السُُّجوِد أََعاَدَهاَركَ
ــداق      - 1633 ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــارى رەزىيهلالھـ ــادە ئهنسـ ــۇ قهتـ ئهبـ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 136(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن):643(ئهلبانى  ②
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ــۋايهت دېگهنلىكــى  ــدۇرى ــى  : قىلىنى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه مهن پهيغهم
ئــاس بىــلهن  لۋەســهللهمنىڭ كىشــىلهرگه ئىمــام بولــۇپ تــۇرۇپ، ئهبۇ    

ســىگه ئېلىــپ نامــاز ئوقۇغــانلىقىنى  زەينهپنىــڭ قىــزى ئۇمــامهنى مۈرى 
رگهنـدە،  ۈرۇكۇ قىلغاندا، ئۇنى يهردە قوياتتى، سهجدىدىن باش كۆت. كۆردۈم

  . يهنه كۆتۈرىۋاالتتى
  )543: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َنَعَس أََحـُدكُْم   - 1634 
ي فَلَْيْرقُْد َحتَّى َيذَْهَب َعْنُه النَّْوُم فَإِنَّ أََحَدكُْم إِذَا َصلَّى َوُهَو َناِعٌس لَا َيْدرِي لََعلَُّه َوُهَو ُيَصلِّ

  .َيْسَتْغِفُر فََيُسبُّ َنفَْسُه
ــدۇكى،     - 1634 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ

  : نرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگه
ــاز ئوقۇۋېتىــپ مۈگــدەك باسســا، ئۇيقۇســى    « ــى نام قايســى بىرىڭالرن

ــۇن  ــانغۇچه ئۇخلىس ــى     . ق ــان كىش ــاز ئوقۇغ ــۇرۇپ نام ــدەپ ت ــۈنكى مۈگ چ
  . »ئىستىغفار ئوقۇدۇم دەپ، ئۆزىنى تىلالپ سېلىشى مۇمكىن

  )212: بۇخارى(

َن الَْحـارِِث ُيَصـلِّي َوَرأُْسـُه    َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه َرأَى َعْبَد اللَِّه ْب - 1635
ي َمْعقُوٌص ِمْن َوَراِئِه فَقَاَم فََجَعلَ َيُحلُُّه فَلَمَّا اْنَصَرَف أَقَْبلَ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَقَالَ َما لََك َوَرأِْس

لُ َهذَا َمثَلُ الَِّذي ُيَصـلِّي  فَقَالَ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنََّما َمثَ
  .َوُهَو َمكُْتوٌف
دىن مۇنــداق مــائابـدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1635

ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھارىسـنىڭ چېچىنـى ئارقىسـىغا      : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
 غا ئۆتـۈپ ئۇنىڭ ئارقىسـى  دۈم ـ دە، تۈگۈۋېلىپ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆر

ــۈكنى ــىۋەتت تۈگ ــۇپ بول . ىميېش ــازنى ئوق ــۇ نام ــا  ئ ــيىن ماڭ ــدىن كې غان
  :بۇرۇلۇپ

  :ــ بېشىم بىلهن نېمه ئىشىڭ؟ ـ دېۋىدى
ــهللهمنىڭ    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ مهن پهيغهم ــداق «: ـ بۇن
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نامـاز ئوقۇغـان كىشـىگه     ى غولىغا باغالنغان ھالـدا كىشىلهر، ئىككى قول
  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدىم» ئوخشايدۇ

  )492: مۇسلىم(

َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َرأَى أََبا َراِفعٍ َمْولَى  - 1636
َز  غَـرَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ َعلَْيهَِما السَّلَام َوُهَو ُيَصلِّي قَاِئًما َوقَْد

 أَقْبِلْ َعلَى َصلَاِتَكَضفَْرُه ِفي قَفَاُه فََحلََّها أَُبو َراِفعٍ فَالَْتفََت َحَسٌن إِلَْيِه ُمْغَضًبا فَقَالَ أَُبو َراِفعٍ 
نِي َولَا َتْغَضْب فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَك ِكفْلُ الشَّْيطَاِن َيْع

 .َمقَْعَد الشَّْيطَاِن َيْعنِي َمْغَرَز َضفْرِِه
ــۇ   - 1636 ــى ئهبـ ــهئىد ئىبنـ ــىن   سـ ــۇرى دادىسـ ــهئىد مهقبـ ــداق  ىڭسـ مۇنـ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     : رىـۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنى 
ئازادگهردىسى ئهبۇ رافىئ ھهسهن ئىبنى ئهلىنىڭ يېنىدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ،   

ىنى كهينىدىن تۈگۈۋېلىپ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كـۆردى ـ دە، ئـۇنى    ئۇنىڭ چېچ
  :ئهبۇ رافىئ. ھهسهن ئۇنىڭغا ئاچچىغى بىلهن قارىدى. يېشىۋەتتى

ـــ ئاچچىغالنمــاي، نــامىزىڭنى داۋامالشــتۇرغىن، چــۈنكى مهن پهيغهمــبهر       
ئارقىســىغا تۈگــۈلگهن چــاچ شــهيتاننىڭ  «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ

  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، ـ دېدى» رىدىغان جايىدۇرئولتۇ
  )646: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنْ َعْبَد اللَِّه ْبَن أَْرقََم كَانَ َيـُؤمُّ أَْصـَحاَبُه    - 1637
ْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  فََحَضَرْت الصَّلَاةُ َيْوًما فَذََهَب ِلَحاَجِتِه ثُمَّ َرَجَع فَقَالَ َسِم
  .َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا َوَجَد أََحُدكُْم الَْغاِئطَ فَلَْيْبَدأْ بِِه قَْبلَ الصَّلَاِة

ــۇرۋە دادىســىن  - 1637 دېگهنلىكىنــى مۇنــداق  ىڭھىشــام ئىبنــى ئ
ئابـــــدۇلالھ ئىبنـــــى ئهرقهم سۆھبهتداشـــــلىرىغا : رىـــــۋايهت قىلىـــــدۇ

 ۋاقتـى كىرگهنـدىن كېـيىن    ناماز ئۇ بىر كۈنى. قىالتتى ئىمامهتچىلىك
  : ھاجهتخانىغا كهتتى، قايتقاندىن كېيىن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 601(ئهلبانى  ①
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ــهللهمنىڭ  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ـــ مهن پهيغهمـ تهرەت «: ــ
ــۇن   ــۇرۇن تهرەت قىلسـ ــتىن بـ ــا تۇرۇشـ ــلهر نامازغـ ــى كهلگهنـ » !قىلغۇسـ

  . ①ـ دېدى دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم،
  ) 852: نهسائى(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ لَا ُيَصلَِّينَّ أََحُدكُْم َوُهَو َضامٌّ  - 1638
 .َبْيَن َورِكَْيِه

زەيــد ئىبنــى ئهســلهم ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ    - 1638 
ئىككـى سـاغرىنىڭ   : ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

ــاڭالر  ئارىســىنى قىســى  ــاز ئوقۇم ــۇرۇپ نام ــى تهرەت قىســتىغان  (پ ت يهن
  ). ھالهتته ناماز ئوقۇماڭالر

  )هت قىلغانمالىك رىۋاي(

َعْن اْبنِ أَبِي َعِتيقٍ قَالَ َتَحدَّثُْت أََنا َوالْقَاِسُم ِعْنَد َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَهـا   - 1639
انَ ِلأُمِّ َولٍَد فَقَالَْت لَُه َعاِئَشةُ َما لََك لَا َتَحدَّثُ كََمـا  َحِديثًا َوكَانَ الْقَاِسُم َرُجلًا لَحَّاَنةً َوكَ

مُّـَك  َيَتَحدَّثُ اْبُن أَِخي َهذَا أََما إِنِّي قَْد َعِلْمُت ِمْن أَْيَن أُِتيَت َهذَا أَدََّبْتُه أُمُُّه َوأَْنَت أَدََّبْتَك أُ
مَّا َرأَى َماِئَدةَ َعاِئَشةَ قَْد أُِتَي بَِها قَاَم قَالَْت أَْيَن قَـالَ  قَالَ فََغِضَب الْقَاِسُم َوأََضبَّ َعلَْيَها فَلَ

أَُصلِّي قَالَْت اْجِلْس قَالَ إِنِّي أَُصلِّي قَالَْت اْجِلْس غَُدُر إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  
  . لَا ُهَو ُيَداِفُعُه الْأَْخَبثَاِنَعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َصلَاةَ بَِحْضَرِة الطََّعامِ َو

ــۋايهت     - 1639 ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهتىقنىـ ــى ئهبـ ئىبنـ
ېشىدا بىـر  قاسىم ئىككىمىز ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ق: قىلىنىدۇ

دېـدەكنىڭ بالىسـى بولـۇپ، ئويالنمـايال      بىـر  قاسـىم . گهپنى دېيىشـتۇق 
   :ئائىشه ئۇنىڭغا. گهپ قىلىدىغان ئادەم ئىدى

ـــــ ســـاڭا نـــېمه بولـــدى؟ مـــاۋۇ قېرىندىشـــمنىڭ ئوغلىـــدەك گهپ  
ــى،   ــهن؟ بىلگىنكــ ــۇپ   قىلمامســ ــادەم بولــ ــداق ئــ ــېنىڭ بۇنــ مهن ســ

، يېتىشـتۈرگهن بۇنى ئانىسى . ئوبدان بىلىمهن قېلىشىڭنىڭ سهۋەبىنى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 822(ئهلبانى  ①
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، ـ  )يهنـى مهسـىله شـۇ يهردە   (يېتىشـتۈرگهن   ىسـى ئانئۆزەڭنىڭ  مۇسېنى
ئانـــدىن  ،دىئـــاچچىغى كهلـــق گه قـــاتتىئائىشـــهقاســـىمنىڭ ، دېۋىـــدى

ئائىشهنىڭ داستىخىنىغا تاماق كهلتۈرۈلگهنلىكىنى كـۆرۈپ ئورنىـدىن   
  : تۇرىۋىدى، ئائىشه

  : ئۇ. ــ نهگه؟ ـ دەپ سورىدى
  : ئائىشه. ــ ناماز ئوقۇيمهن، ـ دېدى

  : ئۇ. ـ دېدى !ــ ئولتۇر
  : ئائىشه. ــ مهن ناماز ئوقۇيمهن، ـ دېدى

مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ! غهرەزىــــــــ ھهي ۋاپاســـىز ب
ــهللهمدىن ــوڭ   «: ۋەسـ ــدا ۋە چـ ــار بولغانـ ــاق تهييـ ــك تهرەت  -تامـ كىچىـ

  . ، ـ دېدىغاندېگهنلىكىنى ئاڭلى» قىستىغاندا، ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ
  )560: مۇسلىم(

إِذَا قَـاَم  ”: لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1640 
  . “أََحُدكُْم ِفي الصَّالِة فَال ُيْغِمȐْ َعْيَنْيِه

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1640
  :قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   ①»!نامازدا ئىككى كۆزۈڭالرنى يۇمۇۋالماڭالر«
  )10956 :»ئهلكهبىر«(

ال ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو، قَالَ - 1641
  .“ُيقْبِلُ أََحُدكُْم َوثَْوُبُه َعلَى أَْنِفِه، فَإِنَّ ذَِلَك َخطُْم الشَّْيطَاِن

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   - 1641
 :دېگهنكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق قىلىنىدۇ

نامــاز ئوقۇمــاڭالر،  بىــلهن يـۆگهپ تــۇرۇپ  ڭالركىــيىمى نىۇڭالربۇرنـ «

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە لهيـــس ئىبنـــى ئهبـــۇ   ): 2450(ھهيســـهمى  ①

 .سۇلهيم ئىسىملىك ھهدىسى مۇدەللهس كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ①»نوختا بولۇپ بېرىدۇ غاچۈنكى ئۇ شهيتان
  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

ْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح الَْعَرَق َعـْن  كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1642
  .َوْجهِِه ِفي الصَّالِة

ــۇ ئهنهۇ  - 1642  ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازدا تـۇرۇپ يۈزىنىـڭ تهرىنـى    

  . ②سۈرتهتتى
  )22/12: »ئهلكهبىر«(

َيَمسُّ ِلْحَيَتُه ”: ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َرُس: َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ - 1643
  .“ِفي الصَّالِة

ــدۇ   - 1643 ــداق دەي ــهن مۇن ــى   : ھهس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  . ③اتتىسىالپ قويۋەسهللهم نامازدا تۇرۇپ ساقىلىنى 

  )ۋسىلىهم(

َرفََعُه قَـالَ الُْعطَـاُس َوالنَُّعـاُس     َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه - 1644
   .َوالتَّثَاǗُُب ِفي الصَّلَاِة َوالَْحْيȐُ َوالْقَْيُء َوالرَُّعاُف ِمْن الشَّْيطَاِن

ئهدىـــي ئىبنـــى ســـابىت دادىســـى ئـــارقىلىق بوۋىســـىدىن   - 1644
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  

  : رىۋايهت قىلىدۇ

ــز     « ــنهش، ھهي ــدەك بېســىش، ئهس ــكۈرۈش، مۈگ ــۇرۇپ چۈش ــازدا ت نام

                                                 
ــهمى  ① ــۇھهيئه        ): 2451(ھهيسـ ــى لـ ــهنهدىدە ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئۇنىڭ ھهققىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە خـــارىجه ئىبنـــى         ): 2458(ھهيســـهمى  ②

 .پ بىرى بار، ـ دېگهنمۇسئهب ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئى
 .بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال مۇرسهل ھالدا رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 2466(ھهيسهمى  ③
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  . ①»كېلىش، قۇسۇش ۋە بۇرنى قاناش قاتارلىقالر شهيتاندىن بولىدۇ
  )2748: تىرمىزى(

  . عن ابن مسعود قال إذا فرضت الصالة فال ơرج منها إىل غريها - 1645
ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى      - 1645

  . ②»پهرز ناماز ئوقۇلىۋاتقاندا، باشقا ئىش قىلماڭالر«: ايهت قىلىنىدۇرىۋ
  )هت قىلغانتهبهرانى رىۋاي(

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيبِيـُت،   ”: َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت - 1646 
ي َألَرى الَْماَء َيْنَحِدُر َعلَى جِلِْدِه َوَشـَعرِِه، ثُـمَّ   فَُيَناِديِه بِاللٌ بِاَألذَاِن، فََيقُوُم فََيْغَتِسلُ، فَإِنِّ

  . َيْخُرُج فَُيَصلِّي فَأَْسَمُع ُبكَاَءُه
 رىـۋايهت ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى      - 1646
، بىالل ئۇخالۋاتقاندارەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : قىلىنىدۇ

مهن . ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ غۇسلى قىالتتى. يغىتاتتىئهزان توۋالپ، ئۇنى ئو
ســىرغىپ چۈشــۈۋاتقانلىقىنى  نىڭســۇ بهدەنلىرىــدىنۋە  چېچــىئۇنىــڭ 

مهن ئۇنىڭ . ، ئاندىن مهسجىدكه چىقىپ ناماز ئوقۇيتتىۈپ تۇراتتىمكۆر
  . ③يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭاليتتىم) نامازدا(

  )ۋسىلىهم(

الَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصـلِّي  َعْن ُمطَرٍِّف َعْن أَبِيِه قَ - 1647
  .َوِفي َصْدرِِه أَزِيٌز كَأَزِيزِ الرََّحى ِمْن الُْبكَاِء َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــۋايهت   - 1647 مۇتهررىـــف دادىســـىنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـ
يهـــى ۋەســـهللهمنىڭ نامـــاز مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهله: قىلىـــدۇ

ــۆردۈم ــانلىقىنى كــ ــداپ ئۇنىــــڭ . ئوقۇۋاتقــ ــانبۇقۇلــ ــاۋازى  يىغلىغــ ئــ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 522(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ئـــۈچىلى كىتابىـــدا رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى  ): 2579(ھهيســـهمى  ②

 .ئىبنى مهسئۇدتىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهنبىراق زەيياد بۇ ھهدىسنى . ئىشهنچلىكتۇر
ــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ      ): 2486(ھهيســهمى  ③ ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  . ①يارغۇنچاقنىڭ ئاۋازىغا ئوخشاش چىقىۋاتاتتى
  )904: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُمطَرٍِّف َعْن أَبِيِه قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصـلِّي   - 1648 
  .َجْوِفِه أَزِيٌز كَأَزِيزِ الِْمْرَجلِ َيْعنِي َيْبِكيَوِل

ــۋايهت   - 1648 مۇتهررىـــف دادىســـىنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلسـهم،  : قىلىدۇ

بوغىزىـدىن خـۇددى قـازان قايناۋاتقانـدەك ئـاۋاز      . ئۇ نامـاز ئوقۇۋاتقـانىكهن  
  . ②نى يىغالۋاتاتتى، يهكېلىۋاتاتتى

  )1214: نهسائى(

  

  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 799(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1156(ئهلبانى  ②
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ۋە ناماز  بېرىشئوقۇش، مهسجىدلهرگه  جامائهت بىلهن ناماز
  شنىڭ پهزىلهتلىرىغا ئىنتىزار بولۇۋاقتى

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ َصلَاةَ الرَُّجـلِ   - 1649
  . يَن ُجْزًءاِفي الَْجَماَعِة َتزِيُد َعلَى َصلَاِتِه َوْحَدُه بَِخْمَسٍة َوِعْشرِ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1649
  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

شۈبهىسىزكى، جامائهت بىلهن ئوقۇلغان نامازنىـڭ سـاۋابى، يـالغۇز    «
  . ①»ئوقۇلغان نامازنىڭ ساۋابىدىن يىگىرمه بهش ھهسسه ئارتۇق

  )216 :تىرمىزى(

َوَتْجَتِمُع َملَاِئكَةُ اللَّْيلِ َوَملَاِئكَةُ النََّهارِ ِفـي  : وللشيخني والنسائي بزيادة – 1650
  .اَصلَاِة الصُّْبحِ َيقُولُ أَُبو ُهَرْيَرةَ اقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًد

 نهســـــائىلهرنىڭ رىۋايهتلىرىـــــدە بۇخـــــارى، مۇســـــلىم ۋە   -1650
كــېچه ۋە «: يۇقىرىــدىكى ھهدىســكه مۇنــۇالر قوشــۇپ رىــۋايهت قىلىنغــان 

 ئهبـۇ ھـۇرەيرە  . »كۈندۈزنىڭ پهرىشتىلىرى بامـدات نامىزىـدا توپلىشـىدۇ   
  : كۆپچىلىككه بۇ ھهدىسنى سۆزلهپ بېرىپ بولۇپ

ھهقىــقهتهن بامــدات . بامــدات نــامىزىنى ئوقــۇغىن: ــــ خالىســاڭالر
دېــگهن  ②ىــدا كــېچه ۋە كۈنــدۈزنىڭ پهرىشــتىلىرى توپلىنىــدۇ    نامىز

  . ـ دېگهن! ئايهتنى ئوقۇڭالر
  )4717: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 179(ئهلبانى  ①
 .مىئايهتنىڭ بىر قىس - 78سۈرە ئىسرا،  ②
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ْيِه عن أيب َصاِلحٍ قال َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ - 1651
َوَسلََّم َصلَاةُ الرَُّجلِ ِفي الَْجَماَعِة ُتَضعَُّف َعلَى َصلَاِتِه ِفي َبْيِتِه َوِفي ُسوِقِه َخْمًسا َوِعْشـرِيَن  
 لَْم ِضْعفًا َوذَِلَك أَنَُّه إِذَا َتَوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ثُمَّ َخَرَج إِلَى الَْمْسجِِد لَا ُيْخرُِجُه إِلَّا الصَّلَاةُ

ْخطُ َخطَْوةً إِلَّا ُرِفَعْت لَُه بَِها َدَرَجةٌ َوُحطَّ َعْنُه بَِها َخِطيئَةٌ فَإِذَا َصلَّى لَْم َتـَزلْ الَْملَاِئكَـةُ   َي
 َمـا  ُتَصلِّي َعلَْيِه َما َداَم ِفي ُمَصلَّاُه اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَْيِه اللَُّهمَّ اْرَحْمُه َولَا َيَزالُ أََحُدكُْم ِفي َصلَاٍة

  .ْنَتظََر الصَّلَاةَا
: ئهبۇ سـالىهنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      - 1651 

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ     ــۇرەيرەدىن پهيغهم ــۇ ھ مهن ئهب
  : مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم

غـان نـامىزى، ئۆيىـدە ۋە بـازاردا     ۇبىر ئادەمنىڭ جامـائهت بىـلهن ئوق  «
بۇنىـڭ سـهۋەبى، ئـۇ    . ىگىـرمه بهش ھهسسـه ئـارتۇق   ئوقۇغان نامىزىـدىن ي 

كىشى تاھارەتنى كامىل ئېلىپ، پهقهت نامازغا چىقىش ئۈچۈن مهسجىد 
تهرەپكه ماڭسا، ئۇنىڭ باسقان ھهر بىر قهدىمى ئۈچۈن بىردىن دەرىجىسى 

ئـۇ مهسـجىدكه كىرىـپ، نامـاز     . كۆتۈرۈلۈپ، بىردىن گۇنـاھى ئۆچۈرۈلىـدۇ  
ئۇنىڭغـا  ! هللائـى ا ”: تىلهر ئـۇ ئـادەم ئۈچـۈن   ئوقۇپ بولغىچه، پۈتـۈن پهرىشـ  

ــى ا  ــن، ئ ــرەت قىلغى ــا ! هللامهغپى ــن ئۇنىڭغ ــمهت قىلغى ــا  “!رەھ دەپ دۇئ
، ئۇنىڭغا غا ئىنتىزار بولۇپ تۇرساكىمكى نامازنىڭ ۋاقتى. قىلىپ تۇرىدۇ

  . »نامازنىڭ ئىچىدە تۇرغاندەك ساۋاب بېرىلىدۇ
  )647: بۇخارى(

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيَزالُ أََحُدكُْم ِفي َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َر -1652
  . َصلَاٍة َما َداَمْت الصَّلَاةُ َتْحبُِسُه

  : يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم -1652
» ۋاب بولىـدۇ نامازنى ساقالپ تۇرغان كىشىگه نامازدا تۇرغانـدەك سـا  «

  . نگهدې
  )659: بۇخارى(
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اللَُّهمَّ اْرَحْمُه اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه اللَُّهمَّ ُتْب َعلَْيِه َما لَْم ُيْؤِذ ِفيِه َما لَْم ُيْحِدثْ : وزاد - 1653 
 .ِفيِه

ــگهن   - 1653 ــداق كهل ــدە مۇن ــلىمنىڭ رىۋايىتى ــى  «: مۇس ــۇ كىش ئ
سـۇنۇپ   مهسجىدنىڭ ئىچىدە باشقىالرغا ئهزىـيهت بهرمىسـه ۋە تاھـارىتى   

ــى ا”: كهتمىســىال، پهرىشــتىلهر  ــا رەھــمه ! هللائ ــۇنى   تئۇنىڭغ ــن، ئ قىلغى
  . »دەپ دۇئا قىلىپ تۇرىدۇ “!ۈرگىن، تهۋبىسىنى قوبۇل قىلغىنكهچ

  )649: مۇسلىم(

فَإِنْ قَاَم ِمْن ُمَصلَّاُه فََجلََس ِفي الَْمْسجِِد َيْنَتِظُر الصَّلَاةَ : زاد يف املوطأ قال - 1654
  .ي َصلَاٍة َحتَّى ُيَصلَِّيلَْم َيَزلْ ِف

دا پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    »مۇۋەتتا« - 1654
  : قىلىنغان قوشۇپ رىۋايهتمۇنداق دېگهنلىكى  يهنه

ئهگهر ئــۇ نامــاز ئوقۇغــان يېرىــدىن تــۇرۇپ كېتىــپ، مهســجىدنىڭ   «
ڭ نامازنىـ  شـۇ ئىچىدە يهنه بىر نامازنىـڭ كېلىشـىنى كۈتـۈپ ئولتۇرسـا،     

نامازنىڭ چه بولغان ئارىلىقتا ئۆتكهن ۋاقتىغا ئۇنى ئوقۇغىى كىرىپ ۋاقت
  . »ئىچىدە تۇرغاندەك ساۋاب بېرىلىدۇ

  )385: مالىك(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َصلَاةُ  - 1655
  .الْفَذِّ بَِخْمسٍ َوِعْشرِيَن َدَرَجةًالَْجَماَعِة َتفُْضلُ َصلَاةَ 

ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رەســـۇلۇلالھ       - 1655 
جامــائهت بىــلهن ئوقۇغــان نامــاز  «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 

دېگهنلىكىنـى  » يالغۇز ئوقۇغـان نامـازدىن يىگىـرمه بهش دەرىـجه ئـارتۇق     
  . ئاڭلىغان ئىكهن

  )646: بۇخارى(

  . فَإِذَا َصلَّاَها ِفي فَلَاٍة فَأََتمَّ ُركُوَعَها َوُسُجوَدَها َبلََغْت َخْمِسَني َصلَاةً: وزاد - 1656
رىـــۋايهت  قوشـــۇپ جـــۈملهيهنه بىـــر رىـــۋايهتته تۆۋەنـــدىكى  - 1656
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نى ىرىنامـازنى رۇكـۇ ۋە سـهجدىل    باياۋانـدا  -چـۆل   ئۇ كىشـى «: قىلىنغان
ۋاخ  50اخ نامازنىـڭ سـاۋابى   ۇ بىـر ۋ شـ تولۇق قىلىپ كامىل ئادا قىلسـا،  

  . ①»نامازنىڭ ساۋابىغا يېتىدۇ
  )560: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َصـلَاةُ الَْجَماَعـِة    - 1657
  .أَفَْضلُ ِمْن َصلَاِة الْفَذِّ بَِسْبعٍ َوِعْشرِيَن َدَرَجةً

ــى - 1657  ــادىن   ئىبنـــ ــۇ ئهنهۇمـــ ــۆمهر رەزىيهلالھـــ ــۋايهتئـــ  رىـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

جامائهت بىلهن ئوقۇغان نامـاز يـالغۇز ئوقۇغـان نامـازدىن يىگىـرمه      «
  . »يهتته دەرىجه ئهۋزەل

  )650: مۇسلىم(

ْن َحافȘَ َعلَى َهُؤالِء الصَّـلََواِت  َم”: َعْن أيب ُهَرْيَرةَ، َواْبَن َعبَّاسٍ، رفعاه - 1658
الَْمكُْتوَباِت ِفي َجَماَعٍة، كَانَ أَوَّلَ َمْن َيُجوُز َعلَى الصَِّراȓِ كَالَْبْرقِ الالِمعِ، َوَحَشَرُه اللَُّه ِفي 

كَأَْجرِ أَلِْف َشهِيٍد قُِتلُـوا  أَوَّلِ ُزْمَرٍة ِمَن التَّابِِعَني، َوكَانَ لَُه ِفي كُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة َحاِفȘٌ َعلَْيهِنَّ 
  .“ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ  - 1658

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى مـــائهنهۇ
  : ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمىـيهت  بهش ۋاقىت پهرز نامازنى جامائهت بىلهن ئـادا قىلىشـقا   «
لسىرات كۆۋرۈكىدىن بىرىنچى بولۇپ نۇرلۇق چاقماق ىبهرگهن كىشى، پ

 توپىنىـڭ ئهڭ  رهتائاال قىيـامهتته ئـۇنى تـابىئىنل   هللا ا. تېزلىكىدە ئۆتىدۇ
شۇنداقال، ئۇنىڭ ئۈچـۈن، ئـۇ ئهھمىـيهت    . قوپۇرىدۇئالدىنقىلىرى قاتارىدا 

يولىــدا هللا بهرگهن ھهر بىــر كــېچه ۋە كۈنــدۈزدىكى بهش ۋاقىــت نامازغــا ا 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 524(ئهلبانى  ①
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  . ①»مىڭ شېهىدنىڭ ئهجرى بېرىلىدۇبولغان  شېهىد
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمـا   - 1659
ْد اْسَتْحَوذَ َعلَْيهِْم الشَّـْيطَانُ فََعلَْيـَك   ِمْن ثَلَاثٍَة ِفي قَْرَيٍة َولَا َبْدوٍ لَا ُتقَاُم ِفيهِْم الصَّلَاةُ إِلَّا قَ

ِفـي  بِالَْجَماَعِة فَإِنََّما َيأْكُلُ الذِّئُْب الْقَاِصَيةَ قَالَ َزاِئَدةُ قَالَ السَّاِئُب َيْعنِي بِالَْجَماَعِة الصَّلَاةَ 
  .الَْجَماَعِة
هت ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋاي - 1659 

مهيلـى  «: مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ : قىلىنىدۇ
يهردە جامــائهت نــامىزى ئــادا  بــارشــهھهر يــاكى يىــزا بولســۇن، ئــۈچ ئــادەم  

. به قىلىـدۇ ىـ قىلىنمايدىكهن، شهيتان چوقۇم ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىدىن غهل  
ــا     ــتىن ئايرىلم ــاز ئوقۇش ــلهن نام ــائهت بى ــۈن، جام ــۇنىڭ ئۈچ ــۈنكى . ش چ

ــدىن ــدۇ   پادى ــۆرە يهي ــالغۇز قــوينى ب دېگهنلىكىنــى » ئايرىلىــپ قالغــان ي
  . ②ئاڭلىدىم

  )547: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ َجاَء َرُجلٌ َوقَْد َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1660
  . َمَعُه فَقَالَ أَيُّكُْم َيتَّجُِر َعلَى َهذَا فَقَاَم َرُجلٌ فََصلَّى

ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق       - 1660
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   :دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

. ناماز ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، بىـر ئـادەم مهسـجىدكه كىرىـپ كهلـدى     
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ــ دەپ   خااليـدۇ؟  ئهجىـرگه ئېرىشىشـنى  بىلـله  ــ كىم ئۇنىڭ بىلهن 

ئارىدىن بىرەيلهن ئورنىدىن تۇردى ۋە ئۇ ئادەم بىلهن بىلله ناماز . سورىدى

                                                 
ــد       ): 2143(ھهيســهمى  ① ــى ۋەلى ــيه ئىبن ــهنهدىدە بهقىي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 511(ئهلبانى  ②
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  . ①ئوقۇدى
  )220: تىرمىزى(

َعفَّانََ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  ْبن عن ُعثَْمان - 1661
كَأَنََّما قَاَم نِْصَف اللَّْيلِ َوَمْن َصلَّى الصُّْبَح ِفي َجَماَعٍة فَكَأَنََّما َمْن َصلَّى الِْعَشاَء ِفي َجَماَعٍة فَ

  . َصلَّى اللَّْيلَ كُلَُّه
ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئــۇ   - 1661

رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى 
ــائهت بىــلهن ئوقۇســا، كېچى  كىمكــى خــۇپتهننى«: ئاڭلىغــان  نىــڭجام

كىمكـى بامـداتنى   . ئالىـدۇ سـاۋاب   بىلهن ئۆتكۈزگهنـدەك  نامازىنى يېرىم
جامائهت بىلهن ئادا قىلسا، كېچىچه ئۇخلىماي نامـاز ئوقۇغانـدەك سـاۋاب    

  . »لىدۇئا
  )656: مۇسلىم(

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َصلَّى َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال - 1662
الِْعَشاَء ِفي َجَماَعٍة كَانَ كَِقَيامِ نِْصِف لَْيلٍَة َوَمْن َصلَّى الِْعَشاَء َوالْفَْجَر ِفي َجَماَعـٍة كَـانَ   

  .كَِقَيامِ لَْيلٍَة
ئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 1662

  : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللال
 ىنىــڭخــۇپتهن نــامىزىنى جامــائهت بىــلهن ئوقۇســا، كېچ كــىكىم«
كىمكـى خـۇپتهن ۋە   . لىدۇساۋاب ئا ناماز بىلهن ئۆتكۈزگهندەك ىنىيېرىم

نامـاز بىـلهن    ىنىـڭ ھهممىسـىنى  بامداتنى جامائهت بىلهن ئوقۇسا، كېچ
  . ② »لىدۇساۋاب ئا ئۆتكۈزگهندەك

  )555: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .هھىه، ـ دېگهنس): 182(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 519(ئهلبانى  ②
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لَْو َيْعلَُم النَّاُس َما ِفي ”: َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 1663 
  .“ُشُهوِد الَْعَتَمِة لَْيلَةَ اَألْربَِعاِء، َألَتْوَها َولَْو َحْبًوا

ــدۇكى،     - 1663 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  : ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ــازىر     « ــا ھ ــۇپتهن نامىزىغ ــىمى خ ــهنبه ئاخش ــانالر چارش ئهگهر ئىنس
  . ①»تتىبارادى، ئۇنىڭغا ئۆمىلهپ بولسىمۇ بولغاننىڭ ساۋابىنى بىلسه ئى

  )»ئهلئهۋسهت«(

َمْن َصـلَّى  ”: ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ - 1664
الِْعَشاَء ِفي َجَماَعٍة، َوَصلَّى أَْرَبَع َركََعاٍت قَْبلَ أَنْ َيْخُرَج ِمَن الَْمْسجِِد، كَانَ كَِعْدلِ لَْيلَـِة  

  .“الْقَْدرِ
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 1664

  : م مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله
كىمكــــى خــــۇپتهننى جامــــائهت بىــــلهن ئوقــــۇپ، مهســــجىدتىن «

چىقىشتىن بۇرۇن تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇسا، ئۇ قهدىر كېچىسنى تاپقانغا 
  . ②»ئوخشاش ساۋاب ئالىدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«(

ِه َوَسلََّم َيْوًمـا  َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 1665
قَـلُ  الصُّْبَح فَقَالَ أََشاِهٌد فُلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ أََشاِهٌد فُلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّ َهاَتْينِ الصَّـلَاَتْينِ أَثْ 

ـ  ى الرُّكَـبِ َوإِنَّ  الصَّلََواِت َعلَى الُْمَناِفِقَني َولَْو َتْعلَُمونَ َما ِفيهَِما لَأََتْيُتُموُهَما َولَْو َحْبًوا َعلَ
رَُّجلِ الصَّفَّ الْأَوَّلَ َعلَى ِمثْلِ َصفِّ الَْملَاِئكَِة َولَْو َعِلْمُتْم َما فَِضيلَُتُه لَاْبَتَدْرُتُموُه َوإِنَّ َصلَاةَ ال

َع الرَُّجلِ َوَمـا  َمَع الرَُّجلِ أَْزكَى ِمْن َصلَاِتِه َوْحَدُه َوَصلَاُتُه َمَع الرَُّجلَْينِ أَْزكَى ِمْن َصلَاِتِه َم

                                                 
ــهمى  ① ــى       ): 2147(ھهيسـ ــا ئىبنـ ــهنهدىدە زەكهرىيـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .مهنزۇر ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
ــۇر    ): 2148(ھهيســهمى  ② ــۇپ، ســهنهدى زەئىپت ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ــان   .ب ــراق يالغ بى

 .دەپ قارىالنمىغان، ـ دېگهن
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  .كَثَُر فَُهَو أََحبُّ إِلَى اللَِّه َتَعالَى
ــداق     - 1665 ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــب رەزىيهلالھـ ــى كهئـ ــۇبهي ئىبنـ ئـ

ــدۇ   ــۋايهت قىلىنى ــى رى ــۈنى،  : دېگهنلىك ــر ك ــهلاللالھۇ  بى ــۇلۇلالھ س رەس
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بهرگهندىن كېيىن

  : بىز. مۇ؟ ـ دەپ سورىدىــ پاالنچى كهلدى
  : ئۇ. دېدۇق -ــ ياق، كهلمىدى، 

  : ــ پاالنى كهلدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، بىز
  : دېدىشۇنىڭ بىلهن، ئۇ مۇنداق . ــ ياق، ـ دېدۇق

ىغان كېلىـد  ــ بۇ ئىككى ناماز مۇناپىقالرغـا ھهقىـقهتهن ئهڭ ئېغىـر   
بولسـاڭالر،   سىلهر بۇ ئىككى نامازنىـڭ پهزىلىتىنـى بىلـگهن   . نامازالردۇر

جامائهتنىـڭ  . ئهلۋەتته تىزىڭالر بىلهن ئـۆمىلهپ بولسـىمۇ كېلهتـتىڭالر   
بىرىنچــى ســېپى پهرىشــتىلهرنىڭ ســېپىگه ئوخشــاش ئۇلــۇغكى، ئۇنىــڭ 
ــدىرىغان      ــقا ئالـ ــدا تۇرۇشـ ــاڭالر، ئۇنىڭـ ــگهن بولسـ ــى بىلهلىـ پهزىلىتىنـ

كىشىنىڭ بىـر ئـادەم بىـلهن ئوقۇغـان نامىزىنىـڭ سـاۋابى،       . بوالتتىڭالر
لغۇز ئوقۇغاننىڭكىدىن ئـارتۇق؛ ئۇنىـڭ ئىككـى ئـادەم بىـلهن ئوقۇغـان       يا

. نامىزىنىــڭ پهزىلىتــى، بىــر ئــادەم بىــلهن ئوقۇغاننىڭكىــدىن ئــارتۇقتۇر
تائاالغــا شــۇنچه هللا نامــاز قــانچىكى كــۆپ كىشــى بىــلهن ئــادا قىلىنســا، ا 

  . ①»ولىدۇسۆيۈملۈك ب
  )554: داۋۇد ئهبۇ(

الَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َصلَّى ِللَِّه َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَ - 1666
كِتَبْت لَُه َبَراَءَتاِن َبَراَءةٌ ِمْن النَّارِ َوَبَراَءةٌ ِمـْن   أَْرَبِعَني َيْوًما ِفي َجَماَعٍة ُيْدرُِك التَّكْبَِريةَ الْأُولَى

  . النِّفَاقِ
زىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر   ئهنهس ئىبنــى مالىــك رە  - 1666

ــى     ــداق دېگهنلىكـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۋايهتسـ  رىـ
  :قىلىنىدۇ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 518(ئهلبانى  ①
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تائاال ئۈچـۈن بىرىنچـى تهكبىـرگه ئۈلگـۈرۈپ جامـائهت      هللا كىمكى ا«
كۈن ناماز ئوقۇسـا، ئـۇ بهنـدىنىڭ ئىككـى نهرسـىدىن قۇتۇلـۇپ        40بىلهن 

ىنچىســـــى، بىرىنچىســـــى، دوزاخـــــتىن؛ ئىكك. قېلىشـــــى پۈتۈلىـــــدۇ
  . ①»مۇناپىقلىقتىن

  )241: تىرمىزى(

صلى اهللا -قال رسولُ اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -عمر بن اƪطاب عن  - 1667
َمْن صلى يف مسجد Ƥاعة أربعني ليلة، ال تفوته الركعة األوىل من صالة، «: -عليه وسلم

  .»كتب اهللا له عتقا من النار
قىلىنىدۇكى،  رىۋايهتدىن ماۇئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنه - 1667

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۈلگـــۈرگهن ھالـــدا رەكـــئهتكه كـــۈنگىچه بىرىنچـــى  40كىمكـــى «

تائـــــاال ئۇنىـــــڭ دوزاخـــــتىن هللا جامـــــائهت بىـــــلهن نامـــــاز ئوقۇســـــا، ا
  . »پۈتۈۋېتىدۇ ىدىغانلىقىنىقۇتۇل

  )يهت قىلغانرەزىن رىۋا(

ِهٌد َوُسِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعْن َرُجلٍ َيُصوُم النََّهاَر َوَيقُوُم اللَّْيلَ لَا َيْشَهُد قَالَ ُمَجا - 1668
 .ُجْمَعةً َولَا َجَماَعةً قَالَ ُهَو ِفي النَّارِ

ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ : ەيـــدۇمۇجاھىـــد مۇنـــداق د - 1668 
ان، ئهممـا  دىن كۈندۈزى روزا تۇتۇپ، كېچىسى نهپله ناماز ئوقۇيـدىغ مائهنهۇ

جامــائهت بىــلهن نامــاز ئوقۇمايــدىغان ۋە جۈمهگىمــۇ كهلمهيــدىغان ئــادەم  
  . ②ئۇ ئادەم دوزاختا بولىدۇ، ـ دېدى: توغرىسىدا سورالغاندا، ئۇ جاۋابهن

  )218: تىرمىزى(

َج ِمْن َبْيِتِه َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َخَر - 1669

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 200(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 36(ئهلبانى  ②
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ُمَتطَهًِّرا إِلَى َصلَاٍة َمكُْتوَبٍة فَأَْجُرُه كَأَْجرِ الَْحاجِّ الُْمْحرِمِ َوَمْن َخَرَج إِلَى َتْسبِيحِ الضَُّحى لَـا  
 .ِكَتاٌب ِفي ِعلِّيَِّنيَيْنِصُبُه إِلَّا إِيَّاُه فَأَْجُرُه كَأَْجرِ الُْمْعَتِمرِ َوَصلَاةٌ َعلَى أَثَرِ َصلَاٍة لَا لَْغَو َبْيَنُهَما 

ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  - 1669
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر قانداق كىشى ئۆيدىن تاھارەت ئالغان ھالدا پهرز نامـاز ئوقـۇش   «
خشاش كىشىنىڭ ئهجرىگه ئوھهج قىلغان  پئۈچۈن چىقسا، ئېهرام باغال

نامىزىنى ئوقۇش ئۈچـۈنال چىقسـا،    ھاگكىمكى پهقهت چاش. ئهجىر ئالىدۇ
بىــر نامــازدىن . ئــۇ كىشــىگه ئــۆمرە قىلغــان كىشــىنىڭ ئهجــرى بولىــدۇ
دېگهن (يىن يكېيىن، بىهۇدە سۆز قىلماي ئوقۇلغان يهنه بىر ناماز ئىللى

  . ①»ا يېزىلىدۇغ) كىتاب
  )558: داۋۇد ئهبۇ(

كَْعبٍ قَالَ كَانَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َبْيُتُه أَقَْصى َبْيٍت ِفي الَْمِديَنِة  َعْن أَُبيِّ ْبنِ - 1670
ُه َيـا  فَكَانَ لَا ُتْخِطئُُه الصَّلَاةُ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فََتَوجَّْعَنا لَُه فَقُلُْت لَ

اًرا َيِقيَك ِمْن الرَّْمَضاِء َوَيِقيَك ِمْن َهَوامِّ الْأَْرضِ قَالَ أََم َواللَِّه َمـا  فُلَانُ لَْو أَنََّك اْشَتَرْيَت ِحَم
ْيُت أُِحبُّ أَنَّ َبْيِتي ُمطَنٌَّب بَِبْيِت ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فََحَملُْت بِِه ِحْملًا َحتَّى أََت

ْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه قَالَ فََدَعاُه فَقَالَ لَُه ِمثْلَ ذَِلَك َوذَكََر لَُه أَنَُّه َيْرُجو ِفي َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .أَثَرِِه الْأَْجَر فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ لََك َما اْحَتَسْبَت

ــۇ م    - 1670 ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلالھ ــى كهئ ــۇبهي ئىبن ــدۇ ئ ــداق دەي : ۇن
مهدىنىلىك ئهنسارالردىن ئـۆيى مهسـجىدكه ئهڭ يىـراق بىـر كىشـى بـار       
بولــۇپ، ھهر ۋاقىــت نامــازنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   

  : مهن. ئۇنىڭغا ئىچىمىز ئاغرىدى. بىلهن بىلله ئوقۇيتتى
بىر ئېشهك سېتىۋېلىپ، شۇنىڭغا مىنىپ كهلسـهڭ،  ! ــ ھهي پاالنى
 -ىزىــــق قۇمغــــا دەسسهشــــتىن ۋە چاقىــــدىغان قــــۇرت ئــــۇ ســــېنى ق

  : قوڭغۇزالردىن ساقاليتتى، ـ دېسهم، ئۇ
پهيغهمـــبهر تائاالنىــڭ نـــامى بىــلهن قهســـهمكى، ئۆيۈمنىــڭ    هللا ــــ ا 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 522(ئهلبانى  ①
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ــانمۇ   ــۆيىگه يـ ــاالمنىڭ ئـ ــانمۇ  –ئهلهيهىسسـ ــاالپ  يـ ــىنى بهك خـ بولۇشـ
 .بـۇ سـۆز، قوپاللىقىـدىن ماڭـا بهك ئېغىـر كهلـدى      . دېـدى  -، كهتمهيمهن

ىڭ بىــلهن، ئــۇدۇل پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغــا بېرىــپ، شــۇن
ــى   ــڭ دېگهنلىرىنـ ــتئۇنىـ ــۇنى   . ىمئېيتـ ــاالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

ى، ئــۇ ماڭــا  ىشــقا شــۇنداق دېگهنلىكىنــى ســورىغانىد   چاقىرتىــپ نېم
ئېيتقـــانلىرىنى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمغىمۇ ئهيـــنهن ئېيتتـــى ۋە  

قىچه تىچه ۋە مهسـجىدتىن ئـۆيگه قـاي   ئۆيدىن مهسجىدكه كهلگ ئۆزىنىڭ
ــد قىل   ــاۋاب ئۈمىـ ــرىگه سـ ــقان قهدەملىـ ــد باسـ ــانلىقىنى ئېيتقانىـ ، ىغـ

  :ئۇنىڭغا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ــ سهن چوقۇم كۈتكهن ساۋابقا ئېرىشىسهن، ـ دېدى

  )663: مۇسلىم(

أَْعطَاَك اللَُّه َجلَّ َوَعزَّ َما اْحَتَسْبَت فَقَالَ أَْعطَاَك اللَُّه ذَِلَك كُلَُّه : ويف رواية - 1671
  .كُلَُّه أَْجَمَع

داۋۇدنىـڭ رىۋايىتىـدە پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       ئهبۇ – 1671
سـاڭا سـهن   هللا ا. تائاال ساڭا شۇنىڭ ھهممىسـىنى بېرىـدۇ  هللا ا«: ۋەسهللهم

  . ①دېگهن» كۈتكهن ئهجىرنى تولۇق بېرىدۇ
  )557: داۋۇد ئهبۇ(

أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الْأَْبَعُد فَالْأَْبَعـُد ِمـْن    َعْن - 1672
  .الَْمْسجِِد أَْعظَُم أَْجًرا

ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ – 1672
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كه ئهڭ يىراقتىن كهلگهن كىشىنىڭ ئهجـرى ئهڭ كاتتـا   مهسجىد«
  . ②»بولىدۇ

  )556: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 521(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 520(ئهلبانى  ②
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َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َخلَْت الْبِقَاُع َحْولَ الَْمْسجِِد فَأََراَد َبُنو َسِلَمةَ أَنْ  - 1673
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُهْم إِنَُّه َبلََغنِي َيْنَتِقلُوا إِلَى قُْربِ الَْمْسجِِد فََبلȠََ ذَِلَك َرُسولَ اللَّ

ا َبنِي أَنَّكُْم ُترِيُدونَ أَنْ َتْنَتِقلُوا قُْرَب الَْمْسجِِد قَالُوا َنَعْم َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد أََرْدَنا ذَِلَك فَقَالَ َي
فَقَالُوا َما : زاد مسلم يف رواية أخرى. ُتكَْتْب آثَاُركُْمَسِلَمةَ ِدَياَركُْم ُتكَْتْب آثَاُركُْم ِدَياَركُْم 

  .كَانَ َيُسرَُّنا أَنَّا كُنَّا َتَحوَّلَْنا
ــداق      - 1673 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ج

مهسجىدنىڭ ئهتراپىدا ئاق يهر بار بولۇپ، : قىلىنىدۇ رىۋايهتدېگهنلىكى 
ــۇ يهرگه    ــايمىقى ش ــهلىمه ئ ــۇ س ــنى     بهن ــۈپ كېلىش ــېلىپ كۆچ ــۆي س ئ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بـۇ ئهھۋالـدىن       . ىئويالشقانىد
  : ئۇالردىن ،خهۋەر تېپىپ

ــ مهسـجىدكه يـېقىن يهرگه كۆچـۈپ كهلمهكچـى بولۇۋاتامسـىلهر؟ ـ       
  : ئۇالر. دەپ سورىدى

، ـ  ئويالشـتۇق بىز راسـتىنال شـۇنى   ! نىڭ ئهلچىسىهللاــ شۇنداق، ئى ا
  : ئۇ. تىدېيىش

يۇرتـۇڭالردا ئولتـۇرۇڭالر، مهسـجىدكه ماڭغـان     ! ــ ھهي بهنۇ سـهلىمه 
ــدۇ   ــر يېزىلى ــا ئهجى ــقان   . قهدەملىرىڭالرغ ــۇرۇڭالر، باس ــۇڭالردا ئولت يۇرت

ــدى      ــۋايهتته. قهدەملىــرىڭالر ئۈچــۈن ئهجىــر يېزىلىــدۇ، ـ دې  يهنه بىــر رى
، هنمىزناۋادا كۆچۈپ بولغان بولساق، خۈرسهن بولماسـك : ئۇالر كېلىشىچه،

  . كهنـ دېيىش
  )665: مۇسلىم(

فَكَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  : وللبخاري َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه حنوه، وفيه - 1674
  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتْعَرى الَْمِديَنةُ

ــۇدىن   - 1674 ــۇ ئهنهــ ــارى ئهنهس رەزىيهلالھــ ــيۇقىبۇخــ دىكىگه رىــ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ئۇنىڭدا يهنه .انقىلغئوخشاش رىۋايهت 

  . ۋەسهللهم مهدىنىنىڭ خالىي قېلىشىنى ياقتۇرمىدى، ـ دېيىلگهن

  )1887: بۇخارى(
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َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َمْن َسرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفȘْ َعلَى َهُؤلَـاِء   - 1675
َناَدى بِهِنَّ فَإِنَّ اللََّه َشَرَع ِلَنبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى َوإِنَُّهنَّ الصَّلََواِت َحْيثُ ُي

ْم ِمْن ُسَننِ الُْهَدى َولَْو أَنَّكُْم َصلَّْيُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم كََما ُيَصلِّي َهذَا الُْمَتَخلُِّف ِفي َبْيِتِه لََتـَركْتُ 
كُْم َولَْو َتَركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم لََضلَلُْتْم َوَما ِمْن َرُجلٍ َيَتطَهَُّر فَُيْحِسُن الطُُّهوَر ثُمَّ َيْعِمـُد  ُسنَّةَ َنبِيِّ

إِلَى َمْسجٍِد ِمْن َهِذِه الَْمَساجِِد إِلَّا كََتَب اللَُّه لَُه بِكُلِّ َخطَْوٍة َيْخطُوَها َحَسَنةً َوَيْرفَُعُه بَِهـا  
 كَانَ َوَيُحطُّ َعْنُه بَِها َسيِّئَةً َولَقَْد َرأَْيُتَنا َوَما َيَتَخلَُّف َعْنَها إِلَّا ُمَناِفٌق َمْعلُوُم النِّفَاقِ َولَقَْد َدَرَجةً

  .الرَُّجلُ ُيْؤَتى بِِه ُيَهاَدى َبْيَن الرَُّجلَْينِ َحتَّى ُيقَاَم ِفي الصَّفِّ
ۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى  ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھ - 1675
تائــــاال بىــــلهن مۇســــۇلمان ھــــالهتته هللا كىمكــــى ئهته ا: قىلىنىــــدۇ رىــــۋايهت

ئۇچرىشىشتىن خۇرسهن بولسـا، قهيهردە ئهزان توۋالنسـا، بهش ۋاقىـت نامـازنى شـۇ      
تائـاال پهيغهمبىـرىگه ھىـدايهت يـوللىرىنى     هللا ا. يهردە ئوقۇشقا ئهھمىيهت بهرسۇن

ت نامــــاز ئهنه شــــۇ ھىــــدايهت يوللىرىنىــــڭ    بهش ۋاقىــــ. بېكىتىــــپ بهردى
بـۇ  ئۆيىدە ئوقۇغان  نامازنىمهسجىدكه چىقماي سىلهرمۇ ئهگهر . جۈملىسىدىندۇر

ئوقۇســاڭالر، شۈبهىســىزكى، پهيغهمبىرىڭالرنىــڭ  اكىشــىگه ئوخشــاش ئۆيــۈڭالرد
سۈننهتنى تهرك ئهتسهڭالر، تـوغرا يولـدىن   . سۈننىتىنى تاشلىۋەتكهن بولىسىلهر

  . ىلهرئازغان بولىس
ــۇ      ــۈن مۇش ــۇش ئۈچ ــاز ئوق ــپ، نام ــل ئېلى ــارەتنى كامى كىمكــى تاھ

تائــاال ئۇنىــڭ ھهر بىــر هللا مهســجىدلهردىن بىــرىگه قــاراپ يولغــا چىقســا، ا
ــدۇ،    ــاۋاب يازى ــردىن س ــگه بى ــىنى  قهدىمى ــۇقىرى   دەرىجىس ــله ي ــر پهل بى

  . كۆتۈرىدۇ ۋە گۇناھىدىن بىرنى ئۆچۈرىۋېتىدۇ

ــاپىقل   ــانىمىزدا پهقهت مۇنـ ــڭ زامـ ــنگهن  بىزنىـ ــق بىلىـ ىقى ئېنىـ
ــىلهرال  ــايتتى كىشـ ــجىدكه چىقمـ ــپ   . مهسـ ــۆزى مېڭىـ ــجىدكه ئـ مهسـ

بىلىكىــدىن تۇتــۇپ ئهكىلىــپ،  كېلهلمهيــدىغان ئــادەمنى ئىككــى ئــادەم
  . سهپكه تۇرغۇزۇپ قوياتتى

  )654: مۇسلىم(

الَ َبشِّْر الَْمشَّاِئَني ِفي َعْن ُبَرْيَدةَ الْأَْسلَِميِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ - 1676
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  . الظُّلَمِ إِلَى الَْمَساجِِد بِالنُّورِ التَّامِّ َيْوَم الِْقَياَمِة
بۇرەيـــــدە ئهســـــلهمى رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇدىن رىـــــۋايهت  - 1676

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىيامهت كۈنى تولۇق نۇر  رغابارىدىغانالمهسجىدلهرگه ىمۇ قاراڭغۇد«
  . ①»بېرىڭالر بېشارەتبېرىلىدىغانلىقى بىلهن 

  )223: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُمْنَتِظُر الصَّلَاِة ِمْن  - 1677
ي َسبِيلِ اللَِّه َعلَى كَْشِحِه ُتَصلِّي َعلَْيِه َملَاِئكَةُ اللَِّه َما لَْم َبْعِد الصَّلَاِة كَفَارِسٍ اْشَتدَّ بِِه فََرُسُه ِف

  .ُيْحِدثْ أَْو َيقُوُم َوُهَو ِفي الرَِّباȓِ الْأَكَْبرِ
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ       - 1677

 : قىلىدۇ رىۋايهتئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 

نىڭ ۋاقتىغا ئىنتىـزار  ئىككىنچى بىر ناماز ،ر نامازدىن كېيىنبى«
يولىــدا كۈچىنىــڭ  هللائېتىنــى اۇرغــۇچى كىشــىنىڭ مىســالى،  بولــۇپ ت

ئهگهر ئـۇ كىشـى   . ئوخشايدۇ بېرىچه چاپتۇرۇپ جىهاد قىلغان مۇجاھىدقا
تاھارىتىنى سۇندۇرىۋەتمىگهن ياكى ئورنىدىن تـۇرۇپ كهتمىگهنـال بولسـا،    

ئـۇ  . تائـاالدىن رەھـمهت تىـلهپ تۇرىـدۇ     هللانىڭغـا ا ى ئۇنىڭ پهرىشتىلىرهللا
  . ③»ئۈستىدە بولىدۇ ②كىشى يهنه كاتتا رىبات

  )»ئهلئهۋسهت«؛ 8411: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 185(ئهلبانى  ①
ــگهن ا ② ــات دېــ ــاي   هللارىبــ ــهپتىن ئايرىلمــ ــدىنقى ســ ــۈن ئالــ ــاد قىلىــــش ئۈچــ ــدا جىهــ داۋاملىــــق  يولىــ

دېمهككــى، يــۇقىرىقى ئهمهللهرنىــڭ ســاۋابى رىباتنىــڭ ســاۋابى      . دېمهكتــۇر-تهييــارلىق ھــالهتته تــۇرۇش  
 . بىلهن ئوخشاش

ــى ر  ): 2123(ھهيســهمى  ③ ــام ئهھــمهد ۋە تهبهران ــۇ ھهدىســنى ئىم ــافىئ   ب ــۇپ، ســهنهدىدە ن ــان بول ــۋايهت قىلغ ى
ــار   ــىملىك بىــــرى بــ ــۇاليمان قۇرەشــــى ئىســ ــهنچلىك كىشــــى  . ئىبنــــى ســ ــاتهم ئۇنىــــڭ ئىشــ ــۇ ھــ ئهبــ

 .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما َتَوطََّن َرُجلٌ ُمْسِلٌم  - 1678
َوالذِّكْرِ إِلَّا َتَبْشَبȈَ اللَُّه لَُه كََما َيَتَبْشَبȈُ أَْهلُ الَْغاِئبِ بَِغـاِئبِهِْم إِذَا قَـِدَم    الَْمَساجَِد ِللصَّلَاِة

  .َعلَْيهِْم
ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئهبۇ – 1678 

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
لهرنى ناماز ئوقـۇش ۋە زىكـرى ئېيـتىش    مۇسۇلمان كىشى مهسجىد«

، بىــر )يهنــى داۋاملىــق مهســجىدته نامــاز ئوقۇســا (ئۈچــۈن ماكــان تۇتســا  
ــدە،       ــپ كهلگهن ــىگه قايتى ــى ئائىلىس ــكهن كىش ــاپ كهت ــدىن يوق ئائىلى

تائـاالمۇ ئـۇ بهندىسـى    هللا ئائىلىسى خۇشاللىقىدىن خۇرسـهن بولغانـدەك، ا  
  . ①»ئۈچۈن خۇرسهن بولىدۇ

  )800: ئىبنى ماجه(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتانِي اللَّْيلَةَ َربِّي  - 1679
َتَباَرَك َوَتَعالَى ِفي أَْحَسنِ ُصوَرٍة قَالَ أَْحَسُبُه قَالَ ِفي الَْمَنامِ فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َهلْ َتْدرِي ِفـيَم  

أُ الْأَْعلَى قَالَ قُلُْت لَا قَالَ فََوَضَع َيَدُه َبْيَن كَِتفَيَّ َحتَّى َوَجْدُت َبْرَدَها َبْيَن ثَْدَييَّ َيْخَتِصُم الَْملَ
أَْو قَالَ ِفي َنْحرِي فََعِلْمُت َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ قَالَ َيا ُمَحمَُّد َهلْ َتْدرِي ِفـيَم  

لَى قُلُْت َنَعْم قَالَ ِفي الْكَفَّاَراِت َوالْكَفَّاَراُت الُْمكْثُ ِفي الَْمَساجِِد َبْعـَد  َيْخَتِصُم الَْملَأُ الْأَْع
الصَّلََواِت َوالَْمْشُي َعلَى الْأَقَْدامِ إِلَى الَْجَماَعاِت َوإِْسَباغُ الُْوُضوِء ِفي الَْمكَارِِه َوَمـْن فََعـلَ   

نَ ِمْن َخِطيئَِتِه كََيْومِ َولََدْتُه أُمُُّه َوقَالَ َيا ُمَحمَُّد إِذَا َصلَّْيَت ذَِلَك َعاَش بَِخْيرٍ َوَماَت بَِخْيرٍ َوكَا
اِدَك فَقُلْ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِفْعلَ الَْخْيَراِت َوَتْرَك الُْمْنكََراِت َوُحبَّ الَْمَساِكنيِ َوإِذَا أََرْدَت بِِعَب

فُْتوٍن قَالَ َوالدََّرَجاُت إِفَْشاُء السَّلَامِ َوإِطَْعاُم الطََّعامِ َوالصَّلَاةُ بِاللَّْيلِ ِفْتَنةً فَاقْبِْضنِي إِلَْيَك غَْيَر َم
  . َوالنَّاُس نَِياٌم

ــۇ ئهنهۇ ـ       1679 ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــائىبنــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
  : گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېقىلىنىدۇكى، 

نـى ئهڭ چىرايلىـق   رەببىمبۈيۈك ۋە يۈكسـهك  چۈشۈمدە ــ بۇ كېچه، 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 652(ئهلبانى  ①
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  :ئۇ. ۋە گۈزەل ھالهتته كۆردۈم
 نىـڭ )يهنـى پهرىشـتىلهر  (ى ئـالهم ئهھلـى   ۈسـتۈنك ئ! ــ ئى مۇھهممهد

ـ مۇنـازىرە قىلىشـىۋاتقانلىقىنى بىلهمسـهن؟ ـ      نېمىلهر توغرىسىدا بهس
  :مهن. دەپ سورىدى

ــمهن، ـــ بىلمهي ــدىم ـ ــ دې ــوللىرىنى ئ . ـ ــۇ ق  ىككــىشــۇنىڭ بىــلهن، ئ
 )ى گېلىمــدايــاك(مهن كۆكســۈمدە  .تاغىقىمنىــڭ ئوتتۇرىســىغا قويــدى 

ى ـ دە، ئاسمان ـ زېمىندىك  ئۇنىڭ قولىنىڭ سوغۇقلۇقىنى ھېس قىلدىم
  :مهندىن يهنه. يهتتىم بارلىق نهرسىلهرنى بىلىپ

ــى مــۇھهممهد  ـــ ئ ــالهم ئهھلىنىــڭ ! ـ ــېمىلهر ئهمــدى  ئۈســتۈنكى ئ ن
ــىدا بهس ــىۋ   توغرىس ــازىرە قىلىش ــ مۇن ــهن؟ ـ دەپ    ـ اتقانلىقىنى بىلهمس

  :مهن. سورىدى
كهففـارەت  . ھهققىـدە مۇنازىرىلىشـىۋاتىدۇ   ــ شۇنداق، ئۇالر كهففارەت

دېگهن، نامازدىن كېيىن مهسجىدته بىر مهھهل تۇرۇش، نامازنى جامـائهت  
بىلهن ئوقـۇش ئۈچـۈن مـېڭىش، تاھـارەتنى قىـيىن ئهھۋالـدىمۇ كامىـل        

داق قىلسـا، ياخشـىلىق ئۈسـتىدە    كىمكـى شـۇن  . ئېلىشتىن ئىبارەتتۇر
گۇناھلىرىدىن خۇددى ئانىسـىدىن   .ياشايدۇ ۋە ياخشىلىق بىلهن ئۆلىدۇ

  :ماڭا. تۇغۇلغان ۋاقتىدىكىدەك پاكلىنىدۇ، ـ دېدىم
سـهندىن ياخشـى   ! هللائـى ا ”: ناماز ئوقۇغان ۋاقتىڭدا! ــ ئى مۇھهممهد

ــى     ــۇلالرنى ياخشـ ــتىش ۋە يوقسـ ــانلىقنى تهرك ئېـ ــش، يامـ ــش قىلىـ ئىـ
ئهگهر بهنـدىلىرىڭ ئارىسـىغا پىتـنه سـالماقچى     . رۈشۈمنى تىلهيـمهن كۆ

دەپ دۇئا قىلغىن،  “!ئالبولساڭ، ئۇ پىتنىدىن بۇرۇن، مېنى دەرگاھىڭغا 
  .ـ دېدى

: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم يهنه مۇنـــداق دېـــدى 
ــاالمنى « ــش س ــكارا قىلى ــرى    ئاش ــرىش، كېچىلى ــام بې ــۇلالرغا تائ ، يوقس

ــم ئۇ ــارلىقالر ا   ھهركى ــۇش قات ــاز ئوق ــۇپ نام ــدا قوپ ــڭ هللا خالۋاتقان تائاالنى
  . ①»دەرگاھىدا يۇقىرى دەرىجىگه ئېرىشىشنىڭ يوللىرىدۇر

  )3233: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2580(ئهلبانى  ①
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ا ئىقتىدا قىلغۇچىالرنىڭ ئىمام ۋە ئۇنىڭغ جامائهت نامىزى،
  ىمھۆك

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ أَْعَمى فَقَالَ َيـا   - 1680
نَُّه لَْيَس ِلي قَاِئٌد َيقُوُدنِي إِلَى الَْمْسجِِد فََسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُسولَ اللَِّه إِ

اِة قَالَ أَنْ ُيَرخَِّص لَُه فَُيَصلَِّي ِفي َبْيِتِه فََرخََّص لَُه فَلَمَّا َولَّى َدَعاُه فَقَالَ َهلْ َتْسَمُع النَِّداَء بِالصَّلَ
  .قَالَ فَأَجِْب َنَعْم

ــۇ – 1680 رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى   ھــۇرەيرە ئهب
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــهللهمنىڭ    : رى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س رەس

  : قېشىغا بىر ئهما كېلىپ
ـــ ئــى ا مېنــى مهســجىدكه يېــتىلهپ ئاپىرىــپ  ! نىــڭ ئهلچىســىهللاـ

ـ دەپ رۇخسهت  ن بولسام،قويىدىغان ئادەم يوق، شۇڭا نامازنى ئۆيدە ئوقۇغا
ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا        ــورىغان ئىــدى، پهيغهمــبهر س س

ــۇ رۇخ. رۇخســهت قىلــدى ــداســهت ئېلىــپ بولــۇپ قايتىــپ كېتىۋات ئ ، قان
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى چاقىرىپ

  :ــ نامازغا چىققان ئهزان ساڭا ئاڭلىنامدۇ؟ ـ دەپ سورىۋىدى، ئۇ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .ــ ھهئه، ـ دېدى

  . ـ دېدى)! يهنى نامازغا كهلگىن(ــ ئۇنداقتا، ئهزانغا ئاۋاز قوشقىن 
  )653: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أَثْقَلَ َصلَاٍة َعلَـى   - 1681
الِْعَشاِء َوَصلَاةُ الْفَْجرِ َولَْو َيْعلَُمونَ َما ِفيهَِما لَأََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا َولَقَْد َهَمْمُت  الُْمَناِفِقَني َصلَاةُ

ِمـْن   أَنْ آُمَر بِالصَّلَاِة فَُتقَاَم ثُمَّ آُمَر َرُجلًا فَُيَصلَِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَْنطَِلَق َمِعي بِرَِجالٍ َمَعُهْم ُحَزٌم
 .قَْومٍ لَا َيْشَهُدونَ الصَّلَاةَ فَأَُحرَِّق َعلَْيهِْم ُبُيوَتُهْم بِالنَّارَِحطَبٍ إِلَى 
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ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     - 1681 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن مۇناپىقالرغا ئهڭ ئېغىر كېلىدىغان ناماز ــ خـۇپتهن ۋە  «
ئــۇالر ئــۇ ئىككــى نامازنىــڭ ســاۋابىنى بىلســه ئىــدى، . بامــدات نامىزىــدۇر

ــى   ــائهتكه قېتىالتت ــپ، جام ــۆمىلهپ بولســىمۇ كېلى ــى  مهن. ئ بىرىڭالرن
تهكبىــر ئېيتىشــقا، يهنه بىرىڭالرنــى ئىمــام بولۇشــقا تهيىــنلهپ قويــۇپ،  

ــۇلمان ئـــۆزەم بىـــر ــائهتكه   الربۆلـــۈك مۇسـ بىـــلهن ئوتـــۇن يىغىـــپ، جامـ
  . »ەتكۈم كېلىدۇكهلمىگهنلهرنىڭ ئۆيلىرىگه ئوت قويۇۋ

  ) 651: مۇسلىم(

َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو َيْعلَُم أََحُدُهْم أَنَُّه َيجُِد َعْرقًا َسـِميًنا أَْو  : ويف رواية - 1682
  .الِْعَشاَءِمْرَماَتْينِ َحَسَنَتْينِ لََشهَِد 

رىۋايهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر باشقا  - 1682
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللاجېنىم ئىلكىدە بولغان ا«: مۇنداق دېگهن

ــاكى قوينىــڭ    ــۇالر چــاال يهپ تاشــلىۋېتىلگهن ســۆڭهك ي ــدان ئهگهر ئ ئوب
ه ئىككى چىشلهم گۆش چىقىدىغان ئىككى تال تۇۋىقى چاغلىق نهرسـىگ 
  . »ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلسه ئىدى، خۇپتهن نامىزىغا ئهلۋەتته كېلهتتى

  )644: بۇخارى(

عن اْبَن ُعَمَر قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأُْمُر الُْمَؤذِّنَ  - 1683
  .رِ أَنْ َيقُولَ أَلَا َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْمإِذَا كَاَنْت لَْيلَةٌ َبارَِدةٌ أَْو ذَاُت َمطَرٍ ِفي السَّفَ

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 1683
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســوغۇق : قىلىنىــدۇ رىــۋايهت

ــۇئهززىنىنى    ــۈنلهردە ســهپهرگه چىقســا، م ــامغۇرلۇق ك ــاكى ي ــدە ي : كېچى
) يهنـى چېـدىرىڭالردا  (ۈشـكهن يېـرىڭالردا   دىققهت، ھهممىڭالر نامازنى چ«

  . دەپ جاكارالشقا بۇيرۇيتتى» !ئوقۇڭالر
  )697: مۇسلىم(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـْن َسـِمَع     - 1684
ا الُْعذُْر قَالَ َخْوٌف أَْو َمَرٌض لَْم ُتقَْبلْ ِمْنُه الصَّلَاةُ الُْمَناِدَي فَلَْم َيْمَنْعُه ِمْن اتَِّباِعِه ُعذٌْر قَالُوا َوَم

  .الَِّتي َصلَّى
ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1684 ــداق رى دىن مۇن
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ۇز يـالغ  ،ــ ئهزاننى ئاڭالپ تۇرۇپ، ئۆزرىسىز ھالدا جامـائهتكه چىقمـاي  
  : ئوقۇغان كىشىنىڭ نامىزى قوبۇل قىلىنمايدۇ، ـ دېۋىدى، جامائهت

پهيغهمـبهر  . ئـۆزرە نـېمه؟ ـ دەپ سوراشـتى    ! نىـڭ ئهلچىسـى  هللاـــ ئـى ا  
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ①ۋە كېسهل، ـ دېدى نچــ قورقۇ
  ) 551: ئهبۇ داۋۇد(

ُعوٍد َيقُولُ قَالَ لََنا َرُسولُ اللَّـِه  َعْن أَْوس ْبَن َضْمَعجٍ قال َسِمْعُت أََبا َمْس - 1685
ـ   َراَءُتُهْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرǗُُهْم ِلِكَتابِ اللَِّه َوأَقَْدُمُهْم ِقَراَءةً فَإِنْ كَاَنـْت ِق

َسَواًء فَلَْيُؤمَُّهْم أَكَْبُرُهْم ِسنŋا َولَا َتـُؤمَّنَّ   َسَواًء فَلَْيُؤمَُّهْم أَقَْدُمُهْم ِهْجَرةً فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِْجَرِة
 .إِذْنِِهالرَُّجلَ ِفي أَْهِلِه َولَا ِفي ُسلْطَانِِه َولَا َتْجِلْس َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي َبْيِتِه إِلَّا أَنْ َيأْذَنَ لََك أَْو بِ

هن م: ئهۋس ئىبنى زەمئهج رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 1685 
ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى      

ــدىم ــزگه   : ئاڭلى ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــاراپ پهيغهم : ق
ئوقۇيدىغانالر ۋە ئوقۇشـنى  تائاالنىڭ كىتابىنى ئهڭ ياخشى هللا جامائهتكه ا

 ئهگهر ئىككـى كىشـى قىـرائهتته   . ئىمام بولسـۇن  ئهڭ بۇرۇن ئۆگهنگهنلهر
ھىجـرەت  . تهڭ كېلىپ قالسا، بالدۇر ھىجرەت قىلغىنى ئىمـام بولسـۇن  

بىـر كىشـىنىڭ   . ۋاقتى ئوخشاش بولسا، ياشتا چـوڭراقى ئىمـام بولسـۇن   
ــدىكى يهردە  ــاھىبخانغا (ئىگىدارچىلىقى ــى س ــىز  ) يهن ــڭ رۇخستىس ئۇنى

ــام ــاڭالر ئىم ــۇق دائىرىســىدىكى يهردە    .بولم ــۇنداقال بىرســىنىڭ ھۇق ش
سـاھىبخاننىڭ رۇخسىتىسـىز   ىمـام بولمـاڭالر ۋە   ئۇنىڭ رۇخستىسـىز ئ 
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  . ڭالرامئولتۇر ىمۇندۇئور خاس غائۇنىڭ
  )673: مۇسلىم(

َولَا ُيَؤمُّ الرَُّجلُ ِفي َبْيِتِه َولَا ِفي ُسلْطَانِِه َولَا ُيْجلَُس َعلَى َتكْرَِمِتِه : ويف رواية - 1686
 .إِلَّا بِإِذْنِِه
بىـر كىشـىنىڭ   : دەپ كهلـگهن يهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـداق    - 1686 

ــدىكى يهردە  ــاھىبخانغا (ئىگىدارچىلىقى ــى س ــىز  ) يهن ــڭ رۇخستىس ئۇنى
بولۇشــقا بولمايــدۇ، بىرســىنىڭ ھۇقــۇق دائىرىســىدىكى يهردىمــۇ   ئىمــام

ــدۇ ۋە      ــقا بولمايـ ــىز ئىمـــام بولۇشـ ــڭ رۇخستىسـ ســـاھىبخاننىڭ ئۇنىـ
   .①. بولمايدۇ ىمۇئولتۇرۇۋېلىشق اندۇئور خاس غارۇخسىتىسىز ئۇنىڭ

  )582 :داۋۇد ئهبۇ(

َمْن أَمَّ قَْوًمـا  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ -1687
  .“َوِفيهِْم َمْن ُهَو أَقَْرأُ ِلِكَتابِ اللَِّه ِمْنُه، لَْم َيَزلْ ِفي َسفَالٍ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة

دىن پهيغهمـبهر  مـا نى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئابدۇلالھ ئىب - 1687
ــۋايهت      ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

نىـڭ كىتـابىنى ئۆزىـدىن    هللاكىمكى بىر جامائهت ئىچىـدە ا «: قىلىنىدۇ
ئىمــام بولســا،   الرغــا، ئۇمــۇياخشــىراق ئوقۇيــدىغان باشــقا بىــرى تۇرۇپ   
  . ②»ۇقىيامهتكه قهدەر خارلىقنىڭ ئىچىدە بولىد

  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َماِلِك ْبنِ الُْحَوْيرِِث قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1688
  .َيقُولُ إِذَا َزاَر أََحُدكُْم قَْوًما فَلَا ُيَصلَِّينَّ بِهِْم

مهن : مالىــــك ئىبنــــى ھــــۇۋەيرىس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ  - 1688 
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ــان       ــى ئېيتقـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــامهلۇم كىشـ ــڭ نـ ــي ئۇنىـ ــۇپ، ئهزەدىـ ــرى بولـ ــىملىك بىـ ــراق مهن . ئىسـ بىـ
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ــهلال  ــبهر سـ ــهللهمنىڭ پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــرەر  «: لالھۇ ئهلهيهـ ــرىڭالر بىـ بىـ
ــاز      ــۇپ نامـ ــام بولـ ــا ئىمـ ــا، ئۇالرغـ ــقا بارسـ ــارەت قىلىشـ ــائهتنى زىيـ جامـ

  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم، ـ دەيدۇ» ئوقۇمىسۇن
  )787: نهسائى(

لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعْن َعْمرِو ْبنِ َسلََمةَ قَالَ كُنَّا بَِحاِضرٍ َيُمرُّ بَِنا النَّاُس إِذَا أََتْوا ا - 1689
َم قَـالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَاُنوا إِذَا َرَجُعوا َمرُّوا بَِنا فَأَْخَبُروَنا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

بِي َواِفـًدا إِلَـى   كَذَا َوكَذَا َوكُْنُت غُلَاًما َحاِفظًا فََحِفظُْت ِمْن ذَِلَك قُْرآًنا كَِثًريا فَاْنطَلََق أَ
Ǘُكُْم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفَرٍ ِمْن قَْوِمِه فََعلََّمُهْم الصَّلَاةَ فَقَالَ َيُؤمُّكُْم أَقْـرَ 

ـ  ِغَريةٌ َصـفَْراُء  َوكُْنُت أَقَْرأَُهْم ِلَما كُْنُت أَْحفȘَُ فَقَدَُّمونِي فَكُْنُت أǗَُمُُّهْم َوَعلَيَّ ُبْرَدةٌ ِلي َص
ا فَكُْنُت إِذَا َسَجْدُت َتكَشَّفَْت َعنِّي فَقَالَْت اْمَرأَةٌ ِمْن النَِّساِء َواُروا َعنَّا َعْوَرةَ قَارِِئكُْم فَاْشَتَرْو

اْبـُن َسـْبعِ    ِلي قَِميًصا ُعَمانِيŋا فََما فَرِْحُت بَِشْيٍء َبْعَد الْإِْسلَامِ فََرِحي بِِه فَكُْنُت أǗَُمُُّهْم َوأََنا
 .ِسنَِني أَْو ثََماِن ِسنَِني

 بىـز : ئهمر ئىبنى سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن - 1689 
ــايتتۇق    ــۇقىم ياشـ ــدا مـ ــر جايـ ــى    .بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

مۇ، ئۇنىـــڭ يېنىـــدىن  ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا بارمـــاقچى بولغـــانالر   
قايتىشــىدا ئــۇالر  .راتتىۈپ تــۇبىــز تۇرغــان يهردىــن ئۆتــ    قايتقــانالرمۇ

پهيغهمـــــبهر ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهمنىڭ نېمىلهرنــــــى  
مېنىـــڭ يـــادالش ئىقتىـــدارىم . دەپ بېرەتتـــىئېيتقـــانلىقىنى بىـــزگه 

شــۇالردىن كۈچلــۈك بولغــانلىقى ئۈچــۈن، قۇرئاننىــڭ كــۆپ ئــايهتلىرىنى  
دادام خهلقــقه ۋاكــالىتهن جامــائهتتىن بىــر  . ئىــدىملىۋالغــان يادئــاڭالپ 

انچه كىشىنى ئېلىپ، رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    ق
ــدى،  مېنىمــۇ بىــرگه  )گهرچه يېشــىم كىچىــك بولســىمۇ (قېشــىغا كهل

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـزگه نامـاز       . ئېلىۋالغانىدى
ئاراڭالردا قۇرئاننى كىم ئهڭ كۆپ يـاد  «: ئوقۇش قائىدىلىرىنى ئۆگىتىپ

مهن قۇرئـاننى ئهڭ  . دېـدى » شـۇ ئىمـام بولسـۇن   سـىلهرگه  سـا،  ئالغان بول
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. مېنـى ئالـدىغا چىقىرىـپ قويۇشـتى    ئـۇالر  كۆپ ياد ئالغانلىقىم ئۈچـۈن،  
ئۇالرغا  ،توننى كىيىپبىر ئۈستۈمگه قىسقا سېرىق شۇنىڭ بىلهن، مهن 

 غـان سـهجدە قىل ) تـون قىسـقا بولغـانلىقتىن   (، شقا باشـلىدىم ئىمام بولۇ
ــتى  ــدا، ئهۋرىـ ــپ م چېغىمـ ــائېچىلىـ ــۈنى   .التتىقـ ــر كـ ــال بىـ ــر ئايـ : بىـ

شۇنىڭ بىلهن، . دېدى “!يېپىڭالر )بىزدىن(ئىمامىڭالرنىڭ ئهۋرىتىنى ”
مهن . سـېتىۋالدى  ىكـۆينهكن بىـر  ماڭا ئومماندا ئىشلهنگهن ئۇزۇن ئۇالر 

شـــۇ قهدەر خۇشـــال بولـــدۇمكى، ئىســـالمغا كىرگهنـــدىن كېـــيىن، شـــۇ  
مهن ئۇالرغا ئىمـام  . پ باقمىدىمكۆينهككه خۇشال بولغاندەك خۇشال بولۇ

  . ①بولغاندا، تېخى يهتته ـ سهككىز ياشالردا ئىدىم
  )585: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه قَالَ لَمَّا قَِدَم الُْمَهاجُِرونَ الْأَوَّلُونَ َنَزلُوا الُْعْصَبةَ قَْبلَ َمقَْدمِ  - 1690
َم فَكَانَ َيُؤمُُّهْم َساِلٌم َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ َوكَانَ أَكْثََرُهْم قُْرآًنـا َزاَد  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

 .الَْهْيثَُم َوِفيهِْم ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َوأَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الْأََسِد
نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 1690
مهدىـنىگه ئهڭ دەسـلهپ ھىجـرەت قىلغـانالر ئۇسـبه       :قىلىنىدۇ رىۋايهت

ــرەت  (دېـــگهن يهرگه چۈشـــتى  ــاالم تېخـــى ھىجـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
، ئهبـۇ سـهلهمه   ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    ). قىلمىغانىدى

ــۇ ھۇزەيفهنىــڭ   ئابدۇلئهســهد  ئىبنــى ــارلىق كىشــىلهر بولســىمۇ، ئهب قات
ۆپ يــاد ئالغــان كىشــى بولغاچقــا، ئازادگهردىســى ســالىم قۇرئــاننى ئهڭ كــ

  . ②ئۇالرغا ئىمام بوالتتى
  )588: داۋۇد ئهبۇ(

 . َوكَاَنْت َعاِئَشةُ َيُؤمَُّها َعْبُدَها ذَكَْوانُ ِمْن الُْمْصَحِف - 1691
ــۇلى    - 1691 ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ زەكــۋان ئىســىملىك ق

ئۇنىڭغـا ئىقتىـدا    ناماز ئوقۇسـا، ئائىشـه  ) قىرائهت قىلىپ(قۇرئانغا قاراپ 
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  . قىالتتى
  )كىرىش سۆز قىسمىدا رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْخلََف اْبَن أُمِّ َمكُْتومٍ َيُؤمُّ النَّاَس  - 1692
  .َوُهَو أَْعَمى

ــد    - 1692 ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ اق ئهنهس ئىبنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى ) ئۆزى مهدىنىدە يوق چاغالردا(
كىشىلهرگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇپ بېرىشكه ) گهرچه ئۇ ئهما بولسىمۇ(

  . ①تهيىنلىگهن
  )595: داۋۇد ئهبۇ(

قَةَ بِْنِت َعْبِد اللَِّه ْبنِ َنْوفَلٍ الْأَْنَصارِيَِّة أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن أُمِّ َوَر - 1693
 َوَسلََّم لَمَّا غََزا َبْدًرا قَالَْت قُلُْت لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه ائْذَنْ ِلي ِفي الَْغْزوِ َمَعَك أَُمرُِّض َمْرَضاكُْم

نِي َشَهاَدةً قَالَ قَرِّي ِفي َبْيِتِك فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى َيْرُزقُِك الشََّهاَدةَ قَالَ فَكَاَنْت لََعلَّ اللََّه أَنْ َيْرُزقَ
نْ ُتَسمَّى الشَّهِيَدةُ قَالَ َوكَاَنْت قَْد قََرأَْت الْقُْرآنَ فَاْسَتأْذََنْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَ 

ُمَؤذًِّنا فَأَِذنَ لََها قَالَ َوكَاَنْت قَْد َدبََّرْت غُلَاًما لََها َوَجارَِيةً فَقَاَما إِلَْيَها بِاللَّْيلِ  َتتَِّخذَ ِفي َدارَِها
 فََغمَّاَها بِقَِطيفٍَة لََها َحتَّى َماَتْت َوذََهَبا فَأَْصَبَح ُعَمُر فَقَاَم ِفي النَّاسِ فَقَالَ َمْن كَانَ ِعْنَدُه ِمْن

َعـْن  . ٌم أَْو َمْن َرآُهَما فَلَْيجǜِْ بِهَِما فَأََمَر بِهَِما فَُصِلَبا فَكَاَنا أَوَّلَ َمْصلُوبٍ بِالَْمِديَنِةَهذَْينِ ِعلْ
ـ  لَّى أُمِّ َوَرقَةَ بِْنِت َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث بَِهذَا الَْحِديِث َوالْأَوَّلُ أََتمُّ قَالَ َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َص

قَالَ لَْيِه َوَسلََّم َيُزوُرَها ِفي َبْيِتَها َوَجَعلَ لََها ُمَؤذًِّنا ُيَؤذِّنُ لََها َوأََمَرَها أَنْ َتُؤمَّ أَْهلَ َدارَِها اللَُّه َع
  .َعْبُد الرَّْحَمنِ فَأََنا َرأَْيُت ُمَؤذَِّنَها َشْيًخا كَبًِريا

ئۇممـــۇ ۋەرەقه بىنتـــى ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى نهۋفهل ئهنســـارى  - 1693
پهيغهمـبهر  : ەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇر

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهدرى غازىتىغا چىقىدىغان چاغدا، مهن
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سـهن بىـلهن بىـرگه ئۇرۇشـقا چىقىشـىمغا      ! نىڭ ئهلچىسـى هللاــ ئى ا
نىـڭ  هللاشـۇ ئـارقىلىق ا  . رۇخسهت بهرسهڭ، يارىالنغانالرغا يـاردەم قىلسـام  

پهيغهمــبهر . ېهىدلىكنى بېرىشــىنى ئۈمىــد قىلىــمهن، ـ دېــدىم  ماڭــا شــ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ســاڭا چوقــۇم شــېهىدلىكنى بېرىــدۇ، ـ    هللا ــــ ئۆيۈڭــدە ئولتــۇرغىن، ا

  .ە دەپ ئاتىلىدىغان بولدۇمشېهىدشۇنىڭدىن كېيىن، مهن . دېدى
 يدىغاناالئۇممۇ ۋەرەقه قۇرئان ئوقۇي: رىۋايهت قىلغۇچى مۇنداق دەيدۇ 

ئۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن ئۆزىنىـڭ      . ئايال ئىدى
ــۇئهززى  ــر م ــىغا بى ــورىغان  قورۇس ــۈن رۇخســهت س ــوختىتىش ئۈچ ى، ىدن ت
  :ئۇ ئايال بىر قۇلى بىلهن بىر دېدىكىگه. ئۇنىڭغا رۇخسهت قىلدى

بىـر  . گهنىـدى ــ مهن ئۆلگهندە، سىلهر ئـازاد بولـۇپ كېتىسـىلهر، ـ دې    
ئۇ ئىككىسى ئايال خوجايىنىغـا زىيانكهشـلىك قىلىـپ، بىـر      ،ىسىكېچ

ئهتىسـى بامـدات   . ئهدىيال بىلهن بوغـۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىـپ قېچىـپ كهتتـى    
  : نامىزىدىن كېيىن، ھهزرىتى ئۆمهر جامائهتكه

يــاكى ئــۇالرنى  ــــ بــۇ ئىككىســىنىڭ قاچقــان يېرىنــى بىلىــدىغانالر 
ئـۇ ئىككـى   بىـلهن،   شـۇنىڭ . ــ دېـدى  ! دەرھال تۇتۇپ كهلسـۇن كۆرگهنلهر 

ئۇ ئىككىسى مهدىنىـدە تـۇنجى   . قاتىل تۇتۇپ كېلىنىپ، دارغا ئېسىلدى
  . بولۇپ دارغا ئېسىلغانالر ئىدى

بـــۇ ھهدىـــس يهنه ئۇممـــۇ ۋەرەقه بىنتـــى ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ھـــارىس 
لــېكىن ئالــدىنقى رىــۋايهت . دىنمۇ رىــۋايهت قىلىنغــانرەزىيهلالھــۇ ئهنهــا
رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : تتهرىــۋايهكېيىنكــى . مــۇكهممهلرەك

، ئۇنىڭغـا  ۋەسهللهم ئـۇ ئايالنىـڭ ئـۆيىگه بېرىـپ، ئـۇنى زىيـارەت قىلغـان       
 -ئۇنى ئـائىله   ئوقۇپ بېرىدىغان بىر مۇئهززىن بهلگىلهپ بهرگهن ۋە ئهزان

  . تاۋاباتىغا ئىمام بولۇپ بېرىشكه بۇيرىغانىدى، ـ دېيىلگهن
 ئـۇ . لنىڭ مۇئهززىنىنى كۆرگهنىدىممهن ئۇ ئايا: )يراۋى( ئابدۇراھمان

  . ①گهنياشىنىپ قالغان بىرى ئىدى، ـ دې
  )591: ئهبۇ داۋۇد(
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َسأَلُْت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ َعنِ الصَّـالِة، َخلْـَف   :عن ُعَمَر اَألْنَصارِيņ، قَالَ - 1694
  .ُت َخلْفَُه َألَعْدُت َصالِتيال ُتَصلِّ َخلْفَُه، أَمَّا أََنا لَْو كُْنُت َصلَّْي: الْقََدرِيÝِّ فَقَالَ

ئۆمهر ئهنسارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى      - 1694 
ــۋايهت ــدۇ رى ــڭ   : قىلىنى ــقهئدىن قهدەرىيلهرنى ــى ئهس ــىله ئىبن مهن ۋاس

  : ئارقىسىدا ناماز ئوقۇش توغرۇلۇق سورىسام
ـــ ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدا نامــاز ئوقــ  بىلگىنكــى، ئهگهر مهن  .مىغىنۇـ

ــا      ئۇالر ــۇم قايت ــامىزىمنى چوق ــام، ن ــۇپ قالس ــاز ئوق ــىدا نام ــڭ ئارقىس نى
  . ①ئوقۇيمهن، ـ دېدى

  )22/53» ئهلكهبىر«(

أَِطْع كُلَّ ”: َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 1695
  .“وا أََحًدا ِمْن أَْصَحابِيأَِمريٍ، َوَصلِّ َخلَْف كُلِّ إَِمامٍ، َوال َتُسبُّ

مۇئــــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  - 1695 
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر قانــداق ئهمىـرگه ئىتـائهت قىــل ۋە   ) مۇسـۇلمانالردىن بولغـان  («
مدىن ھــېچ ھهر ئىمامنىــڭ كهينىــدە نامــاز ئوقــۇ، مېنىــڭ ســاھابىلىرى  

   ②»!كىمنى تىللىما
  )»ئهلكهبىر«(

َمرَّ اْبُن َمْسُعوٍد َعلَى َمْسجٍِد لََنا، فََتقَـدََّم َرُجـلٌ   : َعْن َشْيخٍ ِمْن طَيǜٍِّ قَالَ - 1696
الْقَطَـَواِت   َنُحجُّ َبْيَت َربَِّنا، َوَنقِْضي الدَّْيَن، َوُهَو ِمثْلَ: ِمْنُهْم فَقََرأَ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ، ثُمَّ قَالَ

، فَاْنَصَرَف “َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة اɇِخَرِة إِنْ َهذَا إِال اْخِتالٌق”: َيْهوِيَن، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه

                                                 
ــهمى  ① ــۇ ھهدى): 2338(ھهيس ــۆمهر       ب ــى ئ ــب ئىبن ــهنهدىدە ھهبى ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران س

ــار  ــۆمهر ب ــدا تىلغــا ئالغــان   . ۋە ئۇنىــڭ ئاتىســى ئ . ئىبنــى ھىببــان ھهبىبنــى ئىشــهنچلىك كىشــىلهر قاتارى
ئۇنىــــڭ ســــهنهدىدىكى بهقىيــــيه   . بىــــراق ئاتىســــى ئۆمهرنىــــڭ كىــــم ئىكهنلىكىنــــى بىلمهيــــمهن     

 .لهستۇر، ـ دېگهنئىسىملىك كىشىنىڭمۇ ھهدىسى مۇدەل
ــهمى  ② ــۇل      ): 2339(ھهيســ ــهنهدىدىكى مهكهــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ بــ

 .ئىسىملىك كىشى بۇنى مۇئازدىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهن
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 .َعْبُد اللَِّه
لىــك بىــر قېــرى ئادەمنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى      يىئتهي - 1696

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــۇ بى  : رىـ ــۇ ئهنهـ ــئۇد رەزىيهلالھـ ــى مهسـ ــڭ ئىبنـ زنىـ
. ىغا ئۆتۈپ ئىمـام بولـدى  ئارىدىن بىرەيلهن ئالد. مهسجىدىمىزگه كهلدى

رەببىمىزنىــڭ ئــۆيىنى زىيــارەت قىلىــپ : اتىههدىن كېــيىنفــئــۇ ســۈرە 
دەپـال ئاسـماندىن شـۇڭغۇپ    ــ   تۇرىمىز ۋە قهرزلىرىمىزنى ئـادا قىلىمىـز،  

زلىـك بىـلهن رۇكـۇ ۋە سـهجدىگه     ۈشكهن قىرغـاۋۇلالردەك ناھـايىتى تې  چ
بـۇنى  : ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  بۇنى كۆرگهن . باردى

بـۇ  . ئاڭلىمىـدۇق ) يهنى ناسـارا دىنىـدىكىلهردىن  (بىز باشقا بىر دىندىن 
  . ②دېگهن ئايهتنى ئوقۇپ قايتىپ كهتتى ①پهقهت ئويدۇرمىدۇر

  )9379 :»ئهلكهبىر«(

أَنَُّه َدَخلَ َعلَى ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعِديِّ ْبنِ ِخَيارٍ - 1697
ُج َعْنُه َوُهَو َمْحُصوٌر فَقَالَ إِنََّك إَِماُم َعامٍَّة َوَنَزلَ بَِك َما َنَرى َوُيَصلِّي لََنا إَِماُم ِفْتَنٍة َوَنَتَحـرَّ 

النَّاُس فَأَْحِسْن َمَعُهْم َوإِذَا أََساُءوا فَاْجَتنِـْب   فَقَالَ الصَّلَاةُ أَْحَسُن َما َيْعَملُ النَّاُس فَإِذَا أَْحَسَن
  . إَِساَءَتُهْم
ــدۇلال - 1697  ــۋايهت     ھئۇبهيـ ــاردىن رىـ ــى خىيـ ــى ئهدى ئىبنـ ئىبنـ

قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇھاسـىرىگه چۈشـۈپ قالغـان ئوسـمان ئىبنـى ئهففـان       
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا كىرىپ

سـاڭا كهلـگهن مۇسـىبهتنى    . نــ سهن پۈتۈن ئۈممهتنىڭ ئىمامىسـه 
بىزگه پىتنىنىڭ ئىمامى نامـاز ئوقـۇپ بېرىۋاتىـدۇ،    . كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز

ئۇنىـڭ ئارقىسـىدا نامـاز ئوقۇشـتىن بهكمـۇ سـىقىلىپ كېتىـۋاتىمىز، ـ         
  : ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى

باشقىالر ياخشـى  . ــ ناماز ئىنساننىڭ ئهمهلىنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇر
ئـۇالر يامـان   . نمۇ ئۇالرغا ئوخشاش ياخشى ئىـش قىلغىـن  ئىش قىلسا، سه

                                                 
 .ـ ئايهت 7سۈر ساد،  ①
ــهمى  ② ــڭ       ): 2337(ھهيس ــۇ ئادەمنى ــك ب ــۇپ، تهييىئلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــم  ب كى

 . قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن
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  . ، ـ دېدىتۇرغىن ئىش قىلسا، ئۇالرنىڭ يامانلىقىدىن يىراق
  )695: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُـولُ   - 1698
ُه ِمْنُهْم َصلَاةً َمْن َتقَدََّم قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهونَ َوَرُجلٌ أََتى الصَّـلَاةَ ِدَبـاًرا   ثَلَاثَةٌ لَا َيقَْبلُ اللَّ

  .َوالدَِّباُر أَنْ َيأِْتَيَها َبْعَد أَنْ َتفُوَتُه َوَرُجلٌ اْعَتَبَد ُمَحرََّرُه
ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن        - 1698
ىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   رىۋايهت قىل

  : دېگهن
بىرىنچـى،  . ئۈچ تۈرلـۈك ئادەمنىـڭ نـامىزىنى قوبـۇل قىلمايـدۇ     هللا ا«

ئىككىنچى، جامائهت  ؛باشقىالر ياقتۇرمىسىمۇ، جامائهتكه ئىمام بولغۇچى
ئـۈچىنچى،   ؛مازغا كېلىشـنى ئـادەت قىلىۋالغـۇچى   ناماز ئوقۇپ بولغاندا نا

  . ①»نى يهنه قۇل قىلىپ ئىشلهتكۈچىىقىلىپ بولغان قۇل ئازاد
  )593: داۋۇد ئهبۇ(

عن أيب أَُماَمةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَةٌ لَا ُتَجـاوُِز   - 1699
ْت َوَزْوُجَها َعلَْيَها َساِخطٌ َوإَِماُم قَْومٍ َوُهْم َصلَاُتُهْم آذَاَنُهْم الَْعْبُد الǔْبُِق َحتَّى َيْرجَِع َواْمَرأَةٌ َباَت

  . لَُه كَارُِهونَ
ئهبۇ ئۇمـامه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 1699 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يهنى قوبۇل (اشمايدۇ ئ ئۈچ تۈرلۈك ئادەمنىڭ نامىزى قۇالقلىرىدىن«
ئىككىنچـى، ئېرىنىـڭ    ؛ىنىدىن قاچقان قۇلبىرىنچى، خوجاي). دۇبولماي

 ؛ان ھالـدا كېچىنـى ئۆتكـۈزگهن ئايـال    گېپىگه ئۇنىماي، ئۇنى خاپـا قىلغـ  
  . ②»ئۈچىنچى، جامائهت ياقتۇرمىسىمۇ ئىمام بولغۇچى كىشى

  )360: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 119(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 295(ئهلبانى  ②
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ي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْمرٍو َوَسِمَعُه ِمْن َجابِرٍ قَالَ كَانَ ُمَعاذٌ ُيَصلِّ - 1700
َعلَْيِه َوَسـلََّم  َوَسلََّم ثُمَّ َيْرجُِع فََيُؤمَُّنا قَالَ َمرَّةً ثُمَّ َيْرجُِع فَُيَصلِّي بِقَْوِمِه فَأَخََّر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه 

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َجاَء َيُؤمُّ قَْوَمُه  لَْيلَةً الصَّلَاةَ َوقَالَ َمرَّةً الِْعَشاَء فََصلَّى ُمَعاذٌ َمَع
ُسولَ فَقََرأَ الَْبقََرةَ فَاْعَتَزلَ َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ فََصلَّى فَِقيلَ َنافَقَْت َيا فُلَانُ فَقَالَ َما َنافَقُْت فَأََتى َر

إِنَّ ُمَعاذًا ُيَصلِّي َمَعَك ثُمَّ َيْرجُِع فََيُؤمَُّنا َيا َرُسولَ اللَِّه َوإِنََّما  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
اذُ أَفَتَّانٌ َنْحُن أَْصَحاُب َنَواِضَح َوَنْعَملُ بِأَْيِديَنا َوإِنَُّه َجاَء َيُؤمَُّنا فَقََرأَ بُِسوَرِة الَْبقََرِة فَقَالَ َيا ُمَع

اقَْرأْ بِكَذَا اقَْرأْ بِكَذَا قَالَ أَُبو الزَُّبْيرِ بَِسبِّْح اْسَم َربَِّك الْـأَْعلَى َواللَّْيـلِ إِذَا   أَْنَت أَفَتَّانٌ أَْنَت 
  . َيْغَشى

ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق  - 1700
مۇئـاز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     : دېگهنلىكىنى ئاڭلىغـان ئىـكهن  

ىلهن نامازنى ئوقـۇپ بولـۇپ، قايتىـپ كېلىـپ بىـزگه ئىمـام       ۋەسهللهم ب
بىر ئاخشىمى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نامـاز      . بوالتتى

مۇئاز رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ۈپ ئوقۇدىكېچىكتۈر خۇپتهننى
ۋەسهللهم بىلهن نامازنى ئوقۇپ بولۇپ قايتىپ كېلىپ، ئـۆز جامـائىتىگه   

بىر ئـادەم جامـائهتتىن   . ۋە نامازدا بهقهرە سۈرىسىنى ئوقۇدى ئىمام بولدى
نامازدىن كېيىن، بىـر ئـادەم   . ئايرىلىپ، نامازنى يالغۇز ئوقۇشقا باشلىدى

  : ئۇنىڭغا
  : ئۇ. ــ سهن مۇناپىق بولدۇڭ، ـ دېدى

ــ مهن مۇناپىق بولمىدىم، ـ دېدى ۋە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   
  : لىپۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كې

ــى ا  ـــ ئ ــڭ ئهلچىســى هللا ـ ــۇپ    ! تائاالنى ــاز ئوق ــلهن نام ــهن بى ــاز س مۇئ
بىــز ســۇ . بولغانــدىن كېــيىن، قايتىــپ كېلىــپ بىــزگه ئىمــام بولىــدۇ 

بـۇ  . تارتىپ تېرىقچىلىق قىلىمىز، قوللىرىمىزغا تايىنىپ ئىشلهيمىز
. ، ـ دېــدى  ىدۇبهقهرە سۈرىســىنى ئوقــقېــتىم ئــۇ بىــزگه ئىمــام بولــدى ۋە 

  : اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇئازغاپهيغهمبهر سهل

 سهن پىتنه تېرىماقچىمۇ؟ سهن پىتنه تېرىماقچىمۇ؟! ــ ھهي مۇئاز
  .ـ دېدى! سۈرىلهرنى ئوقۇغىن) قىسقا(بۇندىن كېيىن مۇنۇ، مۇنۇ 
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سۈرە ئهئـال ۋە سـۈرە لهيـل قاتـارلىقالرنى ئوقۇشـقا      : )راۋى( ئهبۇ زۇبهير
   .①بۇيرىدى، ـ دېدى

  )790: ئهبۇ داۋۇد(

كَْيَف َتْصَنُع َيا اْبَن أَِخي إِذَا َصلَّْيَت قَالَ أَقَْرأُ بِفَاِتَحِة الِْكَتـابِ  : ويف رواية - 1701
الَ َرُسولُ َوأَْسأَلُ اللََّه الَْجنَّةَ َوأَُعوذُ بِِه ِمْن النَّارِ َوإِنِّي لَا أَْدرِي َما َدْنَدَنُتَك َولَا َدْنَدَنةُ ُمَعاٍذ فَقَ

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي َوُمَعاذًا َحْولَ َهاَتْينِ أَْو َنْحَو َهذَااللَِّه َصلَّ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن -1701

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم بىرىدىن
  :ئۇ. نامازنى قانداق ئوقۇيسهن؟ ـ دەپ سورىدى! ــ ئى جىيهنىم

تائـاالدىن مېنـى جهنـنهتكه    هللا اۋە  ئوقـۇيمهن ى فـاتىههن  ەسۈرنامازدا ــ 
چــۈنكى . كىرگۈزۈشــىنى ۋە دوزاخ ئازابىــدىن قۇتۇلدۇرۇشــىنى تىلهيــمهن

ڭ قايسـى  دۇئالىرىڭالرنىـ پىچىـرالپ قىلغـان   مهن مۇئاز ئىككىڭالرنىـڭ  
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . بىلمهيمهن، ـ دېدى  دۇئاالر ئىكهنلىكىنى

  : ۋەسهللهم
رىش ۋە دوزاخ ئوتىـدىن پانـاھ   ىـ خشـاش جهنـنهتكه ك  ــ بىزمۇ سـاڭا ئو 

  . ②تىلهش توغرىسىدا دۇئا قىلىمىز، ـ دېدى
  )792: داۋۇد ئهبۇ(

إِذَا َصلَّى « -صلى اهللا عليه وسلم-َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 1702
  .»ِعيَف َوالسَِّقيَمأََحُدكُْم ِللنَّاسِ فَلُْيَخفِّْف فَإِنَّ ِفى النَّاسِ الضَّ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1702
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاجىز ۋە    « ــائهتته ئ ــۈنكى جام ــۇڭالر، چ ــام بولســاڭالر، قىســقا ئوق ئىم
ڭ دېگهن سـۆزنى » كېسهل«: يهنه بىر رىۋايهتته. »كېسهل ئادەملهر بولىدۇ

  . دەپ كهلگهن» ياشىنىپ قالغانالر«: ئورنىغا
  )467: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 709(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 710(ئهلبانى  ②
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  . »َوذَا الَْحاَجِة« :زاد ż رواية - 1703
  . دېيىلگهن» ئالدىراش كىشىلهر بار«: يهنه بىر رىۋايهتته - 1703

  )467: مۇسلىم(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنِّي عن قََتاَدةُ أَنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َحدَّثَُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ا - 1704
ُم ِمـْن  لَأَْدُخلُ ِفي الصَّلَاِة َوأََنا أُرِيُد إِطَالََتَها فَأَْسَمُع ُبكَاَء الصَّبِيِّ فَأََتَجوَُّز ِفي َصلَاِتي ِممَّا أَْعلَ

  .ِشدَِّة َوْجِد أُمِِّه ِمْن ُبكَاِئِه
ــدۇكى، ئهنهس   – 1704 ــۋايهت قىلىنى ــادەدىن رى ــى مالىــك  ئىقهت بن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن
مهن نامــازنى ئــۇزۇنراق ئوقۇشــنى ئىــرادە قىلغــان ھالــدا      «: ۋەســهللهم
ئهمما كىچىك بالىنىڭ يىغلىغان ئـاۋازىنى ئـاڭالپ قالسـام،    . باشاليمهن

ــۈن،    ــم ئۈچ ــدىغانلىقىنى بىلگهنلىكى ــارام بولى ــقا ئانىســىنىڭ بىئ قىس
  . دېدى» ئايهتلهرنى ئوقۇيمهن

  )709: بۇخارى(

َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُتقَاُم  - 1705
  .َصلَّىالصَّلَاةُ ِفي الَْمْسجِِد إِذَا َرآُهْم قَِليلًا َجلََس لَْم ُيَصلِّ َوإِذَا َرآُهْم َجَماَعةً 

نامازغـا  : سالىم ئهبـۇ نهزر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      - 1705
تهكبىر ئوقۇلغاندا، جامـائهت ئـاز بولسـا، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       

  . ①ۋەسهللهم بىر ئاز ئولتۇرۇپ، جامائهت كۆپهيگهندە، ئاندىن باشاليتتى
  )545: ئهبۇ داۋۇد(

َبةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُيَصـلِّ  َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْع - 1706
  . الْإَِماُم ِفي الَْمْوِضعِ الَِّذي َصلَّى ِفيِه َحتَّى َيَتَحوَّلَ

مــۇغىيرە ئىبنــى شــۇئبه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 1706
  : ۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 107(ئهلبانى  ①
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ــاز    « ــله نامـ ــيىن، نهپـ ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ــازنى ئوقـ ــام پهرز نامـ ئىمـ
  . ①»ئوقۇماقچى بولسا، ئورنىدىن يۆتكهلسۇن

  )616: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََيْعجُِز أََحـُدكُْم   - 1707
  .الَْوارِِث أَنْ َيَتقَدََّم أَْو َيَتأَخََّر أَْو َعْن َيِمينِِه أَْو َعْن ِشَماِله قَالَ َعْن َعْبِد
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ـ  1707

ســۈننهت يــاكى ( بىــرىڭالر«: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
بىـر   گهاكى سول تهرىـپى ئوڭ ي دىنئوقۇغان يېرىپهرزنى ) نهپله نامازالرنى

ــاز  ــاز    ئ ــر ئ ــا بى ــاكى بولمىس ــۈرۈلۈپ ي ــدىغا چىقىــ س ــنىگه   پئال ــا كهي ي
  . دېگهن ②»!؟ئوقۇسا بولمامدۇ پچېكىنى

  )1006: داۋۇد ئهبۇ(

  .َرفََعُه لَا َيَتطَوَُّع الْإَِماُم ِفي َمكَانِِه َولَْم َيِصحَّ: وللبخاري تعليقا - 1708
ە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئىمام بۇخارى ئهبۇ ھۇرەير - 1708 

ئىمام پهرز ئوقۇغان جايىدا سۈننهت «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
ــۇن ــى » ئوقۇمىس ــۇئهللهق دېگهنلىكىن ــان م ــۋايهت قىلغ ــا . رى ــۇ (ئهمم ب

  .سهھىه ئهمهس) رىۋايهت
 لَّى ِفيـِه الْفَرِيَضـةَ  َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ اْبُن ُعَمَر ُيَصلِّي ِفي َمكَانِِه الَِّذي َص - 1709
  .َوفََعلَُه الْقَاِسُم
: دىن نهقىـــل كهلتـــۈرگهن رىۋايىتىـــدەئـــبۇخارىنىـــڭ نافى – 1709

قاسـىممۇ شـۇنداق   . ئىبنى ئۆمهر پهرز ئوقۇغان جايىدا سۈننهت ئوقۇيتتى
   .قىالتتى، ـ دېيىلگهن

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

للَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي ا - 1710
                                                 

 .، ـ دېگهنسهھىه): 576(ئهلبانى  ①
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ى إِذَا َسلََّم قَاَم النَِّساُء ِحَني َيقِْضي َتْسِليَمُه َوَيْمكُثُ ُهَو ِفي َمقَاِمِه َيِسًريا قَْبلَ أَنْ َيقُوَم قَالَ َنَر
  .َصرَِف النَِّساُء قَْبلَ أَنْ ُيْدرِكَُهنَّ أََحٌد ِمْن الرَِّجالَِواللَُّه أَْعلَُم أَنَّ ذَِلَك كَانَ ِلكَْي َيْن

ئۇممــۇ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى  - 1710
) نامـازدا (پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

ئــازراق ) ئورنىــدىن دەرھــال تۇرمــاي(ســاالم بېرىــپ بولغانــدىن كېــيىن، 
  . ئايالالر بولسا، دەرھال ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ كېتهتتى. تۇرۇۋاالتتىئول

، ئهرلهر ىشـــىمىزچهبىـــز ئويل: رىـــۋايهت قىلغـــۇچى مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــۇرۇن، ئايالالرنىــڭ مهســجىدتىن چىقىۋېلىشــى    ئورنىــدىن تۇرۇشــتىن ب

تائـــاال هللا انى نىقـــالغى(ئۈچـــۈن شـــۇنداق قىلغـــان بولۇشـــى مـــۇمكىن  
  )875: بۇخارى(  ). بىلگۈچىدۈر

َعْن ثَْوَبانَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثٌ لَا َيِحلُّ ِلأََحٍد  - 1711
َيْنظُـُر  أَنْ َيفَْعلَُهنَّ لَا َيُؤمُّ َرُجلٌ قَْوًما فََيُخصُّ َنفَْسُه بِالدَُّعاِء ُدوَنُهْم فَإِنْ فََعلَ فَقَْد َخاَنُهْم َولَا 

  .قَْعرِ َبْيٍت قَْبلَ أَنْ َيْسَتأِْذنَ فَإِنْ فََعلَ فَقَْد َدَخلَ َولَا ُيَصلِّي َوُهَو َحِقٌن َحتَّى َيَتَخفََّفِفي 
ــدۇكى،    - 1711 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهۋبان رەزىيهلالھـ سـ

  :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ق كىشـىنىڭ ئـۇالرنى قىلىشـى    ئۈچ تۈرلۈك ئىش باركى، ھهر قاندا«

بىرىنچــى، جامــائهتكه ئىمــام بولغــان كىشــى باشــقىالرنى . دۇرۇس ئهمهس
ئهگهر شـۇنداق قىلسـا،   . قايرىپ قويۇپ، ئۆزى ئۈچۈنال دۇئا قىلسا بولمايدۇ

ئىككىنچـى، باشـقىالرنىڭ   . جامائهتكه خىيـانهت قىلغـان بولـۇپ قالىـدۇ    
گه هگهر قارىســـا، ئـــۆيئ. گه رۇخسهتســـىز قاراشـــقا بولمايـــدۇچىـــىئ ىئـــۆي

ئــۈچىنچى، تاھــارىتى قىســتىغان . رۇخسهتســىز كىــرگهن ھېســابلىنىدۇ
ــۇرۇپ (ئادەمنىـــڭ  ــاي تـ ــارىتىنى يېڭىلىمـ ــاز ئوقۇشـــى دۇرۇس ) تاھـ نامـ

  . ①»ئهمهس
  ) 90: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 15(ئهلبانى  ①
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َع النَّبِيِّ َصـلَّى  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ُنَصلِّي َم - 1712
لَاِة اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َسِمَع َجلََبةَ رَِجالٍ فَلَمَّا َصلَّى قَالَ َما َشأُْنكُْم قَالُوا اْسَتْعَجلَْنا إِلَى الصَّ

  .لُّوا َوَما فَاَتكُْم فَأَِتمُّواقَالَ فَلَا َتفَْعلُوا إِذَا أََتْيُتْم الصَّلَاةَ فََعلَْيكُْم بِالسَِّكيَنِة فََما أَْدَركُْتْم فََص
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهبـــۇ قهتـــادە دادىســـىنىڭ مۇنـــداق       - 1712 

ــۋايهتدېگهنلىكىنــى  بىــز رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : قىلىــدۇ رى
جامـائهتكه ئۈلگـۈرمهكچى   (شۇ ئارىدا، . تتۇقتاۋەسهللهم بىلهن ناماز ئوقۇۋا

نامازدىن كېـيىن،  . ئاڭالندى دۈكۈرلىشىبىر تۈركۈم كىشىنىڭ ) بولغان
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  : ــ نېمه بولدۇڭالر؟ ـ دېۋىدى، ئۇالر
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ــ ناماغا ئالدىرىدۇق، ـ دېيىشتى

قـانچه رەكـئهتكه   . ــ ئۇنداق قىلماڭالر، نامازغا ئالدىرىماي كـېلىڭالر 
ــ   ــادا قىلىڭـ ــۇنى ئـ ــهڭالر، شـ ــالغىنىڭالرنى  ئۈلگۈرسـ ــۈرەلمهي قـ الر، ئۈلگـ

  . تولۇقالڭالر، ـ دېدى
  )635: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 1713
  .َوَسلََّم إِذَا أُِقيَمْت الصَّلَاةُ فَلَا َتقُوُموا َحتَّى َتَرْونِي

دادىسىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى،  قهتادە ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ - 1713 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۆيـدىن چىقىـپ مهسـجىدگه    (نامازغا تهكبىر ئوقۇلغاندا، مېنىـڭ  «
  . »كۆرمهي تۇرۇپ، ئالدىراپ ئورنۇڭالردىن تۇرۇۋالماڭالر) كىرگهنلىكىمنى

  )638: بۇخارى(

َعْن أَبِي َبكَْرةَ أَنَُّه اْنَتَهى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َراِكٌع فََركََع  - 1714 
ا َولَا قَْبلَ أَنْ َيِصلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َزاَدَك اللَُّه ِحْرًص

 .َتُعْد
ئهبۇ بهكرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ     - 1714

مهسجىدكه كىرگهنـدە، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم رۇكـۇ       
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ــاتتى ــاالمغا    . قىلىۋات ــبهر ئهلهيهىسس ــتىنال، پهيغهم ــهپكه كىرمهس ــۇ س ئ
نامازدىن كېيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ئىقتىدا قىلىپ، رۇكۇغا باردى

يهى ۋەسهللهمگه ئۆزىنىڭ شۇنداق قىلغـانلىقىنى بايـان قىلىۋىـدى،    ئهله
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بۇنـدىن  . نى زىيادە قىلسۇنىڭھېرىسمهنلىكبولغان ئىبادەتكه هللا ــ ا
  . كېين بۇنداق قىلمىغىن، ـ دېدى

  ) 783: بۇخارى(

  .ْسُعوٍد كَانَ َيِدبُّ َراِكًعاَعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َم - 1715
ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇنىڭغا ئابدۇلالھ ئىبنى تمالىك – 1715

مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ رۇكۇ قىلغان ھالدا سـهپكه كىرگهنلىكـى   
  . ئېيتىپ بېرىلگهن

  )396: مالىك(

الصَّفِّ قَْبلَ أَنْ َيْرفَُعوا  إِذَا َركََع أََحُدكُْم فََمَشى إِلَى“:عن ابنِ َمْسُعوٍد، قَالَ - 1716
 .“ُرُءوَسُهْم فَإِنَُّه َيْعَتدُّ بَِها، َوإِنْ َرفَُعوا ُرُءوَسُهْم قَْبلَ أَنْ َيِصلَ إِلَى الصَّفِّ فَال َيْعَتدُّ بَِها

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى      - 1716
ته مېڭىـپ، جامـائهت   كىمكـى رۇكـۇ قىلغـان ھـالهت    : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

رۇكۇدىن باش كۆتۈرۈشتىن بۇرۇن سـهپكه كىرسـه، ئۇنىـڭ رۇكۇسـى بىـر      
ئهگهر ئــۇ كىشـى ســهپكه كىرىشـتىن بــۇرۇن   . رەكـئهتكه ھېســاب بولىـدۇ  

جامــائهت رۇكــۇدىن بېشــىنى كۆتۈرســه، ئۇنىــڭ رۇكۇســى بىــر رەكــئهتكه  
  . ①ھېساب بولمايدۇ

  )9357 :»ئهلكهبىر«(

َعاِمرٍ قَالَ لَا َيقُولُ الْقَْوُم َخلَْف الْإَِمامِ َسِمَع اللَّـُه ِلَمـْن    َعْن ُمطَرٍِّف َعْن - 1717

                                                 
ــهمى  ① بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدىكى زەيـــد ئىبنـــى        ): 2405(ھهيسـ

 .هلۇماتقا ئېرىشهلمىدىم، ـ دېگهنئهھمهر ئىسىملىك كىشى ھهققىدە ھېچقانداق م
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  .َحِمَدُه َولَِكْن َيقُولُونَ َربََّنا لََك الَْحْمُد
ــۋايهت     - 1717  ــى رىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــڭ مۇنـ ــف ئامىرنىـ مۇتهررىـ

  :ئىمامنىڭ ئارقىسىدا تۇرغان جامائهت: قىلىدۇ

  : ـ دېمهي، ھــ سهمىئهلالھۇلىمهن ھهمىدە
  . ①ــ رەببهنا لهكهل ھهمد، ـ دەيدۇ

  )849: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبلȠََ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 1718
ِلُح َبْيَنُهْم ِفي أَُناسٍ ِمـْن  َوَسلََّم أَنَّ َبنِي َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف بِقَُباٍء كَانَ َبْيَنُهْم َشْيءĄ فََخَرَج ُيْص

 أَْصَحابِِه فَُحبَِس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَحاَنْت الصَّلَاةُ فََجاَء بِلَالٌ إِلَى أَبِي َبكْـرٍ 
َوَسلََّم قَْد ُحبَِس َوقَْد َحاَنْت  َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فَقَالَ َيا أََبا َبكْرٍ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ِضـَي  الصَّلَاةُ فََهلْ لََك أَنْ َتُؤمَّ النَّاَس قَالَ َنَعْم إِنْ ِشئَْت فَأَقَاَم بِلَالٌ الصَّلَاةَ َوَتقَدََّم أَُبو َبكْرٍ َر
لََّم َيْمِشي ِفي الصُّفُوِف َيُشـقَُّها  اللَُّه َعْنُه فَكَبََّر ِللنَّاسِ َوَجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َشقŕا َحتَّى قَاَم ِفي الصَّفِّ فَأََخذَ النَّاُس ِفي التَّْصِفيحِ قَالَ َسْهلٌ التَّْصِفيُح ُهَو التَّْصِفيُق قَـالَ  
الَْتفََت فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه  َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَا َيلَْتِفُت ِفي َصلَاِتِه فَلَمَّا أَكْثََر النَّاُس

َدُه فََحِمـَد  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََشاَر إِلَْيِه َيأُْمُرُه أَنْ ُيَصلَِّي فََرفََع أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َي
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللََّه ثُمَّ َرَجَع الْقَْهقََرى َوَراَءُه َحتَّى قَاَم ِفي الصَّفِّ َوَتقَدََّم 

ـ  ي فََصلَّى ِللنَّاسِ فَلَمَّا فََرغَ أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس َما لَكُْم ِحَني َناَبكُْم َشْيءĄ ِف
َبُه َشْيءĄ ِفي َصلَاِتِه فَلَْيقُلْ ُسْبَحانَ اللَّـِه  الصَّلَاِة أََخذُْتْم بِالتَّْصِفيحِ إِنََّما التَّْصِفيُح ِللنَِّساِء َمْن َنا

 ثُمَّ الَْتفََت إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقَالَ َيا أََبا َبكْرٍ َما َمَنَعَك أَنْ ُتَصلَِّي ِللنَّـاسِ ِحـنيَ  
افَةَ أَنْ ُيَصلَِّي َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَّـِه  أََشْرُت إِلَْيَك قَالَ أَُبو َبكْرٍ َما كَانَ َيْنَبِغي ِلاْبنِ أَبِي قَُح

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــداق     - 1718 ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــهئد رەزىيهلالھـ ــى سـ ــهھل ئىبنـ سـ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

                                                 
 .ھهدىس، ـ دېگهن) ئارىدا سهنهدى ئۈزۈلۈپ قالغان(مهقتۇئ ھهسهن ۋە ): 755(ئهلبانى  ①
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ــى ئارىســىدا     ــر ئىبنــى ئهۋف جهمهت ــى ئهم ــادا تۇرۇشــلۇق بهن ــاجىرا قۇب م
چىققانلىقىنى ئاڭالپ، ئۇالرنى كېلىشتۈرۈپ قويۇش ئۈچـۈن، بىـر قـانچه    

ھايــال بولــۇپ   اقۇبــاد. ساھابىســىنىڭ ھهمراھلىقىــدا قۇباغــا چىقتــى   
 ھهزرىتـى بىـالل ئهبـۇ   شـۇڭا  . نامازنىـڭ ۋاقتـى كىرىـپ كهتتـى     ،قالغاچقـا 

  : شىغا كېلىپېبهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ق
بهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نامازغـا     پهيغهم! ــ ئى ئهبۇ بهكرى

  : ئهبۇ بهكرى. كېچىكتى، جامائهتكه سهن ئىمام بولساڭ؟ ـ دېگهنىدى
شۇنىڭ بىـلهن، بىـالل   . خالىساڭ شۇنداق قىاليلى، ـ دېدى بولىدۇ، ــ 

دەپ » ئهكــبهرهللا ا«: بهكــر ئالــدىغا ئۆتــۈپ نامازغــا تهكبىــر ئوقــۇدى، ئهبــۇ 
ــلىدى  ــازنى باش ــۇ پهيتــ . نام ــى   دەل ش ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س ته، رەس

. ۋەســهللهم ســهپلهردىن ئــارىالپ ئۆتــۈپ، ئالــدىنقى ســهپكه يېتىــپ بــاردى
قارىماي نامىزىنى  ئارقىسىغاجامائهت چاۋاك چالغىلى تۇردى، ئهبۇ بهكرى 

ــتۇرىۋەردى ــۋەر    .داۋامالش ــاۋاك چېلى ــاي چ ــائهت توختىم ــۇ  ،گهچكهجام ئهب
ــرى ــىغ   بهك ــۇ ئارقىس ــۇ ئهنه ــاراپرەزىيهلالھ ــبهر ســهلاللالھۇ   ،ا ق پهيغهم

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  بىــراق . نى كــۆردىئهلهيهــى ۋەســهللهم
. ۋەسـهللهم ئىشـارەت ئــارقىلىق ئـۇنى نامــازنى داۋامالشتۇرۇشـقا بۇيرىــدى    

ــولىنى كۆتـــۈرۈپ، ا  ــا ئـــۇ قـ ــا ھهمـــدى ئېيتقانـــدىن كېـــيىن،  هللائهممـ قـ
ــنىچىالپ مېڭىــپ ســهپكه قېتىلــدى  يغهمــبهر شــۇنىڭ بىــلهن، په. كهي

نامازدىن پارىغ . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئالدىغا ئۆتۈپ ئىمام بولدى
  : بولغاندىن كېيىن، جامائهتكه قاراپ

 ،نـېمه ئۈچـۈن نامـازدا بىـرەر سـهۋەنلىك كۆرسـهڭالر      ! ــ ئـى جامـائهت  
كىمكى ناماردا . چاۋاك چالىسىلهر؟ چاۋاك چېلىش پهقهت ئايالالرغا خاس

  : بهكرىدىن ئاندىن ئهبۇ. دېسۇن، ـ دېدى» ۇبهانهلالھس«: سهۋەنلىك كۆرسه
سـاڭا ئىشـارەت قىلسـاممۇ، نـېمه ئۈچـۈن نامـازنى        !ــ ئى ئهبۇ بهكـرى 

  : ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. داۋامالشتۇرمايسهن؟ ـ دەپ سورىدى
ــ رەسۇلۇلالھنىڭ ئالدىدا ئهبۇ قۇھافهنىڭ ئوغلىنىڭ ئىمام بولۇشى 

   .ـ دېدى دۇرۇس ئهمهس،
  )1218: بۇخارى(
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال ِلبِلَالٍ إِنْ َحَضَرْت َصلَاةُ الَْعْصـرِ   أنه: ويف رواية - 1719
قال ِعيَسى ْبنِ أَيُّوَب قَْولُُه التَّْصِفيُح ِللنَِّساِء : وفيه... َولَْم آِتَك فَُمْر أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ 

 .ْصُبَعْينِ ِمْن َيِمينَِها َعلَى كَفَِّها الُْيْسَرىَتْضرُِب بِأُ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 1719

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم بىاللغا
ــ ئهگهر ئهسـىر نامىزىغـا ئۈلگـۈرۈپ كېلهلمىسـهم، ئهبـۇ بهكرىنىـڭ       

داۋامى يـۇقىرىقى  ( ...جامائهتكه ئىمام بولۇپ بېرىشىنى ئېيتقىن، ـ دېدى 
ــاش  ــكه ئوخش ــڭئۇ ).ھهدىس ــۇب    نى ــى ئهيي ــا ئىبن ــدا ئىس  ):راۋى(ئاخىرى

چـاۋاك چـېلىش پهقهت   «: نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  
ئـوڭ قولىنىـڭ ئىككـى    : لهپيدېـگهن سـۆزىنى شـهرھى   » ئايالالرغا خـاس 

  . ①دېگهن -ىدۇ، بارمىقى بىلهن سول قولىنىڭ ئالقىنىغا ئۇر
  ) 940: ۋۇددا ئهبۇ(

َحضَُّهْم َعلَى الصَّالَِة َوَنَهاُهْم أَنْ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِىَّ  -1720
  .َيْنَصرِفُوا قَْبلَ اْنِصَراِفِه ِمَن الصَّالَِة

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1720
ســاھبىلهرنى هيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهل : قىلىنىــدۇ

ناماز ئوقۇشقا قىزىقتۇردى ۋە ئۆزىـدىن بـۇرۇن نامـازدىن    ) جامائهت بىلهن(
  . ②قايتىپ كهتمهسلىككه بۇيرىدى

  )624: داۋۇد ئهبۇ(

  .“َعلَْيِه فَإِنَُّه كَالٌم إِذَا َتَعاَيا اِإلَماُم فَال َتُردņ” :َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ - 1721
هسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى     ئىبنى م - 1721

. ئىمــام دۇدۇقـالپ قالسـا، ئۇنىڭغــا لوقمـا ســالماڭالر   : رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 830(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 583(ئهلبانى  ②
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  . ①چۈنكى ئۇ، نامازدا تۇرۇپ سۆزلهش ھېسابلىنىدۇ
  )9314 :»ئهلكهبىر«(

ُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   عن ُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 1722
لَ َعلَْيَنا َبْعȐَ الصَّلََواِت الَِّتي َيْجَهُر ِفيَها بِالِْقَراَءِة قَالَ فَالَْتَبَسْت َعلَْيِه الِْقَراَءةُ فَلَمَّا اْنَصَرَف أَقَْب

َنُع ذَِلَك قَالَ فَلَا َوأََنا أَقُولُ بَِوْجهِِه َوقَالَ َهلْ َتقَْرُءونَ إِذَا َجَهْرُت بِالِْقَراَءِة فَقَالَ َبْعُضَنا إِنَّا َنْص
  .َما ِلي ُيَنازُِعنِي الْقُْرآنُ فَلَا َتقَْرُءوا بَِشْيٍء ِمْن الْقُْرآِن إِذَا َجَهْرُت إِلَّا بِأُمِّ الْقُْرآِن

ئۇبـــادە ئىبنـــى ســـامىت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق  - 1722 
الھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر سهلالل: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

بىــزگه ئۈنلــۈك قىــرائهت قىلىنىــدىغان نامــازالردىن بىرىنــى ئوقــۇپ       
نامـازنى تاماملىغانـدىن كېـيىن،    . بېرىۋېتىپ، قىرائهتته ئېزىـپ كهتتـى  

  : بىزگه ئالدىنى قىلىپ
ـــــ مهن ئۈنلـــۈك قىـــرائهت قىلغـــان ۋاقىتتـــا، ســـىلهر ئىچىڭـــالردا 

  : بهزىمىز. ـ دەپ سورىدى ئوقۇمسىلهر؟
  : ــ شۇنداق قىلىمىز، ـ دېدۇق، ئۇ

مهن تېخى قۇرئـان نـېمه ئۈچـۈن مېنـى باشـقا ئـايهتكه       . ــ ئوقۇماڭالر
ــتىمهن ــدىكىن دەپـ ــۈك مهن . تارتىـ ــۈرە  ئۈنلـ ــدا، سـ ــرائهت قىلىۋاتقانـ قىـ

  . ②فاتىههدىن باشقا ھېچ نهرسه ئوقۇماڭالر، ـ دېدى
  )824: داۋۇد ئهبۇ(

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنَصَرَف ِمْن َصـلَاٍة  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َر - 1723
قَالَ  َجَهَر ِفيَها بِالِْقَراَءِة فَقَالَ َهلْ قََرأَ َمِعي ِمْنكُْم أََحٌد آنِفًا فَقَالَ َرُجلٌ َنَعْم أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه

َم إِنِّي أَقُولُ َما ِلي أَُناَزُع الْقُْرآنَ فَاْنَتَهى النَّـاُس َعـْن   فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ِه َوَسلََّم الِْقَراَءِة َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما َجَهَر ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 2352(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .گهنزەئىپ، ـ دې): 177(ئهلبانى  ②
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  .ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبِالِْقَراَءِة ِحَني َسِمُعوا ذَِلَك ِمْن َر
ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت   – 1723 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۈنلـۈك قىـرائهت       : قىلىنىدۇ
  :قىلىنىدىغان نامازالردىن بىرىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن

ــارا  ــدا، ئ ـــ مهن قىــرائهت قىلىۋاتقان ڭالردىن بىــرى مهن بىــلهن تهڭ ـ
  :بىرەيلهن. ئايهت ئوقۇدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . مهن ئوقۇغانىـدىم، ـ دېـدى   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ مهنمــۇ كۆڭلۈمــدە ــايهتكه قۇرئــان نــېمه ئۈچــۈن مې”: ـ نــى باشــقا ئ
ــدۇ؟ ــدى    “تارتىدىغان ــدىم، ـ دې يىن، ئىمــام شــۇندىن كېــ . دەپ ئويلىغانى

قىرائهت قىلىۋاتقاندا، كىشىلهر ئىمـام بىـلهن تهڭ ئـايهت ئوقۇمايـدىغان     
  . بولدى

  )194: مالىك(

َصـلَّى   -صلى اهللا عليه وسـلم -َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  - 1724 
أَْو  »أَيُّكُْم قَـَرأَ «ْعلَى فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ الظُّْهَر فََجَعلَ َرُجلٌ َيقَْرأُ َخلْفَُه بَِسبِّحِ اْسَم َربَِّك اَأل

»Ǜََُِنْنُت أَنَّ َبْعَضكُْم َخالََجنِيَها«فَقَالَ . فَقَالَ َرُجلٌ أََنا »أَيُّكُُم الْقَارș قَْد«.  
ــداق    - 1724  ئىمــران ئىبنــى ھۈســهين رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن

يهى ۋەسـهللهم جامـائهتكه   رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهله: رىۋايهت قىلىنىدۇ
پېشىن نامىزىنى ئوقۇپ بېرىۋاتسا، ئارقىسىدا تۇرغان بىر ئادەم ئـاۋازىنى  

ــۇردى   ــۇغىلى ت ــال سۈرىســىنى ئوق ــدا، ئهئ ــارىغ . چىقارغــان ھال ــازدىن پ نام
  : بولغاندا

. ـ دەپ سورىدى  )ياكى ئوقۇغان قايسىڭالر؟( ــ قايسىڭالر ئوقۇدۇڭالر؟
  : ئۇ ئادەم

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ــ مهن، ـ دېدى
ــ ھهقىقهتهن، بىرىڭالرنىڭ مېنى ئـۇ سـۈرىگه تارتقـانلىقىنى ھـېس     

  . قىلغانىدىم، ـ دېدى
  ) 398: مۇسلىم(
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َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ إِذَا فَاَتُه َشْيءĄ ِمْن الصَّلَاِة َمَع الْإَِمامِ ِفيَما  - 1725
إَِماُم بِالِْقَراَءِة أَنَُّه إِذَا َسلََّم الْإَِماُم قَاَم َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر فَقََرأَ ِلَنفِْسِه ِفيَمـا َيقِْضـي   َجَهَر ِفيِه الْ
  .َوَجَهَر

: نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  - 1725
بىلهن ئوقۇلىدىغان نامازدا ئىمام  ئۈنلۈك ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر قىرائهت

ــۆزى   ــى ئـ ــان رەكئهتلهرنـ ــاي قالغـ ــۈكئوقۇيالمـ ــپ  ئۈنلـ ــرائهت قىلىـ قىـ
  . تولۇقلىۋاالتتى

  )181: مالىك(

َعْن َشبِيبٍ أَبِي َرْوحٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1726 
َصلَّى َصلَاةَ الصُّْبحِ فَقََرأَ الرُّوَم فَالَْتَبَس َعلَْيِه فَلَمَّا َصـلَّى  َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه 

  .قَالَ َما َبالُ أَقَْوامٍ ُيَصلُّونَ َمَعَنا لَا ُيْحِسُنونَ الطُُّهوَر فَإِنََّما َيلْبُِس َعلَْيَنا الْقُْرآنَ أُولَِئَك
لهردىن شهبىب ئهبۇ رەۋھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سـاھابى  - 1726

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بامـدات      : بىرى مۇنداق دېـدى 
نامـازدىن  . نامىزىدا رۇم سۈرىسىنى قىرائهت قىلىۋېتىپ ئېزىـپ كهتتـى  

نېمىشــقىدۇر، بهزىــلهر تاھــارەتنى كامىــل ئالمــاي، بىزنــى      «: كېــيىن
  . ①دېدى» قىرائهتته ئازدۇرىۋېتىدۇ

 )947: نهسائى(

وَّرِ ْبنِ َيزِيَد الْأََسِديِّ الَْماِلِكيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن الُْمَس - 1727
ا َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الصَّلَاِة فََتَرَك َشْيئًا لَْم َيقَْرأُْه فَقَالَ لَُه َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه َتَركَْت آَيـةَ كَـذَ  

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلَّا أَذْكَْرَتنِيَها قَالَ ُسلَْيَمانُ ِفي َحِديِثِه قَـالَ  َوكَذَا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
  .كُْنُت أَُراَها ُنِسَخْت

ۋەر ئىبنـــى يهزىـــد ئهســـهدى مـــالىكى رەزىيهلالھـــۇ  ۋمۇســـه - 1727
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ئهت قىلىۋېتىـپ، بىـر ـ ئىككـى ئـايهتنى ئوقۇمـاي       ۋەسهللهم نامازدا قىـرا 
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 41(ئهلبانى  ①
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  : نامازدىن كېيىن، بىر كىشى. ئاتالپ كهتتى
ماۋۇ ئايهتلهرنى ئوقۇمىدىڭ، ـ دېۋىـدى،    -نىڭ ئهلچىسى، ماۋۇ هللاــ ئى ا

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  . ــ نېمىشقا ئۇ ئايهتلهرنى ئهسلهتمىدىڭ؟ ـ دېدى

  :ئۇ ئادەم: دۇرىۋايهت قىلغۇچى سۇاليمان مۇنداق دەي
) ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلغان  (قىلىنغـان   مهنسـۇخ ــ مهن ئـۇ ئـايهتلهرنى   

  . ①ئوخشايدۇ دەپ ئويالپتىمهن، ـ دېدى
  )907: داۋۇد ئهبۇ(

 1728 - Ɩصلَّى بالناس  -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسولَ اهللا  عن مالك قال بلغ
 هذه السورة من شـيءÝ  يا فالن، هل أسقطُت يف: صالة ُيجهر فيها، فأسقط آية، فقال

ال أدري، فقال هـل  : ال أدري، مث سأل آخر، حƓ سأل اثنني أو ثالثا، كلُّهم يقول: قال
يا أُيبُّ هل أسقطُت يف هذه : فهو هلا إذا، مث قال: نعم يا رسولَ اهللا، قال: فيكم أُيبÝ قالوا

șننُت أهنـا  : الما منعك أن تفتحها عليÝَّ ق: نعم، آية كذا، قال: السورة من شيءÝ قال
علـيهم   ما بال أقوام يتلَى: -صلى اهللا عليه وسلم-ُنِسَخت أو رفَعْت، مث قال رسولُ اهللا 

    Ɨا ُترِك، هكذا خرجْت عظمةُ اهللا مـن قلـوب بـư كتاب اهللا فما يدرون ما ُيْتلى منه
Ɠيشهَد بقلبه  إسرائيل، فشهدْت أَبداُنهم، وغابْت قُلُوُبهم، وال َيقَْبلُ اهللا من عبد عمال ح

   .»مع بدنه
بىــر قېــتىم  ئېيتىشــىچه،مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ   – 1728

ئۈنلـۈك ئوقۇلىـدىغان    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىـرائهت 
  : نامازدىن كېيىن. غانئايهتنى چۈشۈرۈپ قوينامازدا بىر بىر 

دۇممۇ؟ ـ  مهن بۇ سۈرىدىن بىرەر ئايهتنى چۈشۈرۈپ قوي! ــ ھهي پاالنى
  :، ئۇغاندەپ سورى

 باشـقا ئىككـى ـ ئـۈچ كىشـىدىن سـورىغان      . گهنـــ بىلمهيـمهن، ـ دېـ    
  : ئۇالرمۇ بولسىمۇ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 802(ئهلبانى  ①



  ناماز بۆلۈمى

 266

  : شۇنىڭ بىلهن. گهنــ بىلمهيمىز، ـ دەپ جاۋاب بهر
  : ئۇالر. غانــ ئاراڭالردا ئۇبهي بارمۇ؟ ـ دەپ سورى

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. گهنــ ھهئه، ـ دې
مهن بـۇ سـۈرىدىن بىـرەر    ! ھهي ئـۇبهي . ــ ئۇنداقتا، ئۇ جـاۋاب بهرسـۇن  

  :ئۇ. غانئايهتنى چۈشۈرۈپ قويدۇممۇ؟ ـ دەپ سورى
  . گهنــ ھهئه، ماۋۇ ئايهت چۈشۈپ قالدى، ـ دې

  ــ ئهمىسه، نېمىشقا لوقما سالمىدىڭ؟ 
ــــ مهن ئــۇ ئــايهتنى مهنســۇخ قىلىنغــان يــاكى كۆتۈرۈلــۈپ كهتــكهن  

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  بــۇنى ئاڭلىغــان. ، ـ دېــگهن  ىمهنئوخشــايدۇ دەپــت
   :ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىـڭ كىتـابى تىـالۋەت قىلىنىۋاتسـا،     هللاــ جامائهتكه نېمه بولغاندۇ؟ ا
نىـڭ  هللا. نېمه ئوقۇلۇپ، نېمىنىڭ چۈشۈپ قالغانلىقىنى بىلمهيـدۇ  ئۇالر

پ مۇشـۇنداق چىقىـ  مانا  مۇئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ قهلبىدىن ھهيۋىتى
بهدەنلىرى ئىبادەتته بولسىمۇ، دىللىـرى  مۇ ئۇالرشۇنىڭ بىلهن،  .كهتكهن

گه بىـر  ەن بىلهنبهد قهلب ،تائاالهللا ا. ان بولۇپ قالغانيۈرىدىغ باشقا يهردە
ــان   ــازىر بولمىغ ــى (ھ ــان   يهن ــلهن بېرىلىــپ قىلمىغ ــى بى ــۈن زېهن ) پۈت

  . قوبۇل قىلمايدۇھېچ قانداق بهندىدىن  تنىەھېچبىر ئىباد
  )ۋايهت قىلغانرى رەزىن(

َعْن أَبِي إِْسَحَق َعْن الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  - 1729 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعِليُّ لَا َتفَْتْح َعلَى الْإَِمامِ ِفي الصَّلَاِة َصلَّى

ۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق ئهبۇ ئىسهاق ھارىستىن ئهلى رەزىيهلالھ - 1729
سـهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

  . ①دېدى» !نامازدا ئىمامغا لوقما سالما! ئهلى ئى«: ماڭا
  )908: داۋۇد ئهبۇ(

ِتـي ثُـمَّ   َعْن َناِفعٍ أَنَّ َرُجلًا َسأَلَ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر فَقَالَ إِنِّي أَُصلِّي ِفي َبْي - 1730
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َتُهَمـا  أُْدرُِك الصَّلَاةَ َمَع الْإَِمامِ أَفَأَُصلِّي َمَعُه فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َنَعْم فَقَالَ الرَُّجـلُ أَيَّ 
  .َما َشاَءأَْجَعلُ َصلَاِتي فَقَالَ لَُه اْبُن ُعَمَر أََو ذَِلَك إِلَْيَك إِنََّما ذَِلَك إِلَى اللَِّه َيْجَعلُ أَيََّتُه

بىـر ئـادەم ئابـدۇلالھ    : نافىئدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 1730 
  : دىنمائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــ مهن ئۆيۈمدە نامـازنى ئوقـۇپ ئانـدىن مهسـجىدكه كهلسـهم، ئىمـام       
ناماز ئوقۇمىغان بولسا، ئۇنىڭ بىـلهن يهنه نامـاز ئوقۇسـام بوالمـدۇ؟ ـ دەپ      

  : ئىبنى ئۆمهر ئۇنىڭغا ئابدۇلالھ. سورىدى
  : ئۇ ئادەم. ــ ھهئه، ـ دېدى

ــڭ      ــىنى مېنىـ ــڭ قايسىسـ ــى نامازنىـ ــۇ ئىككـ ـــ ئـ ــامىزىم پهرز ــ نـ
  : ئىبنى ئۆمهر. ؟ ـ دەپ سورىدىھېساباليمهن

تائــاال ئــۇ هللا ا. نىــڭ ئىشــىهللائهمهس، بهلكــى ائىشــىڭ ــــ بــۇ ســېنىڭ 
ھېسـاب قىلىـدۇ، ـ    ) پهرزگه(ئىككىسـىنىڭ قايسىسـنى خالىسـا، شـۇنى     

  . دېدى
  )299: مالىك(

َعْن َيزِيَد ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ جِئُْت َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي الصَّـلَاِة    - 1731
 َمفََجلَْسُت َولَْم أَْدُخلْ َمَعُهْم ِفي الصَّلَاِة قَالَ فَاْنَصَرَف َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َعَك فََرأَى َيزِيَد َجاِلًسا فَقَالَ أَلَْم ُتْسِلْم َيا َيزِيُد قَالَ َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد أَْسلَْمُت قَالَ فََما َمَن

أَنْ َتْدُخلَ َمَع النَّاسِ ِفي َصلَاِتهِْم قَالَ إِنِّي كُْنُت قَْد َصلَّْيُت ِفي َمْنزِِلي َوأََنا أَْحَسُب أَنْ قَـْد  
ْيُتْم فَقَالَ إِذَا جِئَْت إِلَى الصَّلَاِة فََوَجْدَت النَّاَس فََصلِّ َمَعُهْم َوإِنْ كُْنَت قَْد َصلَّْيَت َتكُـْن  َصلَّ

  .لََك َناِفلَةً َوَهِذِه َمكُْتوَبةٌ
ــداق     - 1731  ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــد ئىبنـ يهزىـ

ــدۇ   ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــهلاللالھ : دېگهنلىكـ ــبهر سـ ــى پهيغهمـ ۇ ئهلهيهـ
) بىلـله نامـاز ئوقۇمـاي   . (ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلسهم، نامـازدا ئىـكهن  

  . بىر چهتته ئولتۇرۇپ تۇردۇم
ــۋايهت قىلغۇچىنىــڭ دېيىشــىچه، نامــازدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر    رى
سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يهزىـدنىڭ ئولتۇرغــانلىقىنى كــۆرگهن ۋە   
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  : ۇپ ئۆتكهنئۇالرنىڭ ئارىسىدا مۇنداق دىئالوگ بول
  مۇسۇلمان بولمىدىڭمۇ؟! ــ ئى يهزىد

  !نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئهلۋەتته مۇسۇلمان بولدۇم، ئى ا
  ــ ئۇنداقتا، نېمىشقا بىز بىلهن ناماز ئوقۇمىدىڭ؟
ـــ مهن ســىلهرنى نامــازنى ئوقــۇپ بولــدىمىكىن  ــدە  ـ ــويالپ، ئۆي دەپ ئ

  .ىمىدئوقۇپ كهلگهن
ئوقۇۋاتقـــانلىقىنى ـــــ مهســـجىدكه كىرگهنـــدە، جامائهتنىـــڭ نامـــاز 

كۆرسهڭ، گهرچه نامازنى ئوقۇپ بولغان بولساڭمۇ، ئۇالر بىلهن بىلله ناماز 
نهپـله، بـۇ نامـاز پهرز ھېسـابلىنىدۇ، ـ      ) سـهن ئۈچـۈن  (ئۇ نامـاز  . ئوقىغىن

   .①دېدى
  )577: ئهبۇ داۋۇد(

فَلَزِْمُتُه َحتَّى َماَت فَقَالَ َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن الْأَْوِديِّ قَالَ أََتْيُت اْبَن َمْسُعوٍد  -1732
اةَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف بِكُْم إِذَا أََتْت َعلَْيكُْم أَُمَراُء ُيَصلُّونَ الصَّـلَ 

الَ َصلِّ الصَّـلَاةَ ِلِميقَاِتَهـا   ِلَغْيرِ ِميقَاِتَها قُلُْت فََما َتأُْمُرنِي إِنْ أَْدَركَنِي ذَِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَ
  .َواْجَعلْ َصلَاَتَك َمَعُهْم ُسْبَحةً

ئهمر ئىبنى مهيمۇن ئهۋدىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىـۋايهت   - 1732
مهن ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا كېلىـپ،  : قىلىنىدۇ

شىنى ئۇ ماڭا ئۆتمۈ. ئۇ ئۆلۈپ كهتكهنگه قهدەر ئۇنىڭ سۆھبىتىدە بولدۇم
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   : سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق دېدى

  : ماڭا
ــــ ســىلهرگه نامــازنى ئــۆز ۋاقتىــدا ئوقۇمايــدىغان ئــادەملهر باشــلىق  

  : مهن. بولسا، قانداق قىلىسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى
ــ شۇنداق باشـلىقالر ماڭـا ئـۇچراپ قالسـا، مېنـى قانـداق قىلىشـقا        

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ىمبۇيرۇيسهن؟ ـ دېد
ئوقۇغىن، ئـۇالر بىـلهن ئوقۇغـان    ) ئۆز ئالدىڭغا(ــ نامازنى ئۆز ۋاقتىدا 
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  . ①نامىزىڭنى نهپله ھېسابلىغىن، ـ دېدى
  )432: داۋۇد ئهبۇ(

َبلَاȓِ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َيْعنِي َمْولَى َمْيُموَنةَ قَالَ أََتْيُت اْبَن ُعَمَر َعلَى الْ - 1733 
ِه َوُهْم ُيَصلُّونَ فَقُلُْت أَلَا ُتَصلِّي َمَعُهْم قَالَ قَْد َصلَّْيُت إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َوَسلََّم َيقُولُ لَا ُتَصلُّوا َصلَاةً ِفي َيْومٍ َمرََّتْينِ
ــۇ ئهنه  – 1733 ــۇنه رەزىيهلالھ ــۇلهيما  امهيم ــڭ ئازادگهردىســى س ن نى

 گهمهن بهالت دېــگهن يهر: ئىبنــى يهســاردىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىلهن كۆرۈشكىلى بارسام، كۆپچىلىك 

  : مهن ئىبنى ئۆمهرگه. ناماز ئوقۇۋاتقان ئىكهن
  : ــ ئۇالر بىلهن ناماز ئوقۇمامسهن؟ ـ دېسهم، ئۇ

هلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ـــــ مهن ئوقـــۇپ بولـــدۇم، مهن پهيغهمـــبهر ســـ    
بىر كۈننىـڭ ئىچىـدە بىـر ۋاخ نامـازنى ئىككـى قېـتىم       «: ۋەسهللهمدىن
  . ②دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، ـ دېدى» ئوقۇماڭالر

  )579: داۋۇد ئهبۇ(

 َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ َمْن َصلَّى الَْمْغرَِب أَْو الصُّْبَح ثُمَّ - 1734
  . أَْدَركَُهَما َمَع الْإَِمامِ فَلَا َيُعْد لَُهَما

: نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  - 1734
كىمكى ناماز : مۇنداق دەيتتى مائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

كه ئۈلگـۈرۈپ  شامنى ياكى بامـداتنى ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن، جامـائهت     
  . قايتا ئوقۇمىسۇن) ۇ ئىككى نامازنىئ(، كهلسىمۇ

  )302: مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُيَصلُّونَ لَكُْم فَإِنْ  - 1735 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 417(ئهلبانى  ①
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  .أََصاُبوا فَلَكُْم َوإِنْ أَْخطَئُوا فَلَكُْم َوَعلَْيهِْم
ۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھ – 1735 

  :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهگهر ئـۇالر  . ئىمامالر سىلهرگه ئىمـام بولـۇپ نامـاز ئوقـۇپ بېرىـدۇ     «

ئهگهر . سىلهرگىمۇ ۋە ئۆزلىرىگىمۇ ئهجىر بولىـدۇ  ،دۇرۇس ئوقۇغان بولسا
ئۇالرغــا  ،بولســا ىگۇنــاھ .ســىلهرگه ســاۋاب بولىۋېرىــدۇ ،ئــۇالر خاتــا ئوقۇســا

  . »بولىدۇ
  )694: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا أُِقيَمْت الصَّلَاةُ فَلَا  - 1736
  َصلَاةَ إِلَّا الَْمكُْتوَبةُ 

، ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى   ئهبۇ – 1736 
  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىنى  ) پهرز(« ــازدىن باشقىسـ ــدا، پهرز نامـ ــر ئوقۇلغانـ ــا تهكبىـ نامازغـ
  . »ئوقۇشقا بولمايدۇ

  )710: مۇسلىم(

ذِّنُ َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء قَالَ كُنَّا قُُعوًدا ِفي الَْمْسجِِد َمَع أَبِي ُهَرْيَرةَ فَأَذَّنَ الُْمَؤ - 1737
فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن الَْمْسجِِد َيْمِشي فَأَْتَبَعُه أَُبو ُهَرْيَرةَ َبَصَرُه َحتَّى َخَرَج ِمْن الَْمْسجِِد فَقَالَ أَُبـو  

  .ُهَرْيَرةَ أَمَّا َهذَا فَقَْد َعَصى أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــۇ    - 1737 ــۇ ئهنهـ ــا رەزىيهلالھـ ــۇ شهئسـ ــگهن ئهبـ ــداق دېـ ــز : مۇنـ بىـ

مـۇئهززىن  . ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن ئولتۇراتتۇق مهسجىدته ئهبۇ
ــۇرۇپ مهســجىدتىن چىقىــپ     ــادەم ئورنىــدىن ت ــدا، بىــر ئ ئهزان توۋالۋاتقان

ــۇ. كهتتــى ــۇرۇپ  ئهب ــادەمگه قــاراپ ت ــۇ ئ ــادەم ئهبۇلقاســىم  : ھــۇرەيرە ئ ــۇ ئ ب
ــز( ــهللهمن ) پهيغهمبىرىمىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــۈننىتىگه سـ ىڭ سـ

  . قىلدى، ـ دېدى خىالپلىق
  )655: مۇسلىم(
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ئىقتىدا قىلىشنىڭ  ھۆكۈملىرى ۋە ئىمامغا تۇشنىڭتۇ سهپ
  شهرتلىرى

َعْن أَبِي َمْسُعوٍد قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َمَناِكَبَنا  - 1738
ْنكُْم أُولُو الْأَْحلَامِ َوالنَُّهى ثُمَّ ِفي الصَّلَاِة َوَيقُولُ اْسَتُووا َولَا َتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم ِلَيِلنِي ِم

  . الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم قَالَ أَُبو َمْسُعوٍد فَأَْنُتْم الَْيْوَم أََشدُّ اْخِتلَافًا
ئهبــۇ مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى   - 1738 

اقىتتـا، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    بىز نامازغـا تۇرغـان ۋ   :رىۋايهت قىلىنىدۇ
قـولى  رۇس تۇرۇشـىمىز ئۈچـۈن، مـۈرىمىزنى    ) سـهپته (ئهلهيهى ۋەسهللهم 

سـېپىڭالر تـۈز    .تۈز تۇرۇڭالر، قىڭغىـر تۇرمـاڭالر  «: تۈزلهپبىلهن تۇتۇپ، 
ــبىڭالردا بىرلىــك  ــدۇ بولمىســا، قهل ــاراڭالردىكى ئىلىملىــك ۋە  .بولماي ئ

ئانــدىن كېــيىن ئــۇالردىن يــېقىن تۇرســۇن،  ئهقىللىــق كىشــىلهر ماڭــا
  . دەيتتى» تۆۋەنلهر، ئاندىن كېيىن ئۇالردىن تۆۋەنلهر تۇرسۇن

، ـ  كى كۈندە سهپته بهك مايماق تۇرىسىلهرسىلهر بۈگۈن :ئهبۇ مهسئۇد
  . دېدى

  )432: مۇسلىم(

َوإِيَّاكُْم َوَهْيَشاِت الْأَْسـَواقِ  : وهلما والترمذي عن ابن مسعود حنوه وفيه - 1739
  . لذين يلوهنمبعد مث ا

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ زى ۋە تىرمى، ئهبۇ داۋۇد مۇسلىم – 1739
يۇقىرىقى  هت قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدائهنهۇدىن يۇقىرىقىغا ئوخشاش رىۋاي

ئانــدىن «: نىڭپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهدىســتىكى 
ازارالردا سـىلهر بـ  «: دېگهن سـۆزىدىن كېـيىن   »كېيىن ئۇالردىن تۆۋەنلهر

) سـهپته يهنـى  (بىر ـ بىرىڭالرغـا ئارىلىشـىپ يۈرگهنـدەك، مهسـجىدتىمۇ      
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گهنلىكــى قوشــۇپ دې» ڭالرقااليمىقـان ئارىلىشــىپ تۇرۇشــتىن ســاقلىنى 
  . ①رىۋايهت قىلىنغان

  )228: تىرمىزى(

فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيلِ : لََعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَا - 1740
  .فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه قَالَ فَأََخذَ بِذǗَُاَبِتي فََجَعلَنِي َعْن َيِمينِِه

مهن : مۇنــداق دېــگهن مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 1740
لاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه پهيغهمـــبهر ســـه) تهھهججـــۇد نامىزىـــدا(

ئىقتىدا قىلىپ، ئۇنىڭ سول تهرىپىدە تۇرسـام، ئـۇ مېنىـڭ چېچىمـدىن     
  . تۇتۇپ ئوڭ تهرىپىدە تۇرغۇزۇپ قويدى

  )5919: بۇخارى(

َحَضَرْت الصَّلَاةُ فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  : َعْن َمْسُعود غُلَام فَْرَوةَ -1741
َصلِّي َوقَاَم أَُبو َبكْرٍ َعْن َيِمينِِه َوقَْد َعَرفُْت الْإِْسلَاَم َوأََنا َمَعُهَما فَجِئُْت فَقُْمُت َخلْفَُهَما َوَسلََّم ُي

  .فَقُْمَنا َخلْفَُهفََدفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصْدرِ أَبِي َبكْرٍ 
نامـــاز ۋاقتـــى : ق دەيـــدۇفهرۋەنىـــڭ قـــۇلى مهســـئۇد مۇنـــدا – 1741

ئهبـۇ  . كىرگهندە، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازغـا تـۇردى  
مهن ئىسالمغا كىرگهندىن بۇيـان ئـۇ   . بهكرى ئۇنىڭ ئوڭ تهرىپىگه ئۆتتى
دەرھــال كېلىــپ، ئــۇ ئىككىســىنىڭ  . ئىككىســى بىــلهن بىلــله ئىــدىم 

هــى ۋەســهللهم ئهبــۇ ئارقىســىدا تۇرغانىــدىم، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهي
ــتهردى  ــايتتى  . بهكرىنىــڭ مهيدىســىدىن ئىت ــنىگه ق ــرى كهي ــۇ بهك . ئهب

  . ②شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئىككىمىز رۇسۇلۇلالھنىڭ ئارقىسىدا تۇردۇق
  )800: نهسائى(

َسلََّم قَالَ قَالَ أَُبو َماِلٍك الْأَْشَعرِيُّ أَلَا أَُحدِّثُكُْم بَِصلَاِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 1742

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 189(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 32(ئهلبانى  ②
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  .فَأَقَاَم الصَّلَاةَ َوَصفَّ الرَِّجالَ َوَصفَّ َخلْفَُهْم الِْغلَْمانَ ثُمَّ َصلَّى بِهِْم
ــۇ مالىــك ئهشــئهرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  – 1742 ســىلهرگه  مهن: ئهب

رەســـۇلۇلالھ ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ نامــــازنى قانــــداق  
ــد     ــاي، ـ دې ــا تهكبىــر  . ىئوقۇغــانلىقىنى كۆرســىتىپ قوي ــدىن نامازغ ئان

ئانــدىن ئهرلهرنــى تۈپتــۈز قىلىــپ ســهپكه تۇرغــۇزدى، ئۇالرنىــڭ  . ئوقــۇدى
ئانـدىن ئۇالرغـا ئىمـام    . ئارقىسىغا كىچىك بالىالرنى تۈز قىلىپ تىـزدى 

  . ①بولۇپ ناماز ئوقۇپ بهردى
  )677: داۋۇد ئهبۇ(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوَعاِئَشـةُ    قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َصلَّْيُت إِلَى َجْنبِ النَّبِيِّ - 1743
 .َخلْفََنا ُتَصلِّي َمَعَنا َوأََنا إِلَى َجْنبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُصلِّي َمَعُه

ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1743 ــدۇ  م ــداق دەي مهن : مۇن
. يېنىــدا نامــاز ئوقــۇدۇم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهامۇ كهينىمىزدە تۇردى ۋە رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ  
  . ②ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇدى
  )841: نهسائى(

إِذَا كُنَّا َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ قَالَ أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1744
  . ثَلَاثَةً أَنْ َيَتقَدََّمَنا أََحُدَنا

ــداق      - 1744 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن س
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــى  : دېگهنلىكـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ رەسـ

   :ۋەسهللهم
ــۈچ كىشــى  « ــان كىشــى  ئ ــام بولغ ــاڭالرمۇ ئىم ــۈپ   بولس ــدىغا ئۆت ئال
  . ③دېگهن »تۇرسۇن

  )233: زىتىرمى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 132(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 811(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 37(ئهلبانى  ③
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيُر ُصـفُوِف   - 1745
   .الرَِّجالِ أَوَّلَُها َوَشرَُّها آِخُرَها َوَخْيُر ُصفُوِف النَِّساِء آِخُرَها َوَشرَُّها أَوَّلَُها

دىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  – 1745 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئهرلهر سېپىنىڭ ياخشىراقى بىرىنچى سهپ، يامـانراقى ئـاخىرقى   « 
ئايالالر سېپىنىڭ ياخشىراقى ئاخىرقى سـهپ، يامـانراقى ئـاۋۋالقى    . سهپ
  . »سهپ

  )440: مۇسلىم(

الَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َسـوُّوا    َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَ - 1746
  .ُصفُوفَكُْم فَإِنَّ َتْسوَِيةَ الصَّفِّ ِمْن َتَمامِ الصَّلَاِة

ــۋايهت     - 1746 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  : گهنمۇنداق دېقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

چــۈنكى ســهپنى رۇســالش نامــازنى  . پلىرىڭالرنى تــۈز قىلىڭــالرســه«
  . »تولۇق ئادا قىلىشنىڭ شهرتلىرىدىن بىرىدۇر

  )433: مۇسلىم(

عن أََنٌس أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َراصُّوا ُصفُوفَكُْم َوقَارُِبوا  - 1747
فََوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه إِنِّي لَأََرى الشََّياِطَني َتْدُخلُ ِمـْن َخلَـلِ    َبْيَنَها َوَحاذُوا بِالْأَْعَناقِ
  .الصَّفِّ كَأَنََّها الَْحذَُف

ــۋايهت     - 1747 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  : قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىــرىڭالر بىــلهن يــېقىن  -بىــر ۋە الر ىــم تۇتــۇڭھســهپلىرىڭالرنى «
مۇھهممهدنىڭ جېنـى ئىلكىـدە   . بوينۇڭالرنى تهكشى قىلىڭالر. تۇرۇڭالر

بولغان زات بىلهن قهسهمكى، مهن شهيتانالرنىڭ خۇددى قويالردەك سـهپ  
ــلۇقالردىن ئارىلىق ــدىكى بوشـــــ ــانلىقىنى   ىـــــ ــپ كېتىۋاتقـــــ كىرىـــــ
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  . ①»كۆرۈۋاتىمهن
  )815: نهسائى(

ْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ اْسَتُووا اْسَتُووا اْسَتُووا َع - 1748
  .فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنِّي لَأََراكُْم ِمْن َخلِْفي كََما أََراكُْم ِمْن َبْينِ َيَديَّ

 ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، – 1748
  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

جېـنىم  . سهپلىرىڭالرنى تۈز قىلىڭالر، تۈز قىلىڭالر، تۈز قىلىڭالر«
 مـدىن ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسهمكى، مهن چوقۇم سـىلهرنى ئالدى 

  . ②»كۆرۈپ تۇرىمهن دىنمۇكۆرگهندەك، كهينىم
  )813: نهسائى(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَِقيُموا الصُّـفُوَف   عن اْبَن ُعَمَر - 1749
 َوَحاذُوا َبْيَن الَْمَناِكبِ َوُسدُّوا الَْخلَلَ َوِليُنوا بِأَْيِدي إِْخَوانِكُْم لَْم َيقُلْ ِعيَسى بِأَْيِدي إِْخَوانِكُْم

  .َوَصلَ َصفŕا َوَصلَُه اللَُّه َوَمْن قَطََع َصفŕا قَطََعُه اللَُّه َولَا َتذَُروا فُُرَجاٍت ِللشَّْيطَاِن َوَمْن
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1749

  :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلهم مۇنداق دېگهن
ــالر  « ــۈز قىلىڭـ ــهپلىرىڭالرنى تـ ــىلهپ،  . سـ ــۈرىلىرىڭالرنى تهكشـ مـ

سهپنى تـۈزىمهكچى بولغـان قېرىندىشـىڭالرنىڭ    . ىڭالرئارىلىقالرنى ئېت
يوچـۇق  غا ھهرىكهتلىرىگه سىلىقلىق بىلهن ماسلىشىڭالر، شـهيتان قول 

ئۇنىڭ ھاجهتلىرىنى تولـۇقالپ  هللا كىم سهپنى تولۇقلىسا، ا. قالدۇرماڭالر
مۇ هللا، ا)يهنى بوش ئورۇن قالدۇرۇپ قويسا(كىم سهپنى ئۈزۈۋەتسه . بېرىدۇ

  . ③»ى ئۈزىدۇئۇنىڭدىن رەھمىتىن
  )666: داۋۇد ئهبۇ(

َمْن َسدَّ فُْرَجةً ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت - 1750
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 785(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 783(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 620(ئهلبانى  ③
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  . “ِفي َصفٍّ َرفََعُه اللَُّه بَِها َدَرَجةً، َوَبَنى لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة
ــادى  – 1750 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ن رىـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــا، ا  « ــلۇقنى تولدۇرس ــهپتىكى بوش ــى س ــجه   هللا كىمك ــر دەرى ــۇنى بى ئ

  . ①»كۆتۈرۈپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن جهننهتته بىر ئۆي ھازىراليدۇ
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعلَـْيكُْم  ”: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1751
  .“بِالصَّفِّ اَألوَّلِ، َوَعلَْيكُْم بِالَْمْيَمَنِة، َوإِيَّاكُْم َوالصَّفَّ َبْيَن السََّوارِي

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1751
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــد ت« ــڭ ئارىلىقى ــهپ تۇ اۈۋرۈكلهرنى ــارىچه   تمس ــڭ ب ــتىن، ئامالنى اس
  . ②»بىرىنچى سهپنىڭ ئوڭ تهرىپىدە تۇرۇڭالر

  )»ئهلئهۋسهت«؛ 12004 :»ئهلكهبىر«(

َمْن َعمَّـَر  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1752
  .“ْيَسَر ِلِقلَِّة أَْهِلِه، فَلَُه أَْجَراِنَجانَِب الَْمْسجِِد اَأل

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1752
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) ئادەم ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن(كىمكى مهسجىدنىڭ سول تهرىپىنى «
  . ③»سه ئهجىر بېرىدۇئۇنىڭغا ئىككى ھهسهللا ئاۋات قىلسا، ا

  )»ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــۇ ھهدى): 2502(ھهيسـ ــى      بـ ــلىم ئىبنـ ــهنهدىدە مۇسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ سـ

ــار      ــپ بىــرى ب ــى زەئى ــىملىك ھهدىس ــى ئىس ــد زەڭگ ــڭ ئىشــهنچلىك     . خالى ــان ئۇنى ــى ھىبب ــراق ئىبن بى
 .كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــمائىل    ): 2513(ھهيسـ ــهنهدىدە ئىسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى تهبهرانـــى رىـ ــۇ ھهدىسـ ئىبنـــى بـ
 .مۇسلىم مهككىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە بهقىيــيه ئىســىملىك         ): 2528(ھهيســهمى  ③
 .ھهدىسى مۇدەللهس كىشى بار، ـ دېگهن
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اهللا بن مسعود قال إƴا كرهت الصالة بني السـواري للواحـد    عن عبد - 1753
 .واالثنني

  :ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن - 1753
ــ ئىككـى    بىـر  لىقـى مهكرۇھسهپ تۇتۇشـنىڭ  ئارىسىدا  رتۈۋرۈكله«
  . ①»گه قارىتىلغان ھۆكۈمدۇرئادەم

  )9296: »ئهلكهبىر«(

َمْن َنظََر إِلَى ”: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 1754
ال ُحْرَمـةَ   فُْرَجٍة ِفي َصفٍّ فَلَْيُسدَّها بَِنفِْسِه، فَإِنْ لَْم َيفَْعلْ فََمرَّ َمارٌّ فَلَْيَتَخطَّ َعلَى َرقََبِتِه، فَإِنَُّه

  .“لَُه
دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1754

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهگهر . كىمكى سهپته بىر بوشلۇقنى كۆرسه، ئۇنى ئۆزى تولدۇرسۇن«

كچى ئۆتمه) تولدۇرۇش ئۈچۈنئۇ بوشلۇقنى (، باشقا بىرسى ىسائۇ تولدۇرم
چـۈنكى ئۇنـداق ئـادەم     ،ئۆتسه بولىۋېرىدۇ ئۇنىڭ گهدىنىدىن ئاتالپ ،بولسا

  . ②»ھۆرمهت قىلىشقا اليىق ئهمهس
  )11214 :»ئهلكهبىر«(

َعْن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َمْحُموٍد قَالَ َصلَّْيَنا َخلَْف أَِمريٍ ِمْن الْأَُمَراِء فَاْضـطَرََّنا   - 1755
َن السَّارَِيَتْينِ فَلَمَّا َصلَّْيَنا قَالَ أََنُس ْبُن َماِلٍك كُنَّا َنتَِّقي َهذَا َعلَى َعْهِد َرُسولِ النَّاُس فََصلَّْيَنا َبْي

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــداق دېگهنلىكـــى   - 1755 ــد ئىبنـــى مهھمۇدنىـــڭ مۇنـ ئابدۇلههمىـ

ىلىـپ نامـاز   بىز ئهمىرلهرنىـڭ بىرسـىگه ئىقتىـدا ق   : رىۋايهت قىلىنىدۇ
شـۇنىڭ بىـلهن، بىـز    . ئوقۇۋاتساق، باشـقىالر كېلىـپ، بىزنـى قىسـتىدى    

                                                 
 .ر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇ): 2534(ھهيسهمى  ①
ــى      ): 2535(ھهيســهمى  ② ــى ئهل ــهنهدىدە مۇســلىمه ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ــۇدۇق   ــۇرۇپ ئوقـ ــدا تـ ــازنى ئىككـــى تۈۋرۈكنىـــڭ ئارىلىقىـ ــازنى . نامـ نامـ
بىز رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   : تاماملىغاندا، ئهنهس ئىبنى مالىك

ــات     ــاز ئوقۇشــتىن ئېهتىي ــۇنداق يهردە نام ــدا مۇش ــهللهمنىڭ زامانى ۋەس
  . ①قىالتتۇق، ـ دېدى

  )229: تىرمىزى(

َعْن َوابَِصةَ ْبنِ َمْعَبٍد أَنَّ َرُجلًا َصلَّى َخلَْف الصَّفِّ َوْحَدُه فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى  - 1756
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيِعيَد الصَّلَاةَ

ايهت ۋابىسه ئىبنى مهئبهد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋ - 1756
. بىــر ئــادەم ســهپنىڭ ئارقىســىدا يــالغۇز نامــاز ئوقۇغانىــدى  : قىلىنىــدۇ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇنى نامــازنى قايتــا ئوقۇشــقا 
  . ②بۇيرىدى

  )231: تىرمىزى(

نَ ُيَصلِّي َعْن الِْعْرَباضِ ْبنِ َسارَِيةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَا - 1757
  .َعلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا َوَعلَى الثَّانِي َواِحَدةً

ئىرباز ئىبنى سارىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1757
رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىرىنچـى سـهپته      : قىلىنىدۇ

دۇئــا  تۇرغانالرغــا ئــۈچ قېــتىم، ئىككىنچــى ســهپتىكىلهرگه بىــر قېــتىم 
  . ③قىالتتى

  )817: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـا َيـَزالُ قَـْوٌم     - 1758
  .َيَتأَخَُّرونَ َعْن الصَّفِّ الْأَوَّلِ َحتَّى ُيَؤخَِّرُهْم اللَُّه ِفي النَّارِ

ــ  – 1758 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــائائىشـ ــدۇكى، دىن رىـ ۋايهت قىلىنىـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 190(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 192(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 787(ئهلبانى  ③
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  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تائـاال  هللا كىمكى داۋاملىق تۈردە بىرىنچى سهپتىن كېيىن قالسا، ا«

  . ①»ئۇنىڭ جهھهننهم ئوتىدىن چىقىشىنى كېچىكتۈرۈپ قويىدۇ
  )679: داۋۇد ئهبۇ(

َمْن َتـَرَك  ”: ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1759 
  .“الصَّفَّ اَألوَّلَ َمَخافَةَ أَنْ ُيْؤِذَي أََحًدا، أَْضَعَف اللَُّه لَُه أَْجَر الصَّفِّ اَألوَّلِ

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1759
  : ۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م

باشقىالرغا ئازار بېرىشـتىن ئېهتىيـات قىلىـپ بىرىنچـى     كىمكى «
ــا، ا ــهپته تۇرمىسـ ــاز ئوقۇغاننىـــڭ   هللا سـ ــهپته نامـ ــى سـ ــا بىرىنچـ ئۇنىڭغـ

  . ②»ئهجرىدىنمۇ ئارتۇق ئهجىر بېرىدۇ
  )»ئهلئهۋسهت«(

لَْيِه َوَسلََّم َيَتَخلَّـلُ  َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع - 1760
   .الصَّفَّ ِمْن َناِحَيٍة إِلَى َناِحَيٍة َيْمَسُح ُصُدوَرَنا َوَمَناِكَبَنا َوَيقُولُ لَا َتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم

بهرا ئىبنى ئازىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى  - 1760
ئـۇ  ھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم سـهپنى   پهيغهمبهر سهلاللال: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــارىالپ    ــقىچه ئ ــۇ باش ــتىن ب ــۈزلهپ  باش ــۈرىلىرىمىزنى ت ــۆكرەك ۋە م : ، ك
  . ③دەيتتى» پهس تۇرماڭالر، دىلىڭالر بىرلىشهلمهي قالىدۇ -ئېگىز «

  )664: داۋۇد ئهبۇ(

ِفـي الْقَْعـَدِة    َعْن ِحطَّانَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َصلَّى بَِنا أَُبو ُموَسى فَلَمَّا كَانَ - 1761
ى الْقَْومِ َدَخلَ َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ فَقَالَ أُِقرَّْت الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ َوالزَّكَاِة فَلَمَّا َسلََّم أَُبو ُموَسى أَقَْبلَ َعلَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن ):630(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــۇ      ): 2536(ھهيسـ ــى ئهبـ ــۇھ ئىبنـ ــهنهدىدە نـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .مهريهم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 618(ئهلبانى  ③
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َتَها قَالَ لَا َوقَْد َخِشيُت أَنْ فَقَالَ أَيُّكُْم الْقَاِئلُ َهِذِه الْكَِلَمةَ فَأََرمَّ الْقَْوُم قَالَ َيا ِحطَّانُ لََعلََّك قُلْ
فَقَالَ إِنََّما َتْبكََعنِي بَِها فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَعلُِّمَنا َصلَاَتَنا َوُسنََّتَنا 

لَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني فَقُولُوا آِمـَني  الْإَِماُم ِلُيْؤَتمَّ بِِه فَإِذَا كَبََّر فَكَبُِّروا َوإِذَا قَالَ غَْيرِ ا
لَْحْمُد ُيجِْبكُْم اللَُّه َوإِذَا َركََع فَاْركَُعوا َوإِذَا َرفََع فَقَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فَقُولُوا َربََّنا لََك ا

َع فَاْرفَُعوا فَإِنَّ الْإَِماَم َيْسُجُد قَـْبلَكُْم َوَيْرفَـُع   َيْسَمْع اللَُّه لَكُْم َوإِذَا َسَجَد فَاْسُجُدوا َوإِذَا َرفَ
  .قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَِتلَْك بِِتلَْك. قَْبلَكُْم

ھىتتان ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    - 1761
تهشـهھهۇدتا  . قۇۋاتـاتتى ئهبۇ مۇسا بىزگه ئىمام بولۇپ نامـاز ئو : قىلىنىدۇ

  :ئولتۇرغاندا، بىر ئادەم كىرىپ
ـ ناماز ئوقۇش، ياخشىلىق قىلىش ۋە زاكات بېرىش تهڭ بۇيرۇلغـان،  

  : نامازدىن كېيىن، ئهبۇ مۇسا جامائهتكه ئالدىنى قىلىپ. ـ دېدى
 ئهبۇ. ــ بۇ سۆزنى دېگۈچى قايسىڭالر؟ ـ دېۋىدى، ھېچكىم ئۈندىمىدى 

  : مۇسا
  : مهن. سهن دېدىڭمۇ يا؟ ـ دەپ سورىدى !ــ ھهي ھىتتان

ــا     ــا تاپ ــاق، مهن شــۇ گهپ ســهۋەبلىك ماڭ ـــ ي تهنه قىلىشــىڭدىن  -ـ
  : مۇسا سۆز قىلىپ ئاندىن ئهبۇ. ، ـ دېدىمقان ئىدىمراستىنال قورق

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازنى قانداق ئوقـۇش ۋە  
ئۇنىڭغا پهقهت باشقىالرنىڭ  ئىمام«: ئىبادەت قىلىش يولىنى ئۆگىتىپ

هللا ا”: دېگهندە، سىلهرمۇ “ئهكبهرهللا ا”: ئۇ. ئۈچۈن تىكلىنىدۇئهگىشىشى 
دېگهنـدە،   “اللىينززۇبى ئهلهيهىم ۋەلهزغهيرىل مهغ”: ئۇ. دەڭالر “ئهكبهر
ئىمام رۇكۇ . دۇئايىڭالرنى ئىجابهت قىلىدۇهللا ا. دەڭالر “!ئامىن”: سىلهر

ــالر  ــۇ قىلىڭـــ ــدا، رۇكـــ ــۇ رۇ. قىلغانـــ ــۈرۈپ ئـــ ــاش كۆتـــ ــۇدىن بـــ : كـــ
ئـالالھۇممه رەببهنـا   ”: دېگهنـدە، سـىلهر   “سهمىئهلالھۇلىمهن ھهمىـدەھ ”

ئىمـــام ســـهجدە . ئاڭاليـــدۇ مهدھىيهڭالرنـــىهللا ا. دەڭـــالر “لهكهل ھهمـــد
ــالر    ــهجدە قىلىڭـ ــىلهرمۇ سـ ــدا، سـ ــىنى   . قىلغانـ ــهجدىدىن بېشـ ــۇ سـ ئـ

ئىمــام چوقــۇم . كۆتۈرگهنــدىن كېــيىن، ســىلهر بېشــىڭالرنى كۆتــۈرۈڭالر
. لهردىن بۇرۇن سهجدە قىلىپ، بېشـىنى سـىلهردىن بـۇرۇن كۆتۈرىـدۇ    سى
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» شــۇنىڭ بىــلهن، ســىلهرنىڭ ســهجدەڭالر ئــۇنىڭكى بىــلهن تهڭ بولىــدۇ
  . ①دىدەيتتى، ـ دې

  )830: نهسائى(

ـ  - 1762 ا عن أيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ إِنََّم
َحِمـَدُه   ُجِعلَ الْإَِماُم ِلُيْؤَتمَّ بِِه فَإِذَا كَبََّر فَكَبُِّروا َوإِذَا َركََع فَاْركَُعوا َوإِذَا قَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن
ْوا قُُعـوًدا  فَقُولُوا اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الَْحْمُد َوإِذَا َصلَّى قَاِئًما فََصلُّوا ِقَياًما َوإِذَا َصلَّى قَاِعًدا فََصلَّ

  .أَْجَمُعونَ
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    – 1762 

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
. گهنهنكلتىئهگىشىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئىمام پهقهت باشقىالرنىڭ «

ئـۇ  . الرشۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇ تهكبىـر ئېيتقانـدا، سـىلهرمۇ تهكبىـر ئېيـتىڭ     
 “هلالھۇ لىــمهن ھهمىــدەھســهمىئ”: ئــۇ. رۇكــۇ قىلغانــدا رۇكــۇ قىلىڭــالر

ئۇ ئۆرە تـۇرۇپ  . دەڭالر “ئالالھۇممه رەببهنا لهكهل ھهمد”: دېگهندە، سىلهر
ئــۇ ئولتــۇرۇپ ئوقۇســا، ھهممىڭــالر  . نامــاز ئوقۇســا، ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقــۇڭالر 

  . »ئولتۇرۇپ ئوقۇڭالر
  )417: مۇسلىم(

ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِكـَب فََرًسـا    َعْن أََنسِ - 1763
ا فَُصرَِع َعْنُه فَُجِحȈَ ِشقُُّه الْأَْيَمُن فََصلَّى َصلَاةً ِمْن الصَّلََواِت َوُهَو قَاِعٌد فََصلَّْيَنا َوَراَءُه قُُعوًد

إَِماُم ِلُيْؤَتمَّ بِِه فَإِذَا َصلَّى قَاِئًما فََصلُّوا ِقَياًما فَإِذَا َركََع فَاْركَُعوا فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ إِنََّما ُجِعلَ الْ
اِئًما َوإِذَا َرفََع فَاْرفَُعوا َوإِذَا قَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فَقُولُوا َربََّنا َولََك الَْحْمُد َوإِذَا َصلَّى قَ

  . لَّى َجاِلًسا فََصلُّوا ُجلُوًسا أَْجَمُعونَفََصلُّوا ِقَياًما َوإِذَا َص
 رىۋايهتئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق  - 1763 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـاتتىن يىقىلىـپ    : قىلىنىدۇ
ــوڭ بېقىنــى ســۈرۈلۈپ كهتتــى   ــۇ نامــازنى  . چۈشــۈپ، ئ شــۇنىڭ بىــلهن، ئ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 800(ئهلبانى  ①
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ئۇ نامازنى ئوقـۇپ  . قىسىدا ئولتۇرۇپ ئوقۇدۇقئولتۇرۇپ ئوقۇدى، بىزمۇ ئار
ئۇنىڭغـا  ئىمـام پهقهت باشـقىالرنىڭ   «: بولغاندىن كېيىن مۇنداق دېـدى 

ئۇ نامازنى ئۆرە تـۇرۇپ ئوقۇسـا، سـىلهرمۇ    . تىكلىنىدۇئۈچۈن  ئهگىشىشى
ئـۇ بېشـىنى   . ئۇ رۇكـۇ قىلسـا، رۇكـۇ قىلىڭـالر    . ئۆرە تۇرۇپ ناماز ئوقۇڭالر
 “سهمىئهلالھۇ لىـمهن ھهمىـدەھ  ”: ئۇ. ۆتۈرۈڭالركۆتۈرگهندە، سىلهرمۇ ك

ئـۇ نامـازنى ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقۇسـا،      . دەڭـالر  “رەببهنا لهكهل ھهمد”: دېگهندە
ئۇ ئولتۇرۇپ ئوقۇسا، ھهممىڭالر ئولتـۇرۇپ  . سىلهرمۇ ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇڭالر

  . »ئوقۇڭالر
  )689: بۇخارى(

لُّوا ُجلُوًسا ُهَو ِفي َمَرِضِه الْقَِدميِ ثُـمَّ  وللبخاري قَْولُُه إِذَا َصلَّى َجاِلًسا فََص - 1764
لْقُُعوِد َصلَّى َبْعَد ذَِلَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا َوالنَّاُس َخلْفَُه ِقَياًما لَْم َيأُْمْرُهْم بِـا 

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنََّما ُيْؤَخذُ بِالǔِْخرِ فَالǔِْخرِ ِمْن ِفْعلِ النَّبِيِّ َصلَّى
پهيغهمــــبهر : مۇنــــداق دېــــيىلگهنيهنه بۇخارىنىــــڭ رىۋايىتىــــدە  - 1764

ئىمام ئولتۇرۇپ ئوقۇسا، سىلهرمۇ ئولتـۇرۇپ  «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
ئۇنـدىن  . دېـگهن سـۆزى، ئۇنىـڭ بـۇرۇنقى كېسـهل ۋاقتىـدا ئېيتىلغـان       » ئوقۇڭالر

ــدىكى   رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھكېــيىن  ــۇش ئالدى ــات بول ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋاپ
كېسهللىكىدە ئولتۇرۇپ نامـاز ئوقۇغـان، ئهممـا جامـائهت ئۇنىـڭ ئارقىسـىدا ئـۆرە        
تــــۇرۇپ ئوقۇغــــان، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم ئــــۇالرنى ئولتــــۇرۇپ ئوقۇشــــقا 

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ســـۆز ـ         . بۇيرىمىغانىـــدى
  . هكۈچكه ئىگ سىئىم ئهڭ ئاخىرقىھهر دا نىڭھهرىكىتى

  )689: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا قَالَ َسِمَع اللَُّه  - 1765
  .ِلَمْن َحِمَدُه قَالَ َربََّنا َولََك الَْحْمُد

ايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋ - 1765
ــدىن  »ســهمىئهلالھۇ لىــمهن ھهمىــدەھ «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  دېگهن
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  . ①دەيتتى »رەببهنا ۋە لهكهل ھهمد«: كېيىنال
  )875: ئىبنى ماجه(

ْم أَْو عن أيب ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أََما َيْخَشى أََحُدكُ - 1766
لَّـُه  لَا َيْخَشى أََحُدكُْم إِذَا َرفََع َرأَْسُه قَْبلَ الْإَِمامِ أَنْ َيْجَعلَ اللَُّه َرأَْسُه َرأَْس ِحَمارٍ أَْو َيْجَعلَ ال

  .ُصوَرَتُه ُصوَرةَ ِحَمارٍ
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  - 1766

  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى
تائاالنىــڭ هللا رۇكــۇ ۋە ســهجدىدە ئىمامــدىن بــۇرۇن بېشــىنى كۆتــۈرگهنلهر ا «

سـۈرىتىنى ئېشـهكنىڭ سـۈرىتىگه    يـاكى  بېشىنى ئېشهكنىڭ بېشـىغا  ) ئۇنىڭ(
  » ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن قورقمامدۇ؟

  ) 691: بۇخارى(

 .أَنْ ُيَحوِّلَ اللَُّه َرأَْسُه إِلَى كَلْبٍ: وللكبري - 1767
بېشـىنى  ) ئۇنىـڭ (نىـڭ  هللا«: يهنه بىر رىۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دېـگهن    - 1767

   ②»ئىتنىڭ بېشىغا ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن قورقمامدۇ؟
  )»ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ الَِّذي َيْرفَُع َرأَْسُه َوَيْخِفُضُه قَْبلَ الْإَِمامِ فَإِنََّما َناِصَيُتُه  - 1768
  .َشْيطَاٍن بَِيِد

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى   - 1768 
بېشىنى ئىمامدىن بـۇرۇن كۆتـۈرگهن ۋە چۈشـۈرگهن    : رىۋايهت قىلىنىدۇ

كىشىنىڭ پېشانىسى شهيتاننىڭ قولىـدا  ) رۇكۇ ياكى سهجدىگه بارغان(
  . »بولىدۇ

  )209: مالىك(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 715(ئهلبانى  ①
 .ته رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن» ئهلئهۋسهت«بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ): 2416(ى ھهيسهم ②
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نَّا ُنَصلِّي َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  عن الَْبَراء ْبن َعازِبٍ قَالَ كُ - 1769 
ـ   ِه فَإِذَا قَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه لَْم َيْحنِ أََحٌد ِمنَّا șَْهَرُه َحتَّى َيَضَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْي

  .َوَسلََّم َجْبَهَتُه َعلَى الْأَْرضِ
ــدۇ  بهرائ رەزىيهلال – 1769  ــداق دەي ــۇ مۇن ــز رەســۇلۇلالھ  : ھــۇ ئهنه بى

ــۇق    ــاز ئوقۇيتتـ ــىدا نامـ ــهللهمنىڭ ئارقىسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ . سـ
ــدە  « ــمهن ھهمى ــهمىئهلالھۇ لى ــڭ    »ھس ــاكى ئۇنى ــيىن، ت ــدىن كې دېگهن

ه تهگمىگىـــچه، ھېچقايســـىمىز بېلىمىزنـــى ئهگـــمهي گپېشانىســـى يهر
                                                                    . تۇراتتۇق) تىك(

  )811: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَْدَرَك َركَْعةً ِمـْن   - 1770
  .الصَّلَاِة فَقَْد أَْدَرَك الصَّلَاةَ

دۇكى، ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـ     ئهبۇ – 1770
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــتىگه     « ــر رەكئى ــان نامازنىــڭ بى ــلهن ئوقۇلۇۋاتق ــام بى كىمكــى ئىم
بولسىمۇ ئۈلگۈرسه، ئۇ ھهقىقهتهن شـۇ نامازغـا ئۈلگۈرگهننىـڭ ھۆكمىـدە     

  . »بولىدۇ
  )607: مۇسلىم(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا جِئُْتْم إِلَـى   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه - 1771
  .الصَّلَاِة َوَنْحُن ُسُجوٌد فَاْسُجُدوا َولَا َتُعدُّوَها َشْيئًا َوَمْن أَْدَرَك الرَّكَْعةَ فَقَْد أَْدَرَك الصَّلَاةَ

ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ – 1771
 :دېگهنيهى ۋەسهللهم مۇنداق الھۇ ئهلهپهيغهمبهر سهلالل

ســىلهر نامازغــا كهلــگهن چاغــدا، بىــز ســهجدە قىلىۋاتقــان بولســاق، «
. سهجدە قىلىڭـالر، ئهممـا ئـۇ سـهجدىنى ھـېچ نهرسـىگه ھېسـابلىماڭالر       

ــا ئۈلگۈرگهننىــڭ      ــۇم نامازغ ــۇ چوق ــه، ئ ــئهتكه ئۈلگۈرس ــر رەك كىمكــى بى
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  . ①»ھۆكمىدە بولىدۇ

  )893: داۋۇد ئهبۇ(

َيْجَعلُ َما “:َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ِفي الرَُّجلِ َيفُوُتُه َبْعȐُ الصَّالِة َمَع اِإلَمامِ، قَالَ - 1772
 .“ُيْدرُِك َمَع اِإلَمامِ آِخَر َصالِتِه

  :مۇنداق دېگهن ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ - 1772
نامازنىڭ بهزى رەكئهتلىرىنى ئىمام بىلهن ئوقۇشـقا ئۈلگـۈرمىگهن   «

م بىلهن بىرگه ئوقۇغان رەكئىتىنى شۇ نامىزىنىڭ ئاخىرى كىشى، ئىما
  . ②»ھېسابلىسۇن

  )»ئهلكهبىر«(

أَنَّ ُجْنُدًبا، َوَمْسُروقًا، أدركا ركعة من املغـرب فقـرأ   : عن ابن مسعود – 1773
جندب، ومل يقرأ مسروق خلف اإلمام، فلما سلم اإلمام قاما يقضيان، فجلس مسروق يف 

جندب يف الثانية فلم ƶلس، فلما انصرفا تذاكرا ذلـك فأتيـا ابـن     الثانية والثالثة، وقام
 .“َوأَْصَنُع كََما َصَنَع َمْسُروٌق كُلƉ قَْد أََصاَب“:مسعود، فقال
ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى      - 1773

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــامنىڭ    : رى ــاز ش ــرۇق ئىككىســى نام ــدۇب ۋە مهس جۇن
نىـڭ ئارقىسـىدا   جۇنـدۇب ئىمام . ىگه ئۈلگۈرۈپ كهلـدى ئاخىرقى رەكئىت

ئىمـام نامـازنى تۈگىتىـپ    . قىرائهت قىلـدى، مهسـرۇق قىلمىـدى    تۇرۇپ
ساالم بهرگهندە، ھهر ئىككىسى ئورنىدىن تۇرۇپ قالغان ئىككى رەكئهتنى 

مهســـرۇق ئىككىنچـــى ۋە ئـــۈچىنچى رەكئهتـــته    . تولـــۇقالپ ئوقـــۇدى 
ئىككىنچـى رەكئهتـته تهشـهھهۇدتا     ،تهشهھهۇدتا ئولتۇردى، جۇندۇب بولسا

ئولتۇرمـــاي، ئـــۈچىنچى رەكئهتـــته ئولتـــۇرۇپال، ســـاالم بېرىـــپ نامـــازنى  

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 792(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 2400(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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نامازدىن كېـيىن، ھهر ئىككىسـى ئۆزىنىـڭ بـۇ ھهقتىكـى      . ①تاماملىدى
پىكرىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى ۋە ئاخىرىــدا ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇدنىڭ  

ــدى    ــاقچى بول ــاڭالپ باقم ــى ئ ــدۇلالھ ئىب. پىكرىن ــئۇد ئاب ــى مهس ھهر : ن
ئىككىلىســى دۇرۇس بولۇپتــۇ، ئهممــا مهن مهســرۇققا ئوخشــاش قىلغــان  

  . ②ـ دېدى بوالتتىم،
  )9370: »ئهلكهبىر«(

َعْن َهمَّامٍ أَنَّ ُحذَْيفَةَ أَمَّ النَّاَس بِالَْمَداِئنِ َعلَى ُدكَّاٍن فَأََخذَ أَُبـو َمْسـُعوٍد    - 1774
غَ ِمْن َصلَاِتِه قَالَ أَلَْم َتْعلَْم أَنَُّهْم كَاُنوا ُيْنَهْونَ َعْن ذَِلَك قَالَ َبلَى قَْد بِقَِميِصِه فََجَبذَُه فَلَمَّا فََر
  .ذَكَْرُت ِحَني َمَدْدَتنِي

ــدۇ   - 1774 ــۋايهت قىلىنىــ ــداق رىــ ــدىن مۇنــ ــۇزەيفه : ھهممامــ ھــ
رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مهدائىـن شـهھىرىدە بىـر دۇكاننىـڭ ئۈسـتىدە تـۇرۇپ        

لغانىــدى، ئهبــۇ مهســئۇد ئۇنىــڭ كــۆينىكىنى تۇتــۇپ جامــائهتكه ئىمــام بو
  : نامازدىن كېيىن، ئهبۇ مهسئۇد. تارتىپ قويدى

ئىمـام  نىڭ جامائهتتىن ئېگىز يهردە تۇرۇپ )ساھابىلهر(ــ سهن ئۇالر 
  :ھۇزەيفه. چهكلهنگهنلىكىنى بىلمهمتىڭ؟ ـ دەپ سورىدى بولۇشتىن

منى تارتقانـدا  سهن كـۆينىكى . ــ بىلهتتىم، بىراق ئۇنتۇپ قاپتىمهن
  . ③يادىمغا كهلدى، ـ دېدى

  )597: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
مهســــرۇق ئىمامغــــا . بىــــلهن ئوقۇلىــــدۇ شــــام نــــامىزى ئــــۈچ رەكــــئهت بولــــۇپ، ئىككــــى تهشــــهھهۇد ①

ئۈلگـــۈرگهن ئـــاخىرقى رەكئهتنـــى نامىزىنىـــڭ بىرىنچـــى رەكئىتـــى ھېســـابالپ، ئۈلگـــۈرەلمىگهن ئىككـــى 
ــان      ــهھهۇدتا ئولتۇرغـــ ــابلىغان ۋە تهشـــ ــئهت ھېســـ ــى رەكـــ ــىنى ئىككىنچـــ ــڭ بىرىنچىســـ . رەكئهتنىـــ

ھهۇدتا ئىككىنچـــــى رەكئىتىنـــــى نامىزىنىـــــڭ ئۈچـــــۈنچى رەكئىتـــــى ھېســـــابالپ، ئـــــاخىرقى تهشـــــه
ئهممــا جۇنــدەب ئىمامغــا ئۈلگــۈرگهن ئــاخىرقى رەكئهتنــى نامىزىنىــڭ ئــاخىرقى رەكئىتــى         . ئولتۇرغــان

شـــۇڭا ئـــۇ . ھېســـابالپ، ئۈلگـــۈرەلمىگهن ئىككـــى رەكئهتنـــى دەســـلهپكى ئىككـــى رەكـــئهت ھېســـابلىغان  
ــۇرۇ     ــهھهۇدتا ئولتـ ــر تهشـ ــدا بىـ ــۇپ، ئاخىرىـ ــراقال ئوقـ ــى بىـ ــى رەكئهتنـ ــۈرەلمىگهن ئىككـ ــا ئۈلگـ پال ئىمامغـ

 . نامازدىن چىققان
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە جـــابىر جـــۇئفىي         ): 2401(ھهيســـهمى  ②

كۆپچىلىـــك ھهدىسشۇناســـالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى  . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
 . ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 557(ئهلبانى  ③
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َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت الْأَْنَصارِيِّ َحدَّثَنِي َرُجلٌ أَنَُّه كَانَ َمَع َعمَّارِ ْبنِ َياِسـرٍ   - 1775
َوالنَّاُس أَْسفَلَ ِمْنـُه فََتقَـدََّم   بِالَْمَداِئنِ فَأُِقيَمْت الصَّلَاةُ فََتقَدََّم َعمَّاٌر َوقَاَم َعلَى ُدكَّاٍن ُيَصلِّي 

قَالَ لَـُه   ُحذَْيفَةُ فَأََخذَ َعلَى َيَدْيِه فَاتََّبَعُه َعمَّاٌر َحتَّى أَْنَزلَُه ُحذَْيفَةُ فَلَمَّا فََرغَ َعمَّاٌر ِمْن َصلَاِتِه
ولُ إِذَا أَمَّ الرَُّجلُ الْقَْوَم فَلَا َيقُْم ِفـي  ُحذَْيفَةُ أَلَْم َتْسَمْع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ

  .َمكَاٍن أَْرفََع ِمْن َمقَاِمهِْم أَْو َنْحَو ذَِلَك قَالَ َعمَّاٌر ِلذَِلَك اتََّبْعُتَك ِحَني أََخذَْت َعلَى َيَديَّ
ــابىت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق   - 1775 ئهدىـــي ئىبنـــى سـ

هدائىن شهھىرىدە ئهممار ئىبنى ياسـىر  م: قىلىنىدۇ رىۋايهتدېگهنلىكى 
ــا      رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن بىــرگه نامــاز ئوقۇغــان بىــر ئادەمنىــڭ ماڭ
ــار جامائهتنىــڭ     ــدا، ئهمم ــر ئوقۇلغان ــا تهكبى ســۆزلهپ بېرىشــىچه، نامازغ

جامائهتنىـڭ  . ئالدىدىكى بىر دۇكاننىڭ ئۈستىگه چىقىپ، ئىمـام بولـدى  
نىـڭ ئالـدىغا ئۆتـۈپ، ئهممارنىـڭ     ئـۇ جامائهت . ئىچىدە ھـۇزەيفه بـار ئىـدى   

ئىككى قولىدىن پهسـكه تارتقانىـدى، ئهممـار ئۇنىڭغـا بويسـۇنۇپ پهسـكه       
  : نامازدىن كېيىن، ھۇزەيفه. چۈشۈپ ئىمام بولدى

بىـر ئـادەم   «: ــ سهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   
» سـۇن جامائهتكه ئىمـام بولسـا، ئـۇالر تۇرغـان يهردىـن ئېگىـز يهردە تۇرمى      

دېگهنلىكىنـــــــى يـــــــاكى شـــــــۇ مهزمۇنـــــــدا گهپ قىلغـــــــانلىقىنى  
  : ئهممار. ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

ــدا، ســاڭا     ـــ ئاڭلىغــانلىقىم ئۈچــۈن ســهن ئىككــى قولــۇمنى تارتقان ـ
  . ①بويسۇندۇم، ـ دېدى

  )598: داۋۇد ئهبۇ(

ْن أَيِّ َشْيٍء الِْمْنَبُر فَقَالَ َما ـ َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ قَالَ َسأَلُوا َسْهلَ ْبَن َسْعٍد ِم 1776 
ُه َعلَْيـِه  َبِقَي بِالنَّاسِ أَْعلَُم ِمنِّي ُهَو ِمْن أَثْلِ الَْغاَبِة َعِملَُه فُلَانٌ َمْولَى فُلَاَنةَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ِحَني ُعِملَ َوُوِضَع فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ كَبَّـَر  َوَسلََّم َوقَاَم َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َد َوقَاَم النَّاُس َخلْفَُه فَقََرأَ َوَركََع َوَركََع النَّاُس َخلْفَُه ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ثُمَّ َرَجَع الْقَْهقََرى فََسـجَ 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن: )558(ئهلبانى  ①
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َرأَْسُه ثُمَّ َرَجَع الْقَْهقَـَرى َحتَّـى َسـَجَد    َعلَى الْأَْرضِ ثُمَّ َعاَد إِلَى الِْمْنَبرِ ثُمَّ َركََع ثُمَّ َرفََع 
  .بِالْأَْرضِ فََهذَا َشأُْنُه

ــۋايهت قىلىنىــدۇ  - 1776 : ئهبــۇ ھازىمنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رى
كىشـــىلهر ســـهھل ئىبنـــى ســـهئد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رەســـۇلۇلالھ 
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنبىرىنىڭ نېمىدىن ياسالغانلىقى 

ئـۇنى مهنـدىن بهكـرەك    : ئۇ جـاۋابهن مۇنـداق دېـدى   . غرىسىدا سوراشتىتو
ئۆسـىدىغان يۇلغـۇن    جاڭگالـدا ئـۇ مـۇنبهر   . بىلىدىغان كىشـى قالمىـدى  

ئايالنىـڭ ئازادگهردىسـى پـاالنى     ىياغىچىدىن ياسالغان بولۇپ، ئـۇنى پـاالن  
ئـــۇ . ياســـىغانىدى ئۈچـــۈن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   دىن كېيىنېرىگه قويۇلغانياسىلىپ، ي
ۋەسهللهم ئۇنىڭ ئۈستىگه چىقىپ، قىـبلىگه ئالـدىنى قىلىـپ تهكبىـر     

جامـائهت ئۇنىڭغـا ئىقتىـدا قىلىـپ ئارقىسـىدا      . ئېيتىپ نامازغـا تـۇردى  
ئۇ قىـرائهتتىن كېـيىن رۇكـۇ قىلـدى، ئارقىسـىدىكىلهرمۇ رۇكـۇ       . تۇردى

ــنىگه داجىــپ  رۇكــۇدىن بېشــىن. قىلــدى ــدىن كېــيىن، كهي ى كۆتۈرگهن
ــۈپ ( ــۇنبهردىن چۈش ــۇنبهرگه    ) م ــا م ــدىن قايت ــدى، ئان ــهجدە قىل يهرگه س

ــۇ، پهيغهمــبهر  . قالغــان رەكئهتلهردىمــۇ شــۇنداق قىلــدى . چىقتــى ــا ب مان
  . رىنىڭ ھېكايىسىىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنب

  )377: بۇخارى(
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 شۈكۈر سهجدىلىرى توغرىسىدا ۋە سهھۋەنلىك، تىالۋەت

َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن َعْبِد اللَِّه اْبنِ ُبَحْيَنةَ - 1777
نِ ثُمَّ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ِمْن اثَْنَتْينِ ِمْن الظُّْهرِ لَْم َيْجِلْس َبْيَنُهَما فَلَمَّا قََضى َصلَاَتُه َسَجَد َسْجَدَتْي

 .َسلََّم َبْعَد ذَِلَك
ۇھهينه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى بــ - 1777

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئورنىــدىن  پېشــىننىڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدە تهشــهھهۇدتا ئولتۇرمــاي

ــ  ، ئىككــى ســهجدە قىلىــپ،   شــۇڭا نامازنىــڭ ئاخىرىــدا  ، ىتــۇرۇپ كهتت
  . ئۇنىڭدىن كېيىن ساالم بهردى

  )1225: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه اْبنِ ُبَحْيَنةَ قَالَ َصلَّى بَِنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم ِفي  - 1778 
َمُه الرَّكَْعَتْينِ الْأُولََيْينِ قَْبلَ أَنْ َيْجِلَس فََمَضى ِفي َصلَاِتِه فَلَمَّا قََضى َصلَاَتُه اْنَتظََر النَّاُس َتْسـِلي 

  .كَبََّر َوَسَجَد قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ثُمَّ كَبََّر َوَسَجَد ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه َوَسلََّمفَ
: ئابدۇلالھ ئىبنى بۇھهينه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    - 1778

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــزگه نامــاز ئوقــۇپ بېرىــپ، 
قوپــۇپ ى رەكئهتــتىن كېــيىن، تهشــهھهۇدتا ئولتۇرمــايال ئــاۋۋالقى ئىككــ

نامازنىڭ ئاخىرىـدا، جامـائهت   . دىۇۋەرنامازنى داۋامالشتۇرشۇڭا ئۇ . كهتتى
هللا ا«: ئـۇ سـاالم بېرىشـتىن بـۇرۇن    . ئۇنىڭ ساالم بېرىشـىنى كۈتۈۋاتـاتتى  

 »ئهكـبهر هللا ا«: ئانـدىن بېشـىنى كۆتـۈرۈپ   . دەپ سهجدە قىلـدى  »ئهكبهر
   .ئاندىن بېشىنى كۆتۈرۈپ ساالم بهردى. ىلدىدەپ يهنه سهجدە ق

  )6670: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا   - 1779 



  ناماز بۆلۈمى

 290

فَلَْم َيْدرِ كَْم َصلَّى ثَلَاثًا أَْم أَْرَبًعا فَلَْيطَْرْح الشَّكَّ َولَْيْبنِ َعلَـى َمـا   َشكَّ أََحُدكُْم ِفي َصلَاِتِه 
 اْسَتْيقََن ثُمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْينِ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم فَإِنْ كَانَ َصلَّى َخْمًسا َشفَْعَن لَُه َصلَاَتُه َوإِنْ كَانَ

  . ا َتْرِغيًما ِللشَّْيطَاِنَصلَّى إِْتَماًما ِلأَْرَبعٍ كَاَنَت
ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       - 1779  ــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـ ئهبـ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــئهت    « ــۆت رەكـ ــاكى تـ ــۈچ يـ ــهك قىلىـــپ ئـ ــدا شـ ــرىڭالر نامىزىـ بىـ

ى جهزم قىاللىغىنـ  قايرىـپ قويـۇپ،  ىسه، شـهكنى  مهلئوقۇغانلىقىنى بىل
ــويىچه ــامىزىنى  ب ــۇرۇن ئىككــى   .ســۇنداۋامالشتۇرن ســاالم بېرىشــتىن ب

بولسا، ئىككـى  سالغان  پبهش رەكئهت ئوقۇ ئۇ بۇ چاغدا،. سهجدە قىلسۇن
كېـيىن ئوقـۇغىنى   ئهگهر . سهجدە بىلهن نامىزىنى جۈپ قىلغان بولىدۇ

شـهيتاننى  بىـلهن  رەكـئهت بولسـا، ئىككـى سهجدىسـى      ىنچىتۆتراستىن 
  . »ولىدۇب غانمات قىل

  )571: مۇسلىم(

فَإِنْ كَاَنْت َصلَاُتُه َتامَّـةً كَاَنـْت الرَّكَْعـةُ َناِفلَـةً     : ويف رواية أيب داود - 1780
َوالسَّْجَدَتاِن َوإِنْ كَاَنْت َناِقَصةً كَاَنْت الرَّكَْعةُ َتَماًما ِلَصلَاِتِه َوكَاَنْت السَّْجَدَتاِن ُمْرِغَمَتـْي  

  . الشَّْيطَاِن
ئهبـۇ داۋۇدنىــڭ رىۋايىتىــدە پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    - 1780
  : ۋەسهللهم

كېـيىن  نامازنى تولۇق ئادا قىلغان بولسا، ئۇنىڭ ئهسلىدە ئهگهر ئۇ «
ئهگهر . بىر رەكئهت نامىزى ۋە ئىككـى سهجدىسـى نهپـله بولىـدۇ    ئوقۇغان 

ــان بولســا،ئهســلىدە  بىــر رەكــئهت ئۇنىــڭ   كېــيىن ئوقۇغــان كهم ئوقۇغ
 مــاتشــهيتاننى بىــلهن ھېلىقــى ئىككــى ســهجدە . نى تولۇقاليــدۇنــامىزى
  . ①دېگهن» بولىدۇ انقىلغ

  )1024: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 900(ئهلبانى  ①
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َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  - 1781
َواِحَدةً َصلَّى أَْو ِثْنَتْينِ فَلَْيْبنِ َعلَى َواِحَدٍة فَإِنْ لَْم َيـْدرِ   إِذَا َسَها أََحُدكُْم ِفي َصلَاِتِه فَلَْم َيْدرِ

ـ   ى ثَلَـاٍث  ِثْنَتْينِ َصلَّى أَْو ثَلَاثًا فَلَْيْبنِ َعلَى ِثْنَتْينِ فَإِنْ لَْم َيْدرِ ثَلَاثًا َصلَّى أَْو أَْرَبًعا فَلَْيـْبنِ َعلَ
  . َسلَِّمَولَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ قَْبلَ أَنْ ُي

ــدۇر - 1781 ــبهر   رئاب ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــى ئهۋف رەزىيهلالھ اھمان ئىبن
ــۋايهت     ــانلىقىنى رى ــداق ئاڭلىغ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن مۇن

  : قىلىدۇ
بىـــر يـــاكى ئىككـــى رەكـــئهت    دا ســـهۋەنلىك ئۆتكـــۈزۈپ،  نامـــاز«

ئـاخىرىنى   ،ئوقۇغانلىقىنى بىلهلمىگهنلهر بىر رەكئهت ھېسـاب قىلىـپ  
ــۇنداۋامال ــانلىقىنى   . شتۇرسـ ــئهت بولغـ ــۈچ رەكـ ــاكى ئـ ــى يـ ئهگهر ئىككـ

. ئاخىرىنى داۋامالشتۇرسۇن ،بىلهلمىسه، ئىككى رەكئهت ھېساب قىلىپ
ئهگهر ئۈچ ياكى تۆت رەكـئهت ئوقۇغـانلىقىنى بىلهلمىسـه، ئـۈچ رەكـئهت      

ساالم بېرىشتىن بۇرۇن ئاخىرىدا  .سۇنھېسابالپ قالغىنىنى داۋامالشتۇر
  . ①»ۇنئىككى سهجدە قىلس

  )398: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 1782
 ِفي إِْحَدى َصلَاَتْي الَْعِشيِّ قَالَ ُمَحمٌَّد َوأَكْثَُر șَنِّي الَْعْصَر َركَْعَتْينِ ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ قَاَم إِلَى َخَشَبٍة
َمـاُه  ُمقَدَّمِ الَْمْسجِِد فََوَضَع َيَدُه َعلَْيَها َوِفيهِْم أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فََهاَبا أَنْ ُيكَلِّ
لََّم ذُو َوَخَرَج َسَرَعانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَُصَرْت الصَّلَاةُ َوَرُجلٌ َيْدُعوُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

 الَْيَدْينِ فَقَالَ أََنِسيَت أَْم قَُصَرْت فَقَالَ لَْم أَْنَس َولَْم ُتقَْصْر قَالَ َبلَى قَْد َنِسيَت فََصلَّى َركَْعَتْينِ
  . ُه فَكَبََّرثُمَّ َسلََّم ثُمَّ كَبََّر فََسَجَد ِمثْلَ ُسُجوِدِه أَْو أَطَْولَ ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فَكَبََّر ثُمَّ َوَضَع َرأَْس

ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى    – 1782 ئهب
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم چۈشـتىن     : قىلىنىدۇ رىۋايهت

ــى     ــدىغان ئىككــى نامازنىــڭ بىرىن ــيىن ئوقۇلى ــى  (كې ــۇھهممهد ئىبن م

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 326(ئهلبانى  ①
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) مېنىڭ كۈچلۈك گۇمانىمچه ناماز ئهسـىر ئىـدى  : سىرىن مۇنداق دەيدۇ
نامــازدىن كېــيىن، مهســجىدنىڭ . كــى رەكــئهت ئوقــۇپ ســاالم بهردىئىك

قولىنى قويۇپ بىر ياغاچقا ) يهنى قىبله تهرىپىدىكى( تهرىپىدىكى ئالدى
جامائهت ئىچىـدە ئهبـۇ بهكـرى ۋە ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ      . يۆلىنىپ ئولتۇردى

ئـۇ ئىككىسـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا گهپ     . ئهنهۇماالرمۇ بار ئىـدى 
ــا، مهســجىدتىن  قىلىشــت ــدىراپ چىن ئهيمىنىــپ تۇرس ــدىغىقئال  انالرى

  : چىقىپ كېتىۋېتىپ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ېيىشـتى ـ د  ۇ نـېمه؟ ــ نامـاز قىسـقارتىلدىم  

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم زۇليهدەين دەپ چاقىرىدىغان بىر ئادەم
ئۇنتـۇپ قالـدىڭمۇ؟ ـ     نامـاز قىسـقارتىلدىمۇ يـاكى   ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 

  :رەسۇلۇلالھ. ىدەپ سورىد
  : ئۇ. ــ ئۇنتۇپ قالمىدىم ھهم قىسقارتىلمىدى، ـ دېدى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   شۇنىڭ بىلهن . ــ ئۇنتۇپ قالدىڭ، ـ دېدى 
ــدىن كېــيىن، نورمــال     يهنه ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقــۇپ ســاالم بهرگهن
. سهجدە قىلغانلىرىغا ئوخشاش ياكى ئۇنىڭدىن ئۇزۇنراق سهجدە قىلـدى 

ئانـدىن يهنه تهكبىـر    .تهكبىر ئېيتىپ سهجدىدىن باش كۆتۈردى ئاندىن
   .ئېيتىپ سهجدە قىلدى

  )1229: بۇخارى(

أنه أََتى جِذًْعا ِفي ِقْبلَِة الَْمْسجِِد فَاْسَتَنَد إِلَْيَها ُمْغَضًبا َوِفي الْقَْومِ : َويف رَِواَية - 1783
َخَرَج َسَرَعانُ النَّاسِ قُِصَرْت الصَّلَاةُ فَقَاَم ذُو الَْيَدْينِ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمَر فََهاَبا أَنْ َيَتكَلََّما َو

لًا فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَقُِصَرْت الصَّلَاةُ أَْم َنِسيَت فََنظََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِميًنا َوِشَما
لَْم ُتَصلِّ إِلَّا َركَْعَتْينِ فََصلَّى َركَْعَتْينِ َوَسلََّم ثُمَّ كَبََّر ثُمَّ َسَجَد  َما َيقُولُ ذُو الَْيَدْينِ قَالُوا َصَدَق

قَـالَ  ثُمَّ كَبََّر فََرفََع ثُمَّ كَبََّر َوَسَجَد ثُمَّ كَبََّر َوَرفََع قَالَ َوأُْخبِْرُت َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَُّه 
  . َوَسلََّم
ــ - 1783  ــر رىــ ــيىلگهنيهنه بىــ ــداق دېــ ــبهر : ۋايهتته مۇنــ پهيغهمــ

ــدىكى     ــبله تهرىپىـ ــجىدنىڭ قىـ ــهللهم مهسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
كۆتهكنىــڭ قېشــىغا كېلىــپ، ئاچچىغالنغــان ھالــدا ئۇنىڭغــا يۆلىنىــپ 
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ئـۇ  . جامائهتنىڭ ئىچىدە ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهرمۇ بـار ئىـدى  . ئولتۇردى
ئالــدىراپ ىدتىن ا، مهســجســئىككىســى گهپ قىلىشــتىن تهپتارتىــپ تۇر

  : چىقىپ كېتىۋېتىپ انالرىدىغىقچ
زۇليهدەين شۇنىڭ بىلهن، . ېيىشتىـ د  ۇ نېمه؟ــ ناماز قىسقارتىلدىم

  : ئورنىدىن تۇرۇپ
نامــاز قىســقارتىلدىمۇ يــاكى ئېســىڭدىن ! نىــڭ ئهلچىســىهللاــــ ئــى ا

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . چىقىــپ قالــدىمۇ؟ ـ دەپ ســورىدى      
  :ول تهرەپلىرىگه قارىۋەتكهندىن كېيىنۋەسهللهم ئوڭ ۋە س

  : جامائهت. ــ زۇليهدەين نېمه دەيدۇ؟ ـ دېدى
. ــ ئۇ توغرا ئېيتتـى، سـهن ئىككـى رەكـئهتال نامـاز ئوقـۇدۇڭ، ـ دېـدى        

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئورنىـدىن تـۇرۇپ، يهنه ئىككـى    
دە قىلــدى، دەپ ســهج »ئهكــبهرهللا ا«. رەكــئهت نامــاز ئوقــۇپ ســاالم بهردى 

ئۇنىڭـدىن  . دەپ سهجدىدىن باش كۆتـۈردى  »ئهكبهرهللا ا«: ئاندىن كېيىن
. دەپ ئىككىنچــى قېــتىم ســهجدە قىلــدى  »ئهكــبهرهللا ا«: كېــيىن، يهنه

  . دەپ سهجدىدىن بېشىنى كۆتۈردى »ئهكبهرهللا ا«: يهنه
ئىمـران ئىبنـى ھۈسـهيندىن ماڭـا     : رىۋايهت قىلغۇچى مۇنداق دەيدۇ

همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئىككـى    نهقىل قىلىنىشىچه، پهيغ
  . ئاندىن ساالم بېرىپ نامازدىن چىققان ،سهجدىنى قىلغاندىن كېيىن

  )573:مۇسلىم(

َعْن َسلََمةَ ْبنِ َعلْقََمةَ قَالَ قُلُْت ِلُمَحمٍَّد ِفي َسْجَدَتْي السَّْهوِ َتَشهٌُّد قَـالَ   - 1784
  .لَْيَس ِفي َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ

ســهلهمه ئىبنــى ئهلقهمهنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت   - 1784
   :دىنسىرىنمهن مۇھهممهد ئىبنى : قىلىنىدۇ

ســهۋەنلىك سهجدىســىدىن كېــيىن تهشــهھهۇد ئوقۇالمــدۇ؟ ـ دەپ   ــــ 
  :سورىسام، ئۇ
  . ، ـ دېدىئوقۇش يوق ھۇرەيرەنىڭ ھهدىسىدە تهشهھهۇد ــ ئهبۇ

  )1228: بۇخارى(
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َيانَ َمْولَى اْبنِ أَبِي أَْحَمَد أَنَُّه قَالَ َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ َصلَّى َعْن أَبِي ُسفْ - 1785
فَقَاَم ذُو الَْيَدْينِ فَقَـالَ   فََسلََّم ِفي َركَْعَتْينِلََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاةَ الَْعْصرِ 

اللَِّه أَْم َنِسيَت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّ ذَِلَك لَْم  أَقُِصَرْت الصَّلَاةُ َيا َرُسولَ
  .بنحوه َيكُْن فَقَالَ قَْد كَانَ َبْعȐُ ذَِلَك

ــۇفياندىن     - 1785 ــۇ س ــۇ ئهھمهدنىــڭ ئازادگهردىســى ئهب ــى ئهب ئىبن
ئهنهۇنىــڭ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ  مهن ئهبــۇ: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــدىم  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  : مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى ئاڭلىـ ــبهر سـ پهيغهمـ
ــدى،        ــاالم بېرىۋى ــۇپ س ــئهت ئوق ــى رەك ــىرنى ئىكك ــاز ئهس ــهللهم نام ۋەس

  : زۇليهدەين ئورنىدىن دەس تۇرۇپ
نامــاز قىســقارتىلدىمۇ يــاكى ئېســىڭدىن ! نىــڭ ئهلچىســىهللاــــ ئــى ا

الھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهر ســهلالل . چىقىــپ قالــدىمۇ؟ ـ دەپ ســورىدى      
  : ۋەسهللهم ئۇنىڭغا جاۋابهن

  : ئۇ. ــ ھېچقايسىسى بولمىدى، ـ دېدى
داۋامـى يـۇقىرىقى   (ــ چوقۇم شۇ ئىككىسىنىڭ بىرى بولدى، ـ دېـدى   

  ). ھهدىسكه ئوخشاش
  )573: مۇسلىم(

أنه صلى ركعتني من صالة الظُّْهَر ثُمَّ َسلََّم فأتاه رجل من بƗ : َويف أُْخرى - 1786
   .أَقُِصَرْت الصَّلَاةُ Ý بنحوه: م فقالُسلَْي

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 1786
ئهلهيهى ۋەسهللهم پېشىن نامىزىنى ئىككـى رەكـئهت ئوقـۇپ بولغانـدىن     

م ئايمىقىغــا مهنســۇپ بىــر ئــادەم هيلۇكېــيىن ســاالم بېرىۋىــدى، بهنــى ســ
  : ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ

داۋامى يـۇقىرىقى ھهدىسـكه   . (قىسقارتىلدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى  ــ ناماز
  ). ئوخشاش

  )573: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ قَالَ َبلََغنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 1787
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النََّهارِ الظُّْهرِ أَْو الَْعْصرِ فََسلََّم ِمَن اثَْنَتْينِ فَقَـالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم َركََع َركَْعَتْينِ ِمْن إِْحَدى َصلَاَتْي 
لَْيِه لَُه ذُو الشَِّمالَْينِ أَقَُصَرْت الصَّلَاةُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَْم َنِسيَت فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

لَ ذُو الشَِّمالَْينِ قَْد كَانَ َبْعȐُ ذَِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوَسلََّم َما قَُصَرْت الصَّلَاةُ َوَما َنِسيُت فَقَا
َيـا   فَأَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى النَّاسِ فَقَالَ أََصَدَق ذُو الَْيَدْينِ فَقَالُوا َنَعْم

  . لَْيِه َوَسلََّم َما َبِقَي ِمْن الصَّلَاِة ثُمَّ َسلََّمَرُسولَ اللَِّه فَأََتمَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
ھهسمهنىڭ مۇنـداق  ئهبۇ ئهبۇ بهكر ئىبنى سۇلهيمان ئىبنى  - 1787

م لههمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهل پهيغ: قىلىنىدۇ رىۋايهتدېگهنلىكى 
) پېشـن يـاكى ئهسـىر   (كۈندۈزى ئوقۇلىدىغان ئىككى نامازنىـڭ بىرىنـى   

  : زۇليهدەين ئىسىملىك كىشى. ت ئوقۇپ ساالم بهردىئىككى رەكئه
نامــاز قىســقارتىلدىمۇ يــاكى ئېســىڭدىن  !نىــڭ ئهلچىســىهللاــــ ئــى ا

چىقىــپ قالــدىمۇ؟ ـ دەپ ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    
  : ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

  : زۇليهدەين. ــ قىسقارتىلمىدى، ئۇنتۇپمۇ قالمىدىم، ـ دېدى
ــى ا  ـــ ئ ــڭ ئهلچهللاـ ــىنى ــدى، ـ       ! ىس ــرى بول ــۇالردىن بى ــتىنال ش راس
  : بۇرۇلۇپپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جامائهتكه . دېگهنىدى

  : ئۇالر. ــ زۇليهدەين راست دەۋاتامدۇ؟ ـ دەپ سورىدى
شـۇنىڭ  . ــ دەپ جـاۋاب بهردى  ! ــ ھهئه، شۇنداق بولدى، ئى رەسۇلۇلالھ

چـــاال ۋەســـهللهم نامازنىـــڭ بىـــلهن، رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  
   .قالغىنىنى تولۇقالپ ساالم بىلهن تۈگهتتى

  )212: مالىك(

َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1788
  .قَالَ ِفيِه َولَْم َيْسُجْد َسْجَدَتْي السَّْهوِ

ئىبنى سۇلهيمان ئىبنى ئهبۇ ھهسـمه پهيغهمـبهر   ئهبۇ بهكر  – 1788
ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    قالغــان ئىككــى رەكئهتنــى   چــاال س

، ـ  ىغـان سـهۋەنلىك ئۈچـۈن سـهجدە قىلم   : ئوقـۇغىنىنى سـۆزلهپ بېرىـپ   
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  . ①دېدى
  )1008: داۋۇد ئهبۇ(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْمًسا فَقُلَْنا َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا - 1789 
 َيا َرُسولَ اللَِّه أَزِيَد ِفي الصَّلَاِة قَالَ َوَما ذَاَك قَالُوا َصلَّْيَت َخْمًسا قَالَ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمـثْلُكُمْ 

  .كََما َتْنَسْونَ ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْي السَّْهوِ أَذْكُُر كََما َتذْكُُرونَ َوأَْنَسى
ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق   - 1789

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
  : بىزگه نامازنى بهش رەكئهت ئوقۇپ بهرگهنىدى، بىز

نامازنىـڭ رەكـئهت سـانى كۆپهيتىلـدىمۇ؟ ـ      ! نىڭ ئهلچىسـى هللاــ ئى ا
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دەپ سورىدۇق

  : بىز. ــ نېمه بولدى؟ ـ دەپ سورىدى
ــدۇق        ــۇدۇڭ، ـ دېــ ــئهت ئوقــ ــازنى بهش رەكــ ـــ نامــ ــبهر . ـــ پهيغهمــ

  : ئهلهيهىسساالم
ســـىلهر ئهســـلىگهندەك . ـــــ مهنمـــۇ ســـىلهرگه ئوخشاشـــال ئىنســـان

ئۇنىڭـدىن كېـيىن،   . ئهسلهيمهن، سـىلهر ئۇنۇتقـادەك ئۇنتـۇيمهن، ـ دېـدى     
  . چۈن ئىككى سهجدە قىلدىئۈ نلىكسهۋە

  )572: مۇسلىم(

َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُسَوْيٍد قَالَ َصلَّى بَِنا َعلْقََمةُ الظُّْهَر َخْمًسا فَلَمَّا َسلََّم قَـالَ   - 1790
َناِحَيِة الْقَْومِ  الْقَْوُم َيا أََبا ِشْبلٍ قَْد َصلَّْيَت َخْمًسا قَالَ كَلَّا َما فََعلُْت قَالُوا َبلَى قَالَ َوكُْنُت ِفي

َوأََنا غُلَاٌم فَقُلُْت َبلَى قَْد َصلَّْيَت َخْمًسا قَالَ ِلي َوأَْنَت أَْيًضا َيا أَْعَوُر َتقُولُ ذَاَك قَالَ قُلْـُت  
اللَِّه َصـلَّى   َنَعْم قَالَ فَاْنفََتلَ فََسَجَد َسْجَدَتْينِ ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ قَالَ قَالَ َعْبُد اللَِّه َصلَّى بَِنا َرُسولُ

ولَ اللَِّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْمًسا فَلَمَّا اْنفََتلَ َتَوْشَوَش الْقَْوُم َبْيَنُهْم فَقَالَ َما َشأُْنكُْم قَالُوا َيا َرُس
ْجَدَتْينِ ثُمَّ َسلََّم َهلْ زِيَد ِفي الصَّلَاِة قَالَ لَا قَالُوا فَإِنََّك قَْد َصلَّْيَت َخْمًسا فَاْنفََتلَ ثُمَّ َسَجَد َس

 .ثُمَّ قَالَ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم أَْنَسى كََما َتْنَسْونَ
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ئىبراھىم ئىبنى سۇۋەيدنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     - 1790
ئهلـقهمه پېشـىننى بهش رەكـئهت ئوقـۇپ سـاالم بهرگهنىـدى،       : قىلىنىدۇ
  : جامائهت

  : ئۇ. ئهت ئوقۇدۇڭ، ـ دېدىنامازنى بهش رەك! ــ ئى ئهبۇ شىبل
  : جامائهت. ــ ياق، مهن ئۇنداق قىلمىدىم، ـ دېدى

  . ــ ياق، شۇنداق قىلدىڭ، ـ دېدى
مهن جامائهتنىــڭ بىــر تهرىپىــدە : رىــۋايهت قىلغــۇچى مۇنــداق دەيــدۇ

  : تۇرغان كىچىك باال بولساممۇ
  : ــ ھهقىقهتهن بهش رەكئهت ئوقۇدۇڭ، ـ دېدىم، ئۇ

  : ـ دېدى، مهن! ەۋاتامسهن، ھهي ئالغايــ سهنمۇ شۇنداق د
ئــۇ ئارقىغــا بۇرۇلــۇپ، ئىككــى ســهجدە قىلغانــدىن . ــــ ھهئه، ـ دېــدىم  

 ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد: كېـــيىن، ســـاالم بېرىـــپ مۇنـــداق دېـــدى
ــگهن    ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى   : رەزىيهلالھ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س رەس

ــۇپ بې    ــئهت ئوق ــازنى بهش رەك ــزگه نام ــهللهم بى ــكه  ۋەس ــز تهرەپ ــپ، بى رى
  : ئۇ. گۇدۇڭ قىلىشقىلى تۇردى -جامائهت گۇدۇڭ . ئۆرۈلگهنىدى

  : جامائهت. ــ نېمه بولدۇڭالر؟ ـ دەپ سورىدى
نامـاز ئـارتۇق ئوقۇلـۇپ قالـدىمۇ قانـداق؟ ـ       ! نىـڭ ئهلچىسـى  هللاــ ئى ا

  : ئۇ. دېدى
  : جامائهت. ــ ياق، ـ دېدى

ــدىن       ــۇدۇڭ، ـ دېگهن ــازنى بهش رەكــئهت ئوق ـــ نام ــا  ،كېــيىنـ ئارقىغ
  : ن كېيىن، ساالم بېرىپئۇنىڭدى. پ، ئىككى سهجدە قىلدىلۈئۆرۈ

مهنمــۇ ســىلهردەك ئۇنتــۇپ . ــــ مهنمــۇ ســىلهرگه ئوخشاشــال ئىنســان
  . ، ـ دېدىقالىمهن

  )572: مۇسلىم(

ى الَْعْصـَر  َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ - 1791
 فََسلََّم ِفي ثَلَاِث َركََعاٍت ثُمَّ َدَخلَ َمْنزِلَُه فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه الِْخْرَباُق َوكَانَ ِفي َيَدْيـهِ 

ى النَّاسِ طُولٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه فَذَكََر لَُه َصنِيَعُه َوَخَرَج غَْضَبانَ َيُجرُّ رَِداَءُه َحتَّى اْنَتَهى إِلَ
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  .فَقَالَ أََصَدَق َهذَا قَالُوا َنَعْم فََصلَّى َركَْعةً ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ ثُمَّ َسلََّم
ــداق     -1791  ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــى ھۈســهين رەزىيهلالھ ــران ئىبن ئىم

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهســىر  : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
خىربـاق  . هت ئوقـۇپ بېرىـپ ئـۆيىگه كىرىـپ كهتتـى     نامىزىنى ئۈچ رەكئ

  : ئىسىملىك ئىككى قولى ئۇزۇن بىر كىشى كهينىدىن كىرىپ

. ـــ دەپ ئۇنىڭغــا ئهھــۋالنى بايــان قىلــدى! نىــڭ ئهلچىســىهللاــــ ئــى ا
پېتــى  رىگهنپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم رىداســىنى ســۆ  

  : ئاچچىغالنغان ھالدا جامائهتنىڭ قېشىغا چىقىپ

  : جامائهت. توغرا سۆزلىدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى ،ــ بۇ

شـــۇنىڭ بىـــلهن، پهيغهمـــبهر . ـــــ ھهئه، تـــوغرا ســـۆزلىدى، ـ دېـــدى   
ئانـدىن سـاالم   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـر رەكـئهت نامـاز ئوقـۇدى،     

  . ساالم بهردىيهنه  ۋېتىپقىلى ەئىككى سهجد ساالمدىن كېيىن. بهردى
  )574: مۇسلىم(

ثَْوَبانَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلكُلِّ َسْهوٍ َسْجَدَتاِن َبْعَد َما  َعْن - 1792
  . ُيَسلُِّم

ــدۇكى،    - 1792 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهۋبان رەزىيهلالھـ سـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىككى ساالمدىن كېيىن  ،ئۈچۈن قانداق سهۋەنلىكنامازدىكى ھهر «
  . ①»دۇنىلىقىسهجدە 

  )1038: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن الشَّْعبِيِّ قَالَ َصلَّى بَِنا الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ فََنَهȐَ ِفي الرَّكَْعَتْينِ فََسبََّح بِِه  - 1793
َسَجَد َسْجَدَتْي السَّْهوِ َوُهَو َجـاِلٌس ثُـمَّ    الْقَْوُم َوَسبََّح بِهِْم فَلَمَّا َصلَّى َبِقيَّةَ َصلَاِتِه َسلََّم ثُمَّ

  . َحدَّثَُهْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ بِهِْم ِمثْلَ الَِّذي فََعلَ
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ــدۇ    - 1793 ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــهئبىنىڭ مۇنـ : شـ
از ئوقـۇپ بېرىـپ،   مۇغىيرە ئىبنـى شـۇئبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـزگه نامـ      

ــۈچىنچى      ــايال ئ ــهھهۇدتا ئولتۇرم ــيىن تهش ــتىن كې ــى رەكئهت ئىككىنچ
  : جامائهت. رەكئهتكه تۇرغانىدى

  : )ئۇالرنى قوپۇشقا ئىشارەت قىلىپ( ئۇمۇ. لالھ، ـ دېدىاــ سۇبهان
ـــ ســۇبهان  ــدى   اـ ــدىن . لالھ، ـ دې ــازنى تۈگىتىــپ ســاالم بهردى،  ئان نام

ئىككـى سـهجدە   هۋەنلىك ئۈچـۈن  ئولتۇرغـان پېتـى سـ    ساالمدىن كېـيىن 
  :پ بولۇپقىلىپ نامازنى تامامال

غـان  ــ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهممۇ مۇشـۇنداق قىل     
  . ①، ـ دېدىئىدى

  )364: تىرمىزى(

قُلَْنا َعْن زَِياِد ْبنِ ِعلَاقَةَ قَالَ َصلَّى بَِنا الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ فََنَهȐَ ِفي الرَّكَْعَتْينِ  - 1794
ُسْبَحانَ اللَِّه قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه َوَمَضى فَلَمَّا أََتمَّ َصلَاَتُه َوَسلََّم َسَجَد َسْجَدَتْي السَّـْهوِ فَلَمَّـا   

  . اْنَصَرَف قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع كََما َصَنْعُت
قهنىـــڭ مۇنــداق دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت  زىيــاد ئىبنـــى ئىال  - 1794 

مۇغىرە ئىبنى شۇئبه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بىـزگه نامـاز ئوقـۇپ     : قىلىنىدۇ
بېرىپ، ئىككى رەكئهتـتىن كېـيىن تهشـهھهۇدتا ئولتۇرمـاي، ئـۈچىنچى      

  : بىز ئولتۇرۇشقا ئىشارەت قىلىپ. رەكئهتكه تۇردى

ى ــــ ســۇبهانهلالھ، ـ دېســهك، ئۇمــۇ بىزنىــڭ ئولتۇرمــاي ئــۈچىنچ         
  : رەكئهتكه تۇرىشىمىزغا ئىشارەت قىلىپ

ــــ ســۇبهانهلالھ، ـ دېــدى ۋە نامــازنى داۋامالشــتۇرۇپ، ئاخىرىــدا ســاالم    
ــهھۋە . بهردى ــدىن س ــازنى     نلىكئان ــپ، نام ــهجدە قىلى ــى س ــۈن ئىكك ئۈچ

  : تاماملىغاندىن كېيىن

ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇشــۇنداق    ـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 299(ئهلبانى  ①
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  . ①هن ئىدىم، ـ دېدىقىلغانلىقىنى كۆرگ
  )1037: داۋۇد ئهبۇ(

عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن رجل  - 1795
 .سها يف صالته فلم يدركم صلى قال ليعد صالته وليسجد سجدتني قاعدا

ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت  - 1795 
لاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن نامـازدا قـانچه     پهيغهمبهر سـه : قىلىنىدۇ

ــۈزگهن   ــهۋەنلىك ئۆتكـ ــمهي سـ ــانلىقىنى بىلهلـ ــئهت ئوقۇغـ كىشـــى رەكـ
ــاۋابهن   ــورالغاندا، ج ــىدا س ــدا    «: توغرىس ــۇپ، ئاخىرى ــا ئوق ــامىزىنى قايت ن

  . ②دېدى» ئىككى قېتىم سهۋەنلىك سهجدىسى قىلىدۇئولتۇرغان پېتى 
  )»ئهلكهبىر«(

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَها قَْبلَ التََّمـامِ، فََسـَجَد    َعْن َعاِئَشةَ، - 1796 
َمْن َسَها قَْبلَ التََّمامِ َسَجَد َسْجَدَتيِ السَّْهوِ قَْبلَ أَنْ ”: َسْجَدَتيِ السَّْهوِ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم، َوقَالَ
  .“َسْجَدَتيِ السَّْهوِ َبْعَد أَنْ ُيَسلَِّم ُيَسلَِّم، َوإِذَا َسَها َبْعَد التََّمامِ َسَجَد

: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 1796 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نامازنىـڭ ئىچىـدە سـهۋەنلىك      
ئۆتكۈزدى، ساالم بېرىشـتىن بـۇرۇن ئىككـى سـهجدە قىلـدى ۋە نامـازدىن       

  : كېيىن تهلىم بېرىپ
كى نامازنىڭ ئىچىدە سهۋەنلىك ئۆتكۈزسـه، سـاالم بېرىشـتىن    كىم«

سـهۋەنلىك   كىمكـى نامازنىـڭ ئاخىرىـدا   . بۇرۇن ئىككى سهجدە قىلسـۇن 
  . ③دېدى» ئۆتكۈزسه، ئاۋۋال ساالم بېرىپ، ئاندىن ئىككى سهجدە قىلسۇن

  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 910(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــنى ته): 2923(ھهيســ ــۇ ھهدىســ ــهنهدىدىكى   بــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــۇنداق رىــ بهرانــــى مۇشــ

 .ئىسهاق ئىبنى يهھيا ئۇنى ئۇبادەدىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهن
ــۇن       ): 2927(ھهيســهمى  ③ ــى مهيم ــا ئىبن ــهنهدىدە ئىيس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــدە ئ . ئىسـ ــىنى دەلىـــل قىلىـــش ھهققىـ ــارئۇنىـــڭ ھهدىسـ ــتىالپ بـ كۆپچىلىـــك . ىخـ
 .ھهدىسشۇناسالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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  .َعْصرِ فَلَْم َيْسُجْدَعْن قََتاَدةَ، أَنَّ أََنًسا َجَهَر ِفي الظُّْهرِ أَوِ الْ - 1797
ئهنهس : قهتادەنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 1797

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پېشـىندە يـاكى ئهسـىردە قىرائهتنـى ئۈنلـۈك ئوقـۇدى،       
  . ①لېكىن سهجدە سهھۋە قىلمىدى

  )»ئهلكهبىر«(

لَْيَس ِفـي َصـالِة   ”: َوَسلََّم، قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 1798
  .“الَْخْوِف َسْهٌو

ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   - 1798 
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

  . ②»قىلىش كهتمهيدۇ سهجدىسى نامىزىدا سهۋەنلىك خهۋف«
  )»ئهلكهبىر«(

ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُحَدْيجٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصـلَّى َيْوًمـا    َعْن - 1799
فََسلََّم َوقَْد َبِقَيْت ِمْن الصَّلَاِة َركَْعةٌ فَأَْدَركَُه َرُجلٌ فَقَالَ َنِسيَت ِمْن الصَّلَاِة َركَْعـةً فَـَدَخلَ   

َم الصَّلَاةَ فََصلَّى ِللنَّاسِ َركَْعةً فَأَْخَبْرُت بِذَِلَك النَّـاَس فَقَـالُوا ِلـي    الَْمْسجَِد َوأََمَر بِلَالًا فَأَقَا
 .ِهأََتْعرُِف الرَُّجلَ قُلُْت لَا إِلَّا أَنْ أََراُه فََمرَّ بِي فَقُلُْت َهذَا ُهَو قَالُوا َهذَا طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اللَّ

ــۇدەيج رەزىيهلالھــ    - 1799 ــى ھ ــاۋىيه ئىبن ــداق  مۇئ ــۇدىن مۇن ۇ ئهنه
بىر كۈنى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــپ       ــدى ۋە قايتى ــازنى تاماملى ــۇپ نام ــى كهم ئوق ــر رەكئهتن ــازدىن بى نام
  : بىر ئادەم ئۇنىڭ كهينىدىن يېتىشىپ بېرىپ. كهتتى

ـــ نامــازدىن بىــر رەكئهتنــى ئۇنتــۇپ قالــدىڭ، ـ دېــدى      پهيغهمــبهر . ـ

                                                 
ــهمى  ① ــىر        ): 2929(ھهيس ــى بهش ــهئىد ئىبن ــهنهدىدە س ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

پ لـــېكىن ھهدىـــس ســـۆزلىرىنى ئىلىشـــتۈرۈ   . ئـــۇ ئىشـــهنچلىك كىشـــىدۇر  . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار  
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. قويىدۇ

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ۋەلىـــد ئىبنـــى فهزل   ): 2930(ھهيســـهمى  ②
ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــى ئىكهنلىكىنــى       . ئىس ــپ كىش ــڭ ھهدىســى زەئى ــۇتنى ئۇنى ــان ۋە دارۇق ئىبنــى ھىبب

 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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. هىسساالم مهسجىدكه كىرىپ، بىاللنى تهكبىر ئېيتىشقا بۇيرۇدىئهلهي
بىالل تهكبىر ئېيتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قالغان بىـر رەكئهتنـى   

  . ئوقۇپ بهردى

  : بۇ ئهھۋالنى باشقىالرغا ئېيتىپ بهرسهم، ئۇالر

  : مهن. ــ ھېلىقى ئادەمنى تونۇمسهن؟ ـ دەپ سورىدى

، ـ دەپ تۇرسـام، ئـۇ ئـادەم     تونـۇيمهن  مسهكۆر ــ تونۇمايمهن، ئهمما ئۇنى
  : مهن. يېنىمدىن ئۆتۈپ قالدى

  : ــ مانا مۇشۇ ئادەم، ـ دەپ كۆرسهتتىم، ئۇالر

  . ①ــ بۇ، تهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ، ـ دېدى
  )664: نهسائى(

ثُمَّ َتكَلََّم ثُـمَّ َسـَجَد   َعْن َعْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسلََّم  - 1800
  .َسْجَدَتْي السَّْهوِ

ــداق    - 1800 ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن ئاب
ــۋايهت قىلىنىــدۇ  ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاالم   : رى پهيغهم

سـهۋەنلىك  ( گهپ قىلىپ بولۇپ ئاندىنبهرگهندىن كېيىن گهپ قىلدى، 
  . ②ئىككى سهجدە قىلدى) ئۈچۈن

  )1329: نهسائى(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنِّي لَأَْنَسى أَْو  - 1801
 .أَُنسَّى ِلأَُسنَّ

ــدۇ    – 1801 ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــڭ مۇنـ : مالىكنىـ
شۈبهىسىزكى، «: همئاڭلىشىمچه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

ئۈچـــۈن  يولغـــا قويۇلـــۇش ت نهســـۈنبىـــر مهنمـــۇ ئۇنتـــۇيمهن يـــاكى   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 640(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1261(ئهلبانى  ②
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  . دېگهن» ئۇنۇتتۇرۇلىمهن
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

عن أيب ُجُمَعةَ َحبِيَب ْبنِ ِسَباعٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َعـاَم    - 1802 
ا فََرغَ قَالَ َهلْ َعِلَم أََحٌد ِمْنكُْم أَنِّي َصلَّْيُت الَْعْصَر قَـالُوا َيـا   الْأَْحَزابِ َصلَّى الَْمْغرَِب فَلَمَّ

  .َرُسولَ اللَِّه َما َصلَّْيَتَها فَأََمَر الُْمَؤذِّنَ فَأَقَاَم الصَّلَاةَ فََصلَّى الَْعْصَر ثُمَّ أََعاَد الَْمْغرَِب
نهــۇدىن ئهبـۇ جۇمــۇئه ھهبىـب ئىبنــى سـىبائ رەزىيهلالھــۇ ئه    - 1802

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  ئهھزاب يىلى،: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
  : ۋەسهللهم شام نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ

ــانلىقىمنى بىلىــدىغان بىــرەر     ــامىزىنى ئوقۇغ ـــ مېنىــڭ ئهســىر ن ـ
  : جامائهت. كىشى بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

بهر پهيغهمـ . سهن ئـۇنى ئوقۇمىـدىڭ، ـ دېـدى    ! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى ا
ئهلهيهىسساالم مۇئهززىنگه بۇيرۇق قىلـدى، نامازغـا تهكبىـر ئوقۇغانـدىن     

ــۇدى  ــا   . كېــيىن ئهســىرنى ئوق ــامىزىنى قايت ئۇنىڭــدىن كېــيىن شــام ن
  . ①ئوقۇدى

  )»ئهلكهبىر«؛ 16527: ئهھمهد(

ذَا قََرأَ اْبُن آَدَم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِ - 1803
ُن السَّْجَدةَ فََسَجَد اْعَتَزلَ الشَّْيطَانُ َيْبِكي َيقُولُ َيا َوْيلَُه َوِفي رَِواَيِة أَبِي كَُرْيبٍ َيا َوْيِلي أُِمَر اْب

   .آَدَم بِالسُُّجوِد فََسَجَد فَلَُه الَْجنَّةُ َوأُِمْرُت بِالسُُّجوِد فَأََبْيُت فَِلي النَّاُر
ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئهبۇ – 1803 

  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئــادەم بالىســى ســهجدە ئــايىتىنى ئوقــۇپ ســهجدە قىلســا، شــهيتان  «

ئادەم بالىسـى   !ئىسىت ھهي”: يىغلىغان پېتى ئۇنىڭدىن يىراقلىشىپ
مهن . ئۇنىڭغـا جهنـنهت بـار   . ىلـدى سهجدە قىلىشقا بۇيرۇلـدى، سـهجدە ق  

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىدە      ): 1817(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىبنى لۇھهيئه ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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سهجدە قىلىشقا بۇيرۇلدۇم، ئهمما سـهجدىدىن بـاش تـارتتىم، ماڭـا دوزاخ     
  . »دەيدۇ “بار

  ) 81: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ  - 1804
  .َما َيجُِد أََحُدَنا َمكَاًنا ِلَمْوِضعِ َجْبَهِتِه ِفيَها السَّْجَدةُ فََيْسُجُد َوَنْسُجُد َمَعُه َحتَّى السُّوَرةَ الَِّتي

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 1804
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهجدە : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

جدە قىالتتى، بىزمـۇ ئۇنىـڭ بىـلهن سـهجدە     ئايىتى بار سۈرىنى ئوقۇپ سه
قىســتاڭچىلىقتا پېشــانىمىزنى قويغــۇدەك يهرمــۇ تاپالمــاي  . قىالتتــۇق
  . قاالتتۇق

  )1079: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ َعاَم الْفَْتحِ َسْجَدةً  - 1805 
لُُّهْم ِمْنُهْم الرَّاِكُب َوالسَّاجُِد ِفي الْأَْرضِ َحتَّى إِنَّ الرَّاِكَب لََيْسـُجُد َعلَـى   فََسَجَد النَّاُس كُ

  .َيِدِه
ــۇ ئهنهۇ   - 1805  ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــداق م ــۋايهتدىن مۇن  رى

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهكــكه پهتهــى    : قىلىنىــدۇ پهيغهم
. دى، پۈتـۈن خهلـق سـهجدە قىلـدى    بولغان يىلىدا سهجدە ئايىتىنى ئوقـۇ 

ئۇالغ ئۈستىدە تـۇرۇپ قولىغـا سـهجدە قىلسـا، بهزىلىـرى       -بهزىلىرى ئات 
  . ①يهردە قىلدى

  )1411: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الُْهَدْيرِ التَّْيِميِّ قَالَ أَُبو َبكْرٍ َوكَانَ َربِيَعـةُ ِمـْن    - 1806
َعمَّا َحَضَر َربِيَعةُ ِمْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قََرأَ َيْوَم الُْجُمَعِة َعلَـى   ِخَيارِ النَّاسِ

الِْمْنَبرِ بُِسوَرِة النَّْحلِ َحتَّى إِذَا َجاَء السَّْجَدةَ َنَزلَ فََسَجَد َوَسَجَد النَّاُس َحتَّـى إِذَا كَاَنـْت   
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بَِها َحتَّى إِذَا َجاَء السَّْجَدةَ قَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َنُمرُّ بِالسُّـُجوِد فََمـْن    الُْجُمَعةُ الْقَابِلَةُ قََرأَ
  . َسَجَد فَقَْد أََصاَب َوَمْن لَْم َيْسُجْد فَلَا إِثَْم َعلَْيِه َولَْم َيْسُجْد ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه

مۇنـداق   ①تهيمىـي  رەبىئه ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھـۇدەير     - 1806
بىر جـۈمه كـۈنى، ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب مـۇنبهر ئۈسـتىدە خـۇتبه         : دەيدۇ

ئوقۇۋېتىپ سۈرە نهھلنى قىرائهت قىلدى ۋە سهجدە ئايىتىگه كهلگهنـدە،  
ــدى   ــۇنبهردىن چۈشــۈپ ســهجدە قىل ــا ئهگىشــىپ  . م باشــقىالرمۇ ئۇنىڭغ

ــدى  ــهجدە قىل ــى     . س ــۈرە نهھلن ــۈنى يهنه س ــۈمه ك ــى ج ــدىن كېيىنك ئۇن
بىـز سـهجدە   ! ئـى خـااليىق  : ائهت قىلىپ، سهجدە ئايىتىگه كهلگهندەقىر

كىمكى سهجدە ئايىتى ئوقۇلغاندا سهجدە قىلسا، ئايىتىدىن ئۆتۈۋاتىمىز، 
سهجدە قىلمىغان كىشىگه گۇناھ يـوق، ـ دېـدى ۋە    . توغرا قىلغان بولىدۇ

  . ئۆزى سهجدە قىلمىدى
  )1077: بۇخارى(

َجْيِميُّ قَالَ لَمَّا َبَعثَْنا الرَّكَْب قَالَ أَُبو َداُود َيْعنِـي إِلَـى   عن أَُبي َتِميَمةَ الُْه - 1807
ثُمَّ  الَْمِديَنِة قَالَ كُْنُت أَقُصُّ َبْعَد َصلَاِة الصُّْبحِ فَأَْسُجُد فََنَهانِي اْبُن ُعَمَر فَلَْم أَْنَتِه ثَلَاثَ ِمَرارٍ

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَع أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َعاَد فَقَالَ إِنِّي َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ ال
  .َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم فَلَْم َيْسُجُدوا َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس

ئهبــۇ تهمىــمه ھۇجهيمىنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت   - 1807 
بامـدات نامـازدىن   بىز مهدىنىگه كارۋان يوللىغان چاغدا، مهن  :قىلىنىدۇ

كېيىن جامائهتكه ۋەز ـ نهسىههت قىلىپ، سهجدە ئايهتلىرىگه كهلگهنـدە،   
ــتىم  ــۇ ئهنهۇ . ســهجدە قىالت ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن مېنــى ســهجدە   م

ــۈچ قېــتىم توســقان بولســىمۇ، مهن ســهجدە قىلىشــتىن     قىلىشــتىن ئ
ــدى  . توختىمىــدىم ــداق دې ــۇ مېنــى يهنه توســۇپ مۇن ــقهتهن مهن : ئ ھهقى

همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ئهبـۇ بهكـرى، ئـۆمهر ۋە ئوسـمان     پهيغ
ــۇدۇم    ــاز ئوق ــىدا نام ــڭ ئارقىس ــۇ ئهنهۇمالرنى ــۇالر . رەزىيهلالھ ــن (ئ پهرزدى

                                                 
ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ     ئابــدۇلالھرەبىــئه ئىبنــى  : هنھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى مۇنــداق دېــگ    ①

 .ئهنهۇنىڭ سۆھبهتلىرىگه قاتناشقان كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىدىن ئىدى
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  . ①تاكى كۈن چىقمىغىچه سهجدە قىلمايتتى) كېيىن
  )1415: داۋۇد ئهبۇ(

الصـبح   السجدة بعـد ب كان اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه إذا قرأ: عن سامل - 1808
  .رواه رزين. يسجد مامل يسفر

ئىبنـى  : سالىمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ  - 1808
بامــداتتىن كېــيىن ســهجدە ئــايىتى ئوقــۇپ   مــائــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ

  . قالسا، تاڭ ئاقىرىپ قالمىغانال بولسا سهجدە قىالتتى
  )ىۋايهت قىلغانرەزىن ر(

ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْرأَُه َخْمـَس   َعْن َعْمرِو - 1809
  . َعْشَرةَ َسْجَدةً ِفي الْقُْرآِن ِمْنَها ثَلَاثٌ ِفي الُْمفَصَّلِ َوِفي ُسوَرِة الَْحجِّ َسْجَدَتاِن

ئهمر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت        - 1809 
پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم ماڭـا قۇرئاننىــڭ    : ىـدۇ قىلىن

ــايىتىنى    ــهجدە ئـ ــون بهش سـ ــدىكى ئـ ــۇپ(ئىچىـ ــۆگهتتى) ئوقۇتـ ــۇ . ئـ ئـ
  . ③ئىككىسى سۈرە ھهجدە، ②داىئايهتلهرنىڭ ئۈچى مۇفهسسهل قىسم

 )1401: داۋۇد ئهبۇ(

ْيِه َوَسلََّم لَْم َيْسُجْد ِفي َشـْيٍء  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ - 1810
  .ِمْن الُْمفَصَّلِ ُمْنذُ َتَحوَّلَ إِلَى الَْمِديَنِة

ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1810 ــداق رى دىن مۇن
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىـنىگه كۆچـۈپ   : قىلىنىدۇ

دىكى ىرىسـۈرىل  ىنىـڭ بۆلۈم ھىجرەت قىلغانـدىن كېـيىن، مۇفهسسـهل   
  . ④ھېچبىر ئايهتنىڭ سهجدىسىنى قىلمىدى

  )1403: داۋۇد ئهبۇ(
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قَالَ أَُبو َداُود ُروَِي َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 1811 
  .إِْحَدى َعْشَرةَ َسْجَدةً َوإِْسَناُدُه َواٍه

دا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمـــبهر دەر داۋۇد ئهبـــۇ ئهبـــۇ – 1811 
قۇرئانـدا ئـون بىـر سـهجدە ئـايىتى      «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ 

  . ①دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» بار
  ) 1401: داۋۇد ئهبۇ(

يَهـا  َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه فُضِّلَْت ُسوَرةُ الَْحجِّ بِأَنَّ ِف - 1812
  . َسْجَدَتْينِ قَالَ َنَعْم َوَمْن لَْم َيْسُجْدُهَما فَلَا َيقَْرأُْهَما

ــداق    - 1812  ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ئـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  : دېگهنلىكــى رى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه مهن پهيغهم

  : ۋەسهللهمدىن
ن ســـۈرە ھهجنىـــڭ باشـــقا ســـۈرىلهردى! نىـــڭ ئهلچىســـىهللاـــــ ئـــى ا
بولۇشى ئۇنىڭدا ئىككى سهجدە ئايىتى بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ؟  پهزىلهتلىك

  : ـ دەپ سورىسام، ئۇ
 ســهجدە قىلمايــدىغانالر ئــۇ) ئــۇ ئىككــى ئــايهتنى ئوقۇغانــدا(ــــ ھهئه، 

  . ②كى ئايهتنى ئوقۇمىسۇن، ـ دېدىئىك
  )578: تىرمىزى(

ْن أَْهلِ ِمْصَر أَْخَبَرُه أَنَّ ُعَمـَر ْبـَن   َعْن َناِفعٍ َمْولَى اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُجلًا ِم - 1813 
  .الَْخطَّابِ قََرأَ ُسوَرةَ الَْحجِّ فََسَجَد ِفيَها َسْجَدَتْينِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ َهِذِه السُّوَرةَ فُضِّلَْت بَِسْجَدَتْينِ

ــۇ ئهنهۇ   - 1813 ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــى  مائىبنـ ــڭ ئازادگهردىسـ نىـ
ــۋايهت  ــداق رى ــدىن مۇن ــدۇقىل نافىئ ــا   : ىنى ــادەم ماڭ ــر ئ مىســىرلىق بى

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب سۈرە ھهجنى ئوقۇپ، ئىككى قېـتىم  : مۇنداق دېدى
ــدى ۋە  ــقا     : ســهجدە قىل ــارقىلىق باش ــۇ ئىككــى ســهجدە ئ ــۈرە مۇش ــۇ س ب

  . قىلىندى، ـ دېدى پهزىلهتلىكسۈرىلهردىن 
  )479: مالىك(
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َنْسُجُد ِفي ص فَقََرأَ َوِمْن ذُرِّيَِّتـِه َداُوَد  َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ قُلُْت ِلاْبنِ َعبَّاسٍ أَ - 1814
َعلَْيِه  َوُسلَْيَمانَ َحتَّى أََتى فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َنبِيُّكُْم َصلَّى اللَُّه

  .َوَسلََّم ِممَّْن أُِمَر أَنْ َيقَْتِدَي بِهِْم
مهن : نداق دېگهنلىكى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  مۇجاھىدنىڭ مۇ - 1814

سۈرە سادتا سـهجدە قىالمـدۇق؟ ـ    : دىنمائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ئىبراھىمنىـڭ ئهۋالدىـدىن داۋۇد، سـۇاليمان، ئهييـۇب،     : دەپ سورىسام، ئۇ

ئهنه : دېــگهن ئــايهتتىن يۈســۈف، مۇســا، ھــارۇنالرنى ھىــدايهت قىلــدۇق
ھىـدايهت قىلغـان كىشـىلهردۇر،    هللا ا) بهرلهريهنى مهزكـۇر پهيغهمـ  (شۇالر 

: دېـگهن ئـايهتكىچه قىـرائهت قىلـدى ۋە    ① ئۇالرنىڭ يولىغـا ئهگهشـكىن  
بۇيرۇلغـــــان ســـــىلهرنىڭ پهيغهمبهرىڭالرمـــــۇ ئۇالرغـــــا ئهگىشىشـــــكه 

ســۈرە ســادتا داۋۇد ئهلهيهىسســاالمنىڭ : يهنــى( كىشــىلهردىندۇر، ـ دېــدى  
بهر ئهلهيهىسسـاالم سـۈرە   سهجدە قىلغانلىقى سۆزلهنگهن بولـۇپ، پهيغهمـ  

  ). ئهنئامدىكى بۇ ئايهتته ئۇنىڭغا ئهگىشىشكه بۇيرۇلغان
 )3421: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ ص لَْيَس ِمْن َعَزاِئمِ السُُّجوِد َوقَـْد   - 1815
 .يَهاَرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسُجُد ِف

سـۈرە سـادتىكى سـهجدە    : مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1815
شـۇنداقتىمۇ  ئايىتى سهجدە قىلىش ۋاجىپ بولغان ئـايهتلهردىن ئهمهس،  

سۈرە سادنى ئوقۇغاندا،  نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممهن 
  . دېدى -غانلىقىنى كۆرگهن، سهجدە قىل

  )1069: بۇخارى(

اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَجَد ِفي ص َوقَالَ َسَجَدَها  َعْن - 1816
  .َداُوُد َتْوَبةً َوَنْسُجُدَها ُشكًْرا

ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1816 ــداق رى دىن مۇن

                                                 
 .ئايهتكىچه -90ئايهتتىن  -84سۈرە ئهنئام،  ①
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســۈرە ســادنى      : قىلىنىــدۇ
ــدى     ــداق دې ــپ مۇن ــهجدە قىلى ــدا، س ــۇ  «: ئوقۇغان ــاالم ب داۋۇد ئهلهيهىسس

ئـۇنى  تهۋبه ئۈچۈن قىلغانىدى، بىز سهجدىنى ) سۈرىدە زىكرى قىلىنغان(
  . ①»شۈكۈر ئۈچۈن قىلىمىز

 )957: نهسائى(

لَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه قَالَ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع - 1817 
َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ ص فَلَمَّا َبلȠََ السَّْجَدةَ َنَزلَ فََسَجَد َوَسَجَد النَّاُس َمَعُه فَلَمَّا كَانَ َيْوٌم آَخـُر  

لََّم إِنََّما ِهـَي  قََرأََها فَلَمَّا َبلȠََ السَّْجَدةَ َتَشزَّنَ النَّاُس ِللسُُّجوِد فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .َتْوَبةُ َنبِيٍّ َولَِكنِّي َرأَْيُتكُْم َتَشزَّْنُتْم ِللسُُّجوِد فََنَزلَ فََسَجَد َوَسَجُدوا

ــۇ – 1817 ــداق     ئهبـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ سـ
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

سۈرىســىنى قىــرائهت قىلــدى ۋە ســهجدە ئــايىتىگه مــۇنبهردە تــۇرۇپ ســاد 
كهلگهنـــدە، مـــۇنبهردىن چۈشـــۈپ ســـهجدە قىلـــدى، جامـــائهتمۇ ئۇنىڭغـــا 

باشــقا بىــر كــۈنى يهنه ســۈرە ســادنى ئوقــۇپ  . ئهگىشــىپ ســهجدە قىلــدى
ــاي  ــهجدە ئ ــدى   ىگتىس ــقا تهييارالن ــهجدە قىلىش ــائهت س ــدە، جام . ه كهلگهن

بـۇ، بىـر پهيغهمبهرنىـڭ تهۋبه    «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئهمما مهن سىلهرنىڭ سهجدە قىلىشقا . ئىدى سهجدىسىقىلغان  ئۈچۈن

ــانلىقىڭالرنى كــۆردۈم ــدى ۋە مــۇنبهردىن چۈشــۈپ ســهجدە  » ئۇرۇنىۋاتق دې
  . ②قىلدى، جامائهتمۇ سهجدە قىلدى

  ) 1410: داۋۇد ئهبۇ(

َوأََنا أَكُْتُب ُسوَرةَ ص قَالَ فَلَمَّا َبلَْغُت  قَالَ أَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ َرأَْيُت ُرǗَْيا - 1818
السَّْجَدةَ َرأَْيُت الدََّواةَ َوالْقَلََم َوكُلَّ َشْيٍء بَِحْضَرِتي اْنقَلََب َساجًِدا قَالَ فَقََصْصـُتَها َعلَـى   

  .َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيَزلْ َيْسُجُد بَِها

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 917(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1253(ئهلبانى  ②
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مهن : ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 1818 
ــدە، دۈۋەت ـ        ــايىتىگه كهلگهن ــپ، ســهجدە ئ چۈشــۈمدە ســۈرە ســادنى يېزى

ــارلىق نهرســىلهرنىڭ  قهلهملهرنىــڭ ئۆرۈلــۈپ، ســهجدە  ۋە يېنىمــدىكى ب
بـۇ چۈشــۈمنى رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى    . قىلغـانلىقىنى كـۆردۈم  

م، ئــۇ شــۇندىن تارتىــپ بــۇ ئــايهتنى ھهر     ۋەســهللهمگه ســۆزلهپ بهرســه  
  . ①ئوقۇغىنىدا سهجدە قىلىدىغان بولدى

  )11390: ئهھمهد(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قََرأَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم الـنَّْجَم    - 1819
َشْيخٍ أََخذَ كَفŕا ِمْن َحًصى أَْو ُتَرابٍ فََرفََعـُه إِلَـى    بَِمكَّةَ فََسَجَد ِفيَها َوَسَجَد َمْن َمَعُه غَْيَر

  .َجْبَهِتِه َوقَالَ َيكِْفينِي َهذَا فََرأَْيُتُه َبْعَد ذَِلَك قُِتلَ كَاِفًرا
ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق  - 1819 

يهى ۋەسـهللهم  هپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل: قىلىنىدۇ رىۋايهتدېگهنلىكى 
نى ئوقۇپ سهجدە قىلىۋىدى، قولىدىكى بىر سـىقىم  مهككىدە سۈرە نهجم

 “ماڭـا مۇشـۇ يېتىـدۇ   ”: پېشانىسـىگه ئـۇرۇپ  ) ياكى شـېغىلنى (توپىنى 
قېرىـدىن باشـقا ھهمـمه ئـادەم ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله سـهجدە          بىـر  دېگهن
  . قىلدى

 ئـــۇ مهنكېـــيىن : رىـــۋايهت قىلغـــۇچى ئابـــدۇلالھ مۇنـــداق دەيـــدۇ 
  . نىڭ كاپىر ھالهتته ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى كۆردۈمرىقې

  )1067: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَوَّلُ ُسوَرٍة أُْنزِلَْت ِفيَها َسْجَدةٌ َوالـنَّْجمِ   - 1820
ُه إِلَّا َرُجلًا َرأَْيُتُه أََخذَ كَفŕا ِمْن قَالَ فََسَجَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسَجَد َمْن َخلْفَ

  .ُتَرابٍ فََسَجَد َعلَْيِه فََرأَْيُتُه َبْعَد ذَِلَك قُِتلَ كَاِفًرا َوُهَو أَُميَّةُ ْبُن َخلٍَف
ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق   - 1820

                                                 
ــۇ ھهدىســـنى ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان  ): 3690(ھهيســـهمى  ① بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ     بـ

 .دېگهن
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هردىن تـۇنجى  سـهجدە ئـايىتى بـار سـۈرىل    : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ   . بولۇپ نازىل قىلىنغىنى نهجم سۈرىسـى ئىـدى  

ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــۇ ســۈرىنى ئوقــۇپ ســهجدە قىلىۋىــدى، قولىغــا بىــر  
قېرىـدىن باشـقا   سـهجدە قىلغـان بىـر     ڭغـا سىقىم تـوپىنى ئېلىـپ، ئۇنى  

ھهممهيــلهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئارقىســىدا تــۇرۇپ ســهجدە  
ئـۇ،  . كېيىن، ئۇنىڭ كاپىر ھالهتته ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى كـۆردۈم . ىقىلد

  . ئۇمهييه ئىبنى خهلهف ئىدى
  )4863: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َسـَجَد    -1821
  .الُْمْشرِكُونَ َوالْجِنُّ َوالْإِْنُسبِالنَّْجمِ َوَسَجَد َمَعُه الُْمْسِلُمونَ َو

ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1821 ــداق رى دىن مۇن
نــى الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســۈرە نهجم پهيغهمــبهر ســهلالل: قىلىنىــدۇ

باشـــقا مۇســـۇلمانالر، مۇشـــرىكالر، جىـــنالر ۋە . ئوقـــۇپ ســـهجدە قىلـــدى
  . ىلدىئىنسانالرمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته سهجدە ق

  )1071: بۇخارى(

َعْن َجْعفَرِ ْبنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ أَبِي َوَداَعةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   - 1822
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ ُسوَرةَ النَّْجمِ فََسَجَد َوَسَجَد َمْن ِعْنَدُه فََرفَْعُت َرأِْسـي َوأََبْيـُت أَنْ   

  .ُجَد َولَْم َيكُْن َيْوَمِئٍذ أَْسلََم الُْمطَِّلُبأَْس
جهئــفهر ئىبنــى مۇتتهلىــب ئىبنــى ئهبــۇ ۋەدائه دادىســىنىڭ   - 1822

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ 
ۋەســهللهم مهككىــدە ســۈرە نهجمنــى ئوقــۇپ ســهجدە قىلغانىــدى، ئۇنىــڭ 

ــادەم  ــمه ئ ــدىكى ھهم ــدى  ئهتراپى ــۈر . ســهجدە قىل ۈپ مهن بېشــىمنى كۆت
ئــۇ چاغــدا، مۇتتهلىــب تېخــى   .تۇرىــۋەردىم، ســهجدە قىلىشــقا ئۇنىمىــدىم 

  . ①ئىسالمغا كىرمىگهن ئىدى
  )958: نهسائى(

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 917(ئهلبانى  ①
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لَمَّا أșََْهَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ”: َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ - 1823
َسلََّم اِإلْسالَم أَْسلََم أَْهلُ َمكَّةَ كُلُُّهْم، َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ ُيفَْرَض الصَّالةُ، َحتَّى إِنَُّه كَـانَ  َعلَْيِه َو

لََيقَْرأُ السَّْجَدةَ فََيْسُجُدونَ، َما َيْسَتِطيُع َبْعُضُهْم أَنْ َيْسُجَد ِمَن الزَِّحامِ، َحتَّى قَـِدَم ُرǗََسـاُء   
ٍȈْبُن الُْمِغَريِة، َوأَُبو َجْهلِ ْبُن ِهَشامٍ َوغَْيُرُهَما، َوكَاُنوا بِالطَّاِئِف ِفي أََرِضـيهِْم،   الَْوِليُد: قَُرْي
  .“َتَدُعونَ ِديَن آَباِئكُْم فَكَفَُروا: فَقَالُوا

ــداق    - 1823 مىســۋەر ئىبنــى مهخــرەمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن
ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم رەسۇلۇلالھ سهلاللال: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئىسالم تهشۋىقاتىنى ئاشكارا ئېلىپ بارغانـدا، مهكـكه خهلقـى مۇسـۇلمان     
ئهھــۋال شــۇ . غــان ئىــدىىئــۇ چــاغالردا، نامــاز تېخــى پهرز قىلىنم. بولــدى

دەرىجىگه بېرىـپ يهتكهنكـى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       
. ى سـهجدە قىالتتـى  سهجدە ئايىتىنى قىرائهت قىلسا، ئۇالرنىڭ ھهممىس

ــورۇن    ــا قىســتاڭچىلىقتىن بهزى كىشــىلهر ســهجدە قىلىــدىغان ئ ھهتت
بۇ ئىش تائىپتىكى يازلىق بېغىدا تۇرۇۋاتقـان قـۇرەيش   . تاپالماي قاالتتى

مهككىـگه  قاتـارلىقالر  چوڭلىرىدىن ۋەلىد ئىبنى مۇغىيرە، ئهبۇ جهھىل 
بوۋاڭالرنىـڭ   -ئاتـا  ”: ئۇالر كېلىـپ . قايتىپ كهلگهنگه قهدەر داۋامالشتى

  . ①دېۋىدى، ئۇالر كاپىر بولۇپ كهتتى “مسىلهر؟ۈدىنىدىن يۈز ئۆر
  )»ئهلكهبىر«(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ قََرأُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّْجمِ فَلَْم  - 1824
  .َيْسُجْد ِفيَها

ــ  - 1824  ــابىت رەزىيهلالھـ ــى سـ ــد ئىبنـ ــداق زەيـ ۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  : دېگهنلىكــى رى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه مهن پهيغهم

  . ۋەسهللهمگه سۈرە نهجمنى ئوقۇپ بهردىم، ئهمما ئۇ سهجدە قىلمىدى
  )1073: بۇخارى(

                                                 
ــهمى  ① ــۇھهيئه       ): 3689(ھهيسـ ــى لـ ــهنهدىدە ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهققىدە ھهرخىل باھا بهرگهن، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار



 تىالۋەت ۋە شۈكۈر سهجدىلىرى توغرىسىدا سهھۋەنلىك،

313 

بولغاچقـا،  بولغـان ۋە ئـۆزى سـهجدە قىلمىغـان     زەيد ئىمام : داۋۇد ئهبۇ
  . غان، ـ دەيدۇسهجدە قىلمى مۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَُّه َسأَلَ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت َعْن الِْقَراَءِة َمَع الْإَِمامِ فَقَالَ لَـا   - 1825
إِذَا  مِِقَراَءةَ َمَع الْإَِمامِ ِفي َشْيٍء َوَزَعَم أَنَُّه قََرأَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالـنَّجْ 

  .َهَوى فَلَْم َيْسُجْد
مهن زەيد : ئهتا ئىبنى يهساردىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 1825 

  : ئىبنى سابىتتىن
؟ ـ دەپ سورىسـام،   ئايهت ئوقۇشـقا بوالمـدۇ  ــ ئىمامنىڭ ئارقىدا تۇرۇپ 

  : ئۇ جاۋابهن
  . بولمايدۇ، ـ دېدى ۇشقاقئوــ ھېچبىر نهرسه 

همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه زەيدنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇ پهيغ
ــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم    ســۈرە نهجمنــى قىــرائهت قىلىــپ بهرگهن

  . ①سهجدە قىلمىغان
  )960: نهسائى(

َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ َصلَّْيُت َمَع أَبِي ُهَرْيَرةَ الَْعَتَمةَ فَقََرأَ إِذَا السََّماُء اْنَشـقَّْت   - 1826
ُت َما َهِذِه السَّْجَدةُ قَالَ َسَجْدُت بَِها َخلَْف أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  فََسَجَد فَقُلْ

  .فَلَا أََزالُ أَْسُجُد بَِها َحتَّى أَلْقَاُه
ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن  مهن ئهبۇ: ئهبۇ رافىئ مۇنداق دەيدۇ - 1826

. ئىنشىقاق سۈرىسىنى ئوقۇپ، سهجدە قىلدى ئۇ. بىرگه خۇپتهن نامىزى ئوقۇدۇم
  : مهن

  : ــ بۇ نېمه سهجدە؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ) يهنـــى پهيغهمـــبهر(قاســـىم ـــــ ئهبۇل

ــدىم   ــان ئى ــۇنداق قىلغ ــىدا ش ــۇلۇلالھ  . ئارقىس ــاكى رەس ــهجدىنى ت ــۇ س ــلهن ب  بى
  . ②ئۇچراشقانغا قهدەر داۋامالشتۇرىمهن، ـ دېدى

  ) 1408: داۋۇد هبۇئ(

                                                 
 .ه، ـ دېگهنسهھى): 920(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1251(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسَجْدَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي إِذَا السََّماُء  - 1827
  .اْنَشقَّْت َواقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك

ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى    – 1827 ئهب
همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن   بىز پهيغ: رىۋايهت قىلىنىدۇ

  . سۈرە ئىنشىقاق ۋە سۈرە ئهلهقته سهجدە قىلغانىدۇق
  )578: مۇسلىم(

اقَْرأْ بِاْسمِ َربِّـَك  ”َمْن قََرأَ اَألْعَراَف، َوالنَّْجَم، َو “:َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ - 1828
 . ْجَزأَُه َعْنُه، َوإِنْ َشاَء َسَجَد، ثُمَّ قَاَم فَقََرأَ السُّوَرة، فَإِنْ َشاَء َركََع بَِها َوقَْد أَ“الَِّذي َخلََق

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى      - 1828
كىمكــى ئهئــراف، نهجــم ۋە ســۈرە ئهلهقنــى ئوقۇســا،  : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــدۇ   ــۇرۇپ  . خالىســا رۇكــۇ قىلىــدۇ، خالىســا ســهجدىگه بارى ــۆرە ت ــدىن ئ ئان
  . ①نىڭ داۋامىنى ئوقۇيدۇسۈرى

  )8734: »ئهلكهبىر«(

إِذَا كَاَنِت السَّْجَدةُ آِخَر السُّوَرِة فَاْركَْع إِنْ ِشـئَْت أَوِ  ”: قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد - 1829
 .“فَإِن َمَع الرَّكَْعِة اْسُجْد، َّ السَّْجَدةَ

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى     - 1829 
سهجدە ئايىتى سۈرىنىڭ ئاخىرىـدا بولسـا، خالىسـاڭ    : يهت قىلىنىدۇرىۋا

چــۈنكى تىــالۋەت سهجدىســى . رۇكــۇ قىــل، خالىســاڭ ســهجدىگه بــارغىن 
  . ②نامازنىڭ رەكئىتى بىلهن بىلله ئادا تاپىدۇ

  )8712 :»ئهلكهبىر«(

َم َيقُولُ ِفي ُسُجوِد الْقُْرآِن َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 1830

                                                 
ــهمى  ① ــهنچلىكتۇر     ): 3709(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ . بـ

 .لېكىن مۇنقهتىئ ھهدىستۇر، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 3712(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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  . بِاللَّْيلِ َسَجَد َوْجهِي ِللَِّذي َخلَقَُه َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه بَِحْوِلِه َوقُوَِّتِه
ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت      – 1830
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېچىنىڭ تىـالۋەت  : قىلىنىدۇ

ــهجدىلىرىدە ت ــى  س ــدىكى ســۆزلهرنى دەيتت ــ «: ۆۋەن يهنــى (ۆزىنى يــۈزۈم ئ
كامالى قۇدرىتى بىلهن ياراتقان، شۇنداقال، ئۇنىڭـدىن ئاجايىـپ    )يۈزۈمنى

گۈزەل قۇالق ۋە كۆزنى ئۆز مهرھىمىتى بىلهن يېرىپ چىقىرىـپ بهرگهن  
  . ①»زاتقا سهجدە قىلدى

  )3425: تىرمىزى(

لَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ َيـا   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَا - 1831
َرُسولَ اللَِّه إِنِّي َرأَْيُتنِي اللَّْيلَةَ َوأََنا َناِئٌم كَأَنِّي أَُصلِّي َخلَْف َشَجَرٍة فََسـَجْدُت فََسـَجَدْت   

مَّ اكُْتْب ِلي بَِها ِعْنَدَك أَْجًرا َوَضْع َعنِّي بَِهـا  الشََّجَرةُ ِلُسُجوِدي فََسِمْعُتَها َوِهَي َتقُولُ اللَُّه
ـ  الَ وِْزًرا َواْجَعلَْها ِلي ِعْنَدَك ذُْخًرا َوَتقَبَّلَْها ِمنِّي كََما َتقَبَّلَْتَها ِمْن َعْبِدَك َداُوَد قَالَ الَْحَسُن قَ

النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسـْجَدةً ثُـمَّ    ِلَي اْبُن ُجَرْيجٍ قَالَ ِلي َجدَُّك قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَقََرأَ
  .َسَجَد قَالَ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فََسِمْعُتُه َوُهَو َيقُولُ ِمثْلَ َما أَْخَبَرُه الرَُّجلُ َعْن قَْولِ الشََّجَرِة

نىڭ مۇنداق دېگهنلىكى مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1831 
بىـــر ئـــادەم پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     : ىـــدۇرىـــۋايهت قىلىن

  : ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
چۈشـۈمدە  . بۈگۈن كېچه بىر چـۈش كـۆردۈم  ! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى ا

سهجدە قىلىۋاتقـۇدەكمهن، ئـۇ   ناماز ئوقۇپ بىر تۈپ دەرەخنىڭ ئارقىسىدا 
ــۇدەك   ــۇ مهن  .دەرەخمــۇ ســهجدىلىرىمگه ماسلىشــىپ ســهجدە قىلىۋاتق ئ

ــ ــپ دەرەخنىـ ــهجدە قىلىۋېتىـ ــى ا”: ڭ سـ ــدا  ! هللائـ ــۆز دەرگاھىڭـ ــا ئـ ماڭـ
ــدە     ــازغىن ۋە ئۇنىــڭ باراۋىرى ــات ي ــۈك مۇكاپ ــدە بۈي ســهجدەمنىڭ باراۋىرى

بـــۇ ســـهجدىنى مهن ئۈچـــۈن دەرگاھىڭـــدا . گۇنـــاھىمنى ئۆچـــۈرۈۋەتكىن
قوبـۇل   شۇنداقال، ئۇنى بهنـدەڭ داۋۇدتىـن  . ئهسقاتىدىغان بايلىق قىلغىن

دەۋاتقـانلىقىنى ئاڭلىـدىم، ـ     “ل قىلغىـن نىڭدەك، مهندىنمۇ قوبۇقىلغى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2723(ئهلبانى  ①
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  .دېدى
ــۇ ئهنهۇ   ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــائىبن ــدۇ  م ــداق دەي ــۇنىڭدىن : مۇن ش

كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سهجدە ئـايىتىنى  
قىرائهت قىلىپ، سهجدىگه بارغانـدا، ئـۇ ئادەمنىـڭ چۈشـىدىكى دەرەخـكه      

  . ①مئوخشاش دۇئا قىلغانلىقىنى ئاڭلىدى
  ) 579: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َبكَْرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ إِذَا َجاَءُه أَْمُر ُسُرورٍ  - 1832
  .أَْو ُبشَِّر بِِه َخرَّ َساجًِدا َشاِكًرا ِللَِّه

ــداق      - 1832  ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــهقهفى رەزىيهلالھـ ــر سـ ــۇ بهكـ ئهبـ
ــى ر ــدۇ دېگهنلىكـ ــۋايهت قىلىنىـ ــى   : ىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

قـا  هللاۋەسهللهمگه بىرەر خۇشاللىق يهتسـه يـاكى خـۇش خهۋەر بېرىلسـه، ا    
  . ②ە قىالتتىسهجد ىش ئۈچۈنشۈكۈر قىل

  )2774: داۋۇد ئهبۇ(

َعلَْيـِه   َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـهُ  - 1833
َه َساَعةً ثُمَّ َوَسلََّم ِمْن َمكَّةَ ُنرِيُد الَْمِديَنةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيًبا ِمْن َعْزَوَرا َنَزلَ ثُمَّ َرفََع َيَدْيِه فََدَعا اللَّ

جًِدا فََمكَثَ طَوِيلًـا  َخرَّ َساجًِدا فََمكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَاَم فََرفََع َيَدْيِه فََدَعا اللََّه َساَعةً ثُمَّ َخرَّ َسا
 ثُمَّ قَاَم فََرفََع َيَدْيِه َساَعةً ثُمَّ َخرَّ َساجًِدا ذَكََرُه أَْحَمُد ثَلَاثًا قَالَ إِنِّي َسأَلُْت َربِّـي َوَشـفَْعتُ  

لُْت َربِّي ِلأُمَِّتي ِلأُمَِّتي فَأَْعطَانِي ثُلُثَ أُمَِّتي فََخَرْرُت َساجًِدا ُشكًْرا ِلَربِّي ثُمَّ َرفَْعُت َرأِْسي فََسأَ
فَأَْعطَانِي ثُلُثَ أُمَِّتي فََخَرْرُت َساجًِدا ِلَربِّي ُشكًْرا ثُمَّ َرفَْعُت َرأِْسي فََسأَلُْت َربِّـي ِلـأُمَِّتي   

  . فَأَْعطَانِي الثُّلُثَ الǔِْخَر فََخَرْرُت َساجًِدا ِلَربِّي
مۇنـداق  ئامىر ئىبنى سهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دادىسـىنىڭ     - 1833

ــۋايهتدېگهنلىكىنــى  بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : قىلىــدۇ رى
ۋەسهللهم بىلهن بىرگه مهككىدىن مهدىنىگه بېرىشنى مهقسهت قىلىپ 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 473(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2412(ئهلبانى ②
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ئهزۋەرا دېــگهن جايغــا يېقىنالشــقاندا، پهيغهمــبهر . يولغــا چىققــان ئىــدۇق
ا تائاالغـ هللا ئهلهيهىسساالم ئۇلىغىدىن چۈشۈپ، ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ، ا

ئورنىـدىن  ئانـدىن  . سهجدە قىلدىئۇزۇن كېيىن،  ئۇنىڭدىن. دۇئا قىلدى
تائاالغــا يهنه دۇئــا قىلــدى، ئانــدىن هللا ئىككــى قــولىنى كۆتــۈرۈپ، ا ،تــۇرۇپ

ئانـدىن يهنه   .يهنه دۇئـا قىلـدى   ،ئانـدىن ئورنىـدىن تـۇرۇپ   . سهجدە قىلدى
مهن پهرۋەردىگارىمـدىن ئـۈممىتىمگه   «: ۋە مۇنـداق دېـدى  سهجدە قىلدى 

شاپائهت قىلىشنى سورىسـام، ئـۇ ماڭـا ئۈممىتىمنىـڭ ئـۈچتىن بىـرىگه       
پهرۋەردىگارىمغـا شـۈكۈر قىلىـش ئۈچـۈن     . شاپائهت قىلىشقا ئىزنى بهردى

ــهجد ــاردىمسـ ــدىن  . ىگه بـ ــۈرۈپ، پهرۋەردىگارىمـ ــىمنى كۆتـ ــيىن بېشـ كېـ
ــاپائهت ســورىدىم   ــۈممىتىم ئۈچــۈن ش ــا . ئ ــۇ ماڭ ــرىگه   يهنه ئ ــۈچتىن بى ئ

يهنه رەبـبىمگه شـۈكۈر قىلىـش ئۈچـۈن     . نـى بهردى شاپائهت قىلىشـقا ئىز 
ئانـــدىن بېشـــىمنى كۆتـــۈرۈپ، ئـــۈممىتىم ئۈچـــۈن  . ىگه بـــاردىمســـهجد

شـاپائهت سـورىدىم، ئـۇ ماڭـا ئـاخىرقى ئـۈچتىن بىــرىگه       يهنه رەببىمـدىن  
مهن پهرۋەردىگارىمغـا  شـۇنىڭ بىـلهن،   . شاپائهت قىلىشقا رۇخسـهت بهردى 

  . ①»سهجدە قىلدىم
  ) 2775: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َيْوَم  - 1834
  .ُبشَِّر بَِرأْسِ أَبِي َجْهلٍ َركَْعَتْينِ

: ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ ئهۋفا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 1834
ــ   ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــڭ   پهيغهمــ ــۇ جهھلنىــ ــهللهمگه ئهبــ ى ۋەســ

 كـۈنى،  كاللىسىنىڭ ئېلىنغـانلىقى توغرىسـىدا خـۇش خهۋەر بېـرىلگهن    
  . ②پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇدى

  )1391: ئىبنى ماجه(

  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 590(ئهلبانى  ①
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نىڭ پهزىلىتى، ئۇنىڭ ئۆزرىسىز كىشىلهرگه ىزىنام جۈمه
پهرزلىكى، جۈمه كۈنى غۇسلى قىلىش ۋە ئۇندىن باشقا 

  پائالىيهتلهرنىڭ بايانى

ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن اغَْتَسلَ َيـْوَم  َع - 1835
ا قَرََّب الُْجُمَعِة غُْسلَ الَْجَناَبِة ثُمَّ َراَح فَكَأَنََّما قَرََّب َبَدَنةً َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة الثَّانَِيِة فَكَأَنََّم

َراَح ِفي السَّاَعِة الثَّاِلثَِة فَكَأَنََّما قَرََّب كَْبًشا أَقَْرنَ َوَمْن َراَح ِفي السَّـاَعِة الرَّابَِعـِة   َبقََرةً َوَمْن 
ُم فَكَأَنََّما قَرََّب َدَجاَجةً َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة الَْخاِمَسِة فَكَأَنََّما قَرََّب َبْيَضةً فَإِذَا َخَرَج الْإَِمـا 

  . اِئكَةُ َيْسَتِمُعونَ الذِّكَْرَحَضَرْت الَْملَ
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1835

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قىلغانــدەك غۇســلى غۇســلى جۇنۇبلــۇقتىن كىمكــى جــۈمه كــۈنى «

سـهدىقه   قىلىپ، جۈمهگه بىرىنچى بولۇپ كهلسه، ئۇ ئادەم گويا بىـر تـۆگه  
كىمكى ئىككىنچى بولۇپ كهلسـه، ئـۇ خـۇددى    . قىلغاندەك ساۋاب ئالىدۇ

كىمكـى ئـۈچىنچى بولــۇپ   . بىـر كـاال سـهدىقه قىلغانـدەك ســاۋاب ئالىـدۇ     
. بىـر قوچقـار سـهدىقه قىلغانـدەك سـاۋاب ئالىـدۇ      مۈڭگۈزلـۈك  كهلسه، ئـۇ  

كىمكى تۆتىنچى بولۇپ كهلسه، ئۇ بىر توخـۇ سـهدىقه قىلغانـدەك سـاۋاب     
ــدۇئال ــهدىقه      . ى ــۇم س ــال تۇخ ــر ت ــه، بى ــۇپ كهلس ــىنچى بول ــى بهش كىمك

ئىمام خۇتبه ئوقۇش ئۈچۈن مۇنبهرگه چىققاندا، . قىلغاندەك ساۋاب ئالىدۇ
  . ①»يدۇخۇتبه تىڭشا كېلىپساۋاب يازىدىغان پهرىشتىلهر 

  )499: تىرمىزى(

يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِ - 1836
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ذَا َيْوُم الُْجُمَعِة كَانَ َعلَى كُلِّ َبابٍ ِمْن أَْبَوابِ الَْمْسجِِد الَْملَاِئكَةُ َيكُْتُبونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَـإِ 
  .طََوْوا الصُُّحَف َوَجاُءوا َيْسَتِمُعونَ الذِّكَْر َجلََس الْإَِماُم

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    – 1836 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دەرۋازىسـى ئالدىـدا،   ھهر بىـر  جۈمه كۈنىدە ھهرقانداق مهسجىدنىڭ «
ئـادەملهرنى تىزىماليـدىغان پهرىشـتىلهر     بىرىدىن بالـدۇر كهلـگهن   -بىر 
ئىمــام خــۇتبه ئوقــۇش ئۈچــۈن مــۇنبهرگه چىققانــدا، ئــۇالر       . شــىدۇۇتۇر

  . »دۇيخۇتبه تىڭشاكېلىپ دەپتهرلىرىنى قاتلىۋېتىپ، 
  )3211: بۇخارى(

ُيْهـِدي   َوَمثَلُ الُْمَهجِّرِ كََمثَلِ الَِّذي ُيْهِدي الَْبَدَنةَ ثُمَّ كَالَِّذي: َويف رَِواَية - 1837
 .َبقََرةً ثُمَّ كَالَِّذي ُيْهِدي الْكَْبȈَ ثُمَّ كَالَِّذي ُيْهِدي الدََّجاَجةَ ثُمَّ كَالَِّذي ُيْهِدي الَْبْيَضةَ

يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  - 1837 
  : مۇنداق دېگهن

شـىگه  كىشى تۆگه سـهدىقه قىلغـان كى  بالدۇر كهلگهن مهسجىدكه «
سـهدىقه   ۇنىڭدىن كېيىن كهلـگهن كىشـى كـاال   ئ. ئوخشاش ساۋاب ئالىدۇ

ئۇنىڭـدىن كېـيىن كهلگىنـى    . قىلغان كىشىگه ئوخشاش ساۋاب ئالىـدۇ 
ئۇنىڭــدىن . قوچقــار ســهدىقه قىلغــان كىشــىگه ئوخشــاش ســاۋاب ئالىــدۇ 

توخۇ سهدىقه قىلغان كىشـىگه ئوخشـاش سـاۋاب     كېيىن كهلگهن كىشى
ېـيىن كهلگىنـى تۇخـۇم سـهدىقه قىلغـان كىشـىگه       ئۇنىڭـدىن ك . ئالىدۇ

  . »ئوخشاش ساۋاب ئالىدۇ
  )1416: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتقُْعُد الَْملَاِئكَـةُ   - 1838
اَس َعلَى َمَنازِِلهِْم فَالنَّاُس ِفيِه كََرُجلٍ قَدََّم َبَدَنةً َيْوَم الُْجُمَعِة َعلَى أَْبَوابِ الَْمْسجِِد َيكُْتُبونَ النَّ

َوكََرُجلٍ قَدََّم َبقََرةً َوكََرُجلٍ قَدََّم َشاةً َوكََرُجلٍ قَدََّم َدَجاَجةً َوكََرُجلٍ قَدََّم ُعْصفُوًرا َوكََرُجلٍ 
  .قَدََّم َبْيَضةً

ســهلاللالھۇ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر      - 1838
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  : قىلىدۇ رىۋايهتئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 
پهرىشتىلهر جـۈمه كـۈنلىرى مهسـجىد دەرۋازىلىـرى ئالدىـدا جـۈمه       «

ېــــزىش ئۈچــــۈن نامىزىغــــا كهلــــگهن ئادەملهرنىــــڭ دەرىجىلىرىنــــى ي 
ــىدۇۇئولتۇر ــرى   . ش ــجىدكه كېلىشــتىكى دەرىجىلى ــانالرنىڭ مهس ئىنس

هدىقه بهرگهنــدەك بولىــدىغانلىرى، بىــر كــاال بىــر تــۆگه ســ: تۆۋەنــدىكىچه
ــهدىقه بهرگهنـــدەك    ــدىغانلىرى، بىـــر قـــوي سـ ــهدىقه بهرگهنـــدەك بولىـ سـ
بولىدىغانلىرى، بىر توخۇ سهدىقه بهرگهندەك بولىدىغانلىرى، بىر قۇشقاچ 
ــدەك     ــدەك بولىــدىغانلىرى ۋە بىــر تۇخــۇم ســهدىقه بهرگهن ســهدىقه بهرگهن

  . ①»بولىدىغانلىرى بار
  )1387: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـْن َتَوضَّـأَ     -1839 
 ثَلَاثَِة فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ثُمَّ أََتى الُْجُمَعةَ فَاْسَتَمَع َوأَْنَصَت غُِفَر لَُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن الُْجُمَعِة َوزَِياَدةُ

  .َوَمْن َمسَّ الَْحَصى فَقَْد لََغا أَيَّامٍ
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 1839

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــا    « ــيىن، جــۈمه نامىزىغ ــدىن كې ــارەتنى كامىــل ئالغان كىمكــى تاھ

ېيىنكـى  كېلىپ، خۇتبىنى ئىخالس بىلهن تىڭشىسا، ئۇنىڭ شۇندىن ك
خـــۇتبه كىمكـــى . ئـــون كۈنلـــۈك گۇنـــاھلىرى مهغپىـــرەت قىلىنىـــدۇ 

يهردىكــى ئۇششــاق تاشــنى ئوينىســا، بــۇ ســاۋابتىن قــۇرۇق ئوقۇلۇۋاتقانــدا 
  . »قالىدۇ

  )857: مۇسلىم(

ُجلٌ َيـْوَم  َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْغَتِسلُ َر - 1840
 فَلَا ُيفَرُِّق الُْجُمَعِة َوَيَتطَهَُّر َما اْسَتطَاَع ِمْن طُْهرٍ َوَيدَِّهُن ِمْن ُدْهنِِه أَْو َيَمسُّ ِمْن ِطيبِ َبْيِتِه ثُمَّ َيْخُرُج

َر لَُه َما َبْيَنـُه َوَبـْيَن الُْجُمَعـِة    َبْيَن اثَْنْينِ ثُمَّ ُيَصلِّي َما كُِتَب لَُه ثُمَّ ُيْنِصُت إِذَا َتكَلََّم الْإَِماُم إِلَّا غُِف

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1314(ئهلبانى  ①
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  .الْأُْخَرى
ــۋايهت    - 1840 ــۇدىن رىـــ ــۇ ئهنهـــ ــى رەزىيهلالھـــ ــهلمان فارىســـ ســـ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىمكانىنىـــڭ بېـــرىچه كىمكـــى جـــۈمه كـــۈنى غۇســـلى قىلىـــپ، «

ــاچ پاكىزلىنىــــپ،  ــاقال ۋە بهدەنلىرىنــــى  -چــ ــدىكى ســ ــايالپ، ئۆيــ مــ
خۇشــپۇراقلىق بۇيــۇمالرنى ئىشــلىتىپ، ئانــدىن مهســجىدكه كهلســه ۋە  

قانچىلىـك نامـاز   ، سـتىن ئىككى ئادەمنىڭ ئوتتۇرىسـىدىن ئـاتالپ ئۆتمه  
شـۈك ئولتـۇرۇپ    گه، ئىمامنىڭ خۇتبىسـى پ بولۇپئوقۇئوقۇغۇسى كهلسه 

لغان قۇالق سالسا، ئۇ ئادەمنىڭ شۇ جۈمهدىن يهنه بىر جۈمه كۈنىگىچه بو
  . »ئارىلىقتىكى گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  )883: بۇخارى(

عن أَْوُس ْبُن أَْوسٍ الثَّقَِفيُّ قال َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1841
ْم َيْركَْب َوَدَنا ِمْن الْإَِمـامِ  َيقُولُ َمْن غَسَّلَ َيْوَم الُْجُمَعِة َواغَْتَسلَ ثُمَّ َبكََّر َواْبَتكََر َوَمَشى َولَ

  . فَاْسَتَمَع َولَْم َيلȠُْ كَانَ لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َعَملُ َسَنٍة أَْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها
نىـڭ مۇنـداق   ئهنهۇ ئهۋس ئىبنى ئهۋس سهقهفى رەزىيهلالھۇ - 1841

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى : دېگهنلىكــى رى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه  مهن پهيغهم
كىمكـى جـۈمه كـۈنى    «: ئاڭلىـدىم دېگهنلىكىنـى  ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق 

غۇسلى تاھارەت ئېلىپ، جۈمه نامىزى ئۈچۈن ئۆيىـدىن بالـدۇر چىقسـا ۋە    
پىيــادە مېڭىــپ، مهســجىدكه بىرىنچــى بولــۇپ كهلســه، ئانــدىن ئىمامغــا 
يېقىن ئولتۇرۇپ، ھېچبىر نهرسه ئوينىماي، خۇتبىنى تىڭشىسا، ئۇنىـڭ  

نامـاز   سـى روزا تۇتـۇپ، كېچى كۈنـدۈزى   ى ئۈچۈن بىـر يىـل  ھهر بىر قهدىم
  . ①»ئوقۇغاننىڭ ئهجرى بېرىلىدۇ

  )345: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعِتيقِ أَبِي َبكْرٍ، وَعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ الُْخَزاِعيِّ، َعْن َرُسولِ اللَّـِه   - 1842
ْوَم الُْجُمَعِة كُفَِّرْت ذُُنوُبُه َوَخطَاَياُه، فَإِذَا أََخذَ ِفي َمنِ اغَْتَسلَ َي”: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 333(ئهلبانى  ①
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الَْمْشيِ كُِتَب لَُه بِكُلِّ َخطَْوٍة ِعْشُرونَ َحَسَنةً، فَإِذَا اْنَصَرَف ِمَن الصَّالِة أُجِيُز بَِعَملِ ِمـائََتْي  
  .“َسَنٍة

ۋە  ىنىڭ ئازادگهردىسئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1842
ئىمران ئىبنى ھۈسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇالردىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــا، ئۇنىـــڭ گۇنـــاھلىرى  « ۋە  كىمكـــى جـــۈمه كـــۈنى غۇســـلى قىلسـ

باسقان ھهر بىر  غائۇنىڭ جۈمه نامىزى. قىرىپ تاشلىنىدۇ يامانلىقلىرى
نامـازدىن قايتقانـدا   . ىلىقنىڭ ساۋابى يېزىلىـدۇ ياخش 20قهدىمى ئۈچۈن 
  . ①»يىل ياخشىلىق قىلغاننىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ 200بولسا، ئۇنىڭغا 

 )»ئهلئهۋسهت« ؛18/139: »ئهلكهبىر«(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْحُضُر الُْجُمَعةَ - 1843
 ثَلَاثَةُ َنفَرٍ َرُجلٌ َحَضَرَها َيلُْغو َوُهَو َحظُُّه ِمْنَها َوَرُجلٌ َحَضَرَها َيْدُعو فَُهَو َرُجلٌ َدَعا اللََّه َعزَّ
َوَجلَّ إِنْ َشاَء أَْعطَاُه َوإِنْ َشاَء َمَنَعُه َوَرُجلٌ َحَضَرَها بِإِْنَصاٍت َوُسكُوٍت َولَْم َيَتَخطَّ َرقََبـةَ  

َه َعزَّ لَْم ُيْؤِذ أََحًدا فَهَِي كَفَّاَرةٌ إِلَى الُْجُمَعِة الَِّتي َتِليَها َوزَِياَدِة ثَلَاثَِة أَيَّامٍ َوذَِلَك بِأَنَّ اللَُّمْسِلمٍ َو
  .َوَجلَّ َيقُولُ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها

نهۇنىـڭ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئه     - 1843
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

 :ئـۈچ تۈرلـۈك ئـادەم كېلىـدۇ     مۇنـداق  جـۈمهگه «: ۋەسهللهم مۇنداق دېدى
يــاكى خــۇتبىگه قــۇالق  ىغان بىرىنچىســى، ئــۇنى ـ بــۇنى تۇتــۇپ ئوينايــد    

 جـۈمه نامىزىـدىن   نىـڭ ئۇ. ىغان ئادەمسالماي، باشقىالر بىلهن مۇڭدىشىد
ش ۇئـا قىلىـ  دئىككىنچىسـى،  . بولىـدۇ  پهقهتال شـۇ  نېسىۋىسىئالىدىغان 

تائــاال خالىســا ئۇنىــڭ تىلىگىنىنــى بېرىــدۇ،  هللا ، ائۈچــۈن كهلــگهن ئــادەم
ئىخالس بىلهن جىم تۇرۇپ، خۇتبىنى  ئۈچىنچىسى،. خالىمىسا بهرمهيدۇ

                                                 
ــۇمرە      ): 3061(ھهيســهمى  ① ــى ھ ــاك ئىبن ــهنهدىدە زەھه ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــى    . ئىسـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــى زەئىـــپ كىشـ ــائى ئۇنىـــڭ ھهدىسـ ــى مهئىـــن ۋە نهسـ ئىبنـ
 .ئىلگىرى سۈرسه، ئىبنى ھىببان ئىشهنچلىك كىشىلهر قاتارىدا سانىغان، ـ دېگهن
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ــازار   ىغانئاڭاليــد ــاتالپ ئۆتــۈپ ئ ، ھېچبىــر مۇســۇلماننىڭ گهدىنىــدىن ئ
ئۇنىڭ ئوقۇغان جـۈمه نـامىزى شـۇ جـۈمهدىن تارتىـپ      . ان ئادەمىغبهرمهيد

ــدۇ    ــارەت بولى ــا كهفف ــارىلىقتىكى گۇناھلىرىغ ــان ئ ــون كــۈنگىچه بولغ . ئ
كىــم بىــر ياخشــىلىقنى قىلســا، ئۇنىڭغــا ئــون  : تائاالنىــڭهللا بۇنىڭغــا ا

  . ②»دېگهن سۆزى دەلىل بولىدۇ ①ھهسسه ئهجىر بېرىلىدۇ
 )1113: داۋۇد ئهبۇ(

طَاء الُْخَراَسانِيُّ َعْن َمْولَى اْمَرأَِتِه أُمِّ ُعثَْمانَ قَالَ َسِمْعُت َعِليŋا َرِضـَي  عن َع -1844
ْسَواقِ اللَُّه َعْنُه َعلَى ِمْنَبرِ الْكُوفَِة َيقُولُ إِذَا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعِة غََدْت الشََّياِطُني بَِراَياِتَها إِلَى الْأَ

َرابِيِث أَْو الرََّباِئِث َوُيثَبِّطُوَنُهْم َعْن الُْجُمَعِة َوَتْغُدو الَْملَاِئكَةُ فََيْجِلُسونَ َعلَى فََيْرُمونَ النَّاَس بِالتَّ
أَْبَوابِ الَْمْسجِِد فََيكُْتُبونَ الرَُّجلَ ِمْن َساَعٍة َوالرَُّجلَ ِمْن َساَعَتْينِ َحتَّى َيْخُرَج الْإَِمـاُم فَـإِذَا   

ا َيْسَتْمِكُن ِفيِه ِمْن اِلاْسِتَماعِ َوالنَّظَرِ فَأَْنَصَت َولَْم َيلȠُْ كَانَ لَُه ِكفْلَـاِن  َجلََس الرَُّجلُ َمْجِلًس
ِمْن أَْجرٍ فَإِنْ َنأَى َوَجلََس َحْيثُ لَا َيْسَمُع فَأَْنَصَت َولَْم َيلȠُْ لَُه ِكفْلٌ ِمْن أَْجرٍ َوإِنْ َجلَـَس  

َماعِ َوالنَّظَرِ فَلََغا َولَْم ُيْنِصْت كَانَ لَُه ِكفْلٌ ِمْن وِْزرٍ َوَمْن قَالَ َمْجِلًسا َيْسَتْمِكُن ِفيِه ِمْن اِلاْسِت
رِ َيْوَم الُْجُمَعِة ِلَصاِحبِِه َصٍه فَقَْد لََغا َوَمْن لََغا فَلَْيَس لَُه ِفي ُجُمَعِتِه ِتلَْك َشْيءĄ ثُمَّ َيقُولُ ِفي آِخ

  . لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَكذَِلَك َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال
ئهتــــا خۇراســــانى ئۆزىنىــــڭ ئايــــالى ئۇممــــۇ ئوســــماننىڭ  - 1844

ــۋايهت قىلىــدۇ  مهن ئهلــى : ئازادگهردىســىنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رى
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ كۇفه شـهھىرىدە مـۇنبهر ئۈسـتىدە تـۇرۇپ مۇنـداق      

  : دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم
ر ھهر جۈمه كۈنى سهھهردە بـايراقلىرىنى بازارالرغـا قـاداپ،    ــ شهيتانال

ئـاتقىلى  جۈمه نامىزىـدىن توسـىدىغان سـهۋەب، خىيـالالرنى      نىكىشىلهر
ــدۇ ــا، ئهت په. تۇرى ــدا   رىشــتىلهر بولس ــرى ئالدى ــدە مهســجىد دەرۋازىلى ىگهن

قهدەر  ئولتۇرۇپ، تـاكى ئىمـام خـۇتبه ئوقـۇش ئۈچـۈن مـۇنبهرگه چىققانغـا       
ى، كىمنىـــڭ ئىككىنچـــى بولـــۇپ كهلگهنلىكىنـــى كىمنىـــڭ بىرىنچـــ

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -160سۈرە ئهنئام،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 984(ئهلبانى  ②
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ئىمــامنى كــۆرۈپ تۇرغــان قانــداقال بىــر ئــادەم . يېزىشــنى داۋامالشــتۇرىدۇ
ھېچ بىر بىهـۇدە سـۆز ۋە ھهرىـكهت    ھالدا خۇتبه تىڭشىيااليدىغان ئورۇندا 

جىم ئولتـۇرۇپ خـۇتبه تىڭشىسـا، ئۇنىڭغـا ئىككـى ئهجىـر        ،قىلماستىن
ــدۇ ــرەك  ئهگهر ئىمامنىــڭ خۇتب. بېرىلى ــدىغان چهت ىســىنى ئاڭلىيالماي

شــۈك ئولتۇرســا، ھــېچ بىــر بىهــۇدە ســۆز ۋە ھهرىــكهت قىلماســتىن يهردە 
ئهگهر ئـۇ ئىمـامنى كـۆرۈپ تۇرغـان ھالـدا      . ئۇنىڭغا بىر ئهجىر بېرىلىـدۇ 

مـاي بىهـۇدە   جىـم ئولتۇر ئولتۇرسـا، بىـراق   ئاڭلىيااليـدىغان يهردە   خۇتبه
كىمكـى خـۇتبه   . گۇناھ بولىـدۇ ر ئۇنىڭغا بىسۆز ۋە ھهرىكهتلهرنى قىلسا، 

، بىهـۇدە  ىمۇدېس “!ك ئولتۇرۈش”: ۋاتقاندا يېنىدىكى قېرىندىشىغاۇئوقۇل
كىمكــى بىهــۇدە گهپ قىلســا، ئوقۇغــان جــۈمه     . گهپ قىلغــان بولىــدۇ 

مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  .نامىزىــدىن ھــېچ نهرســىگه ئېرىشــهلمهيدۇ
  . ①غان ئىدىمىشۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭل مۇئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

 )1051: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ  - 1845
َيابِِه ثُمَّ لَـْم  َمْن اغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة َوَمسَّ ِمْن ِطيبِ اْمَرأَِتِه إِنْ كَانَ لََها َولَبَِس ِمْن َصاِلحِ ِث

قَاَب َيَتَخطَّ رِقَاَب النَّاسِ َولَْم َيلȠُْ ِعْنَد الَْمْوِعظَِة كَاَنْت كَفَّاَرةً ِلَما َبْيَنُهَما َوَمْن لََغا َوَتَخطَّى رِ
  .النَّاسِ كَاَنْت لَُه șُْهًرا

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن        - 1845
ۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   رىۋايهت قىلىنىد

  : دېگهن
ئايالىنىـڭ  ھـېچ بولمىغانـدا   كىمكى جۈمه كۈنى غۇسـلى قىلىـپ،   «

ــ  ــپۇراق بۇيۇملىرىــ ــىمۇ ندىخۇشــ ــڭ   بولســ ــلىتىپ، كىيىمنىــ ئىشــ
ياخشىسىنى كىيىپ، مهسـجىدكه كهلسـه ۋە باشـقىالرنىڭ گهدىنىـدىن     

شىسـا، ئۇنىـڭ ئىككـى جـۈمه     ئاتالپ ئۆتمهي، خۇتبىنى گهپ قىلمـاي تىڭ 
خـۇتبه ئوقۇلۇۋاتقانـدا   كىمكـى  . ارەت بولىدۇففئارىلىقىدىكى گۇناھىغا كه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 230(ئهلبانى  ①
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گهپ قىلىدىكهن ۋە باشقىالرنىڭ گهدەنلىرىدىن ئاتالپ ئۆتىدىكهن، جۈمه 
  . ①نىڭ ھېسابىدا بولىدۇنامىزى نامىزى ئۇنىڭ ئۈچۈن پېشىن

  ) 347: داۋۇد ئهبۇ(

نِ َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْجُمَعةُ َعلَـى  َعْن َعْبِد اللَِّه ْب - 1846
  . كُلِّ َمْن َسِمَع النَِّداَء

ــۇ       - 1846 ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلالھ ــى ئ ــر ئىبن ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن ئاب
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  

  : رىۋايهت قىلىدۇ
  . ②»پهرزدۇر ئهزاننى ئاڭلىغان ھهرقانداق كىشىگه امىزىجۈمه ن«

  )1056: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن طَارِقِ ْبنِ ِشَهابٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْجُمَعةُ َحـقٌّ   - 1847
  . أَْو اْمَرأَةٌ أَْو َصبِيٌّ أَْو َمرِيȐٌَواجٌِب َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ ِفي َجَماَعٍة إِلَّا أَْرَبَعةً َعْبٌد َمْملُوٌك 

تـــارىق ئىبنـــى شـــىهاب پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  - 1847
 :ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

جامائهت بىلهن جۈمه نامىزى ئوقۇش تۆت تۈرلۈك كىشىدىن باشـقا  «
قـۇل،  : ەنـدىكىچه ھهر بىر مۇسۇلمانغا پهرز بولۇپ، بۇ تۆت تۈرلۈك ئادەم تۆۋ

  . ③»ئايال كىشى، كىچىك باال ۋە كېسهل ئادەم
  )1067: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ثَُوْيرٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ قَُباَء َعْن أَبِيِه َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى  - 1848
  .ْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْشَهَد الُْجُمَعةَ ِمْن قَُباَءاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أََمَرَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

ــۇۋەير،  -1848 ــاالمنىڭ  ســــ ــبهر ئهلهيهىسســــ ــى پهيغهمــــ دادىســــ
ــاھابىلىرىدىن  ــان س ــرى بولغ ــر ئادەم  بى ــالىق بى ــڭقۇب دادىســىنىڭ  نى

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 335(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 233(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 942(ئهلبانى  ③
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : رىۋايهت قىلىـدۇ دېگهنلىكىنى مۇنداق 
مهسـجىدى  (قۇبـادىن مهدىـنىگه    ۋەسهللهم بىزنـى جـۈمه نـامىزى ئۈچـۈن    

  . ①بۇيرىدى شكهكېلى) نهبهۋىگه
  )501: تىرمىزى(

َوقَْد ُروَِي َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ الُْجُمَعةُ  - 1849 
  .اُدُه َضِعيٌفَعلَى َمْن آَواُه اللَّْيلُ إِلَى أَْهِلِه َوَهذَا َحِديثٌ إِْسَن

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 1849
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

جـــۈمه نـــامىزى ـــــ كېچىســـى ئـــۆيىگه خـــاتىرجهم قايتااليـــدىغان «
  . ②»ھهرقانداق كىشىگه پهرزدۇر

  )501: تىرمىزى(

َخطََبَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ذَاَت  : ْدرِيِّ، قَالََعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخ - 1850
إِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُُم الُْجُمَعةَ ِفي َمقَاِمي َهذَا، ِفي َساَعِتي َهِذِه، ِفي َيـْوِمي  ”: َيْومٍ، فَقَالَ

اَمِة، َمْن َتَركََها ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ َمـَع إَِمـامٍ   َهذَا، ِفي َشْهرِي َهذَا، ِفي َعاِمي َهذَا إِلَى َيْومِ الِْقَي
َعاِدلٍ أَْو إَِمامٍ َجاِئرٍ فَال ُجِمَع لَُه َشْملُُه َوال ُبورَِك لَُه ِفي أَْمرِِه، أَال َوال َصالةَ لَـُه، أَال َوال  

  .“َحجَّ لَُه، أَال َوال بِرَّ لَُه، أَال َوال َصَدقَةَ لَُه
ــۇ – 1850  ــۇد  ئهبـ ــهئىد خـ ــداق  سـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ رى رەزىيهلالھـ

ــدۇ   ــۋايهت قىلىنى ــى رى ــۈنى : دېگهنلىك ــر ك ــهلاللالھۇ   ،بى ــۇلۇلالھ س رەس
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه خۇتبه ئوقۇۋېتىپ مۇنداق دېدى

تائـاال سـىلهرگه جـۈمه نـامىزىنى مۇشـۇ تۇرغـان       هللا شۈبهىسىزكى، ا«
يـامهتكه  يىلـدا قى كـۈن، مۇشـۇ   ئورنۇمدا، مۇشۇ سـائهت، مۇشـۇ ئـاي، مۇشـۇ     

ــامىزىنى كىمكــى. قهدەر پهرز قىلــدى ــۇرۇپ، جــۈمه ن ئىمــام  ئۆزرىســىز ت
بىـلهن بىـرگه   مهيلى ئادىل ياكى زالىم بولۇشىدىن قهتئىيـنهزەر ئۇنىـڭ   

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 76(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 76(ئهلبانى  ②
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ئۇنىڭغــا بىرلىــك ئاتــا قىلمايــدۇ ۋە ئىشــلىرىغا بهرىــكهت  هللا ئوقۇمىســا، ا
، بىلىڭالركى، ئۇنىڭ نامىزى نامـاز ئهمهس، ھهجـى ھهج ئهمهس  . بهرمهيدۇ

قىلغان ياخشـىلىقى ياخشـىلىق ئهمهس، قىلغـان سهدىقىسـىمۇ قوبـۇل      
  . ①»ئهمهس

  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي الَْجْعِد َيْعنِي الضَّْمرِيَّ َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ ِفيَما َزَعَم ُمَحمَّـُد ْبـُن    - 1851
ْن َتَرَك الُْجُمَعةَ ثَلَاثَ َمرَّاٍت َتَهاُوًنا بَِهـا  َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َم

  . طََبَع اللَُّه َعلَى قَلْبِِه
ــۋايهت     - 1851 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــرى رەزىيهلالھــ ــد زەمــ ــۇ جهئــ ئهبــ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ىم كىمكــى بىپهرۋالىــق قىلىــپ جــۈمه نــامىزىنى ئــۇدا ئــۈچ قېــت «

  . ②»چهتلىۋېتىدۇېئۇنىڭ قهلبىنى پهللا ئوقۇمىسا، ا
  )500: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا َهلْ َعَسـى   - 1852
فََيَتَعذََّر َعلَْيِه الْكَلَأُ فََيْرَتِفـَع ثُـمَّ    أََحُدكُْم أَنْ َيتَِّخذَ الصُّبَّةَ ِمْن الَْغَنمِ َعلَى َرأْسِ ِميلٍ أَْو ِميلَْينِ

َتجِيُء الُْجُمَعةُ فَلَا َيجِيُء َولَا َيْشَهُدَها َوَتجِيُء الُْجُمَعةُ فَلَا َيْشَهُدَها َوَتجِيُء الُْجُمَعـةُ فَلَـا   
  .َيْشَهُدَها َحتَّى ُيطَْبَع َعلَى قَلْبِِه

ىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇد – 1852 
 :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

شۇنىڭدىن ئاگاھ بولۇڭالركى، پـات يېقىنـدا مۇنـداق ئهھـۋالالر يـۈز      «
 ③بىرىڭالر قوي بېقىش ئۈچۈن شهھهردىن بىر ياكى ئىككى مىل: بېرىدۇ

                                                 
ــهمى  ① ــيه        ): 3029(ھهيس ــى ئهتىي ــا ئىبن ــهنهدىدە مۇس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ــار  ــرى بــ ــىملىك بىــ ــاھىلى ئىســ ــدىم . بــ ــالىنى تاپالمىــ ــرى . مهن ئۇنىــــڭ تهرجىمىهــ ــان راۋىيلىــ قالغــ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .گهنھهسهن ۋە سهھىه، ـ دې): 414(ئهلبانى  ②
 .مېتىرغا تهڭ 1609بىر مىل ــ  ③
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ئـــوت ـ چـــۆپ تاپالمىغانســـېرى، قـــويلىرىنى ھهيـــدەپ    . يىراقلىشـــىدۇ
بــۇ ئارىــدا، جــۈمه نامىزىنىــڭ ۋاقتــى كېلىــپ  . پىلىكلهرگه ئۆرلهيــدۇتــۆ

يهنه بىـر جـۈمه كېلىـدۇ، ئـۇ يهنه     . قالىدۇ، ئهمما ئـۇ نامازغـا كېلهلمهيـدۇ   
شـۇنىڭ  . ئۈچىنچى جۈمه كېلىدۇ، ئۇنىڭغىمۇ كېلهلمهيـدۇ . كېلهلمهيدۇ

  . ①»بىلهن، ئۇنىڭ دىلى پېچهتلىنىدۇ
  ) 1127: ئىبنى ماجه(

ُم ْبُن ِميَناَء أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َوأََبا ُهَرْيَرةَ َحدَّثَاُه أَنَُّهَما َسـِمَعا  عن الَْحكَ -1853
 َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َعلَى أَْعَواِد ِمْنَبرِِه لََيْنَتهِـَينَّ أَقْـَواٌم َعـْن َوْدِعهِـمْ    

  .اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم ثُمَّ لََيكُوُننَّ ِمْن الَْغاِفِلَني الُْجُمَعاِت أَْو لََيْخِتَمنَّ
ھهكهم ئىبنى مىنائهدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئابـدۇلالھ     - 1853

ئىبنى ئۆمهر ۋە ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـاالر ئۇنىڭغـا پهيغهمـبهر      
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ئـــۆز مۇنبىرىـــدە تـــۇرۇپ مۇنـــداق 

  : گهنلىكىنى سۆزلهپ بهرگهندې
بىـــر تۈركـــۈم كىشـــىلهر جـــۈمه نـــامىزىنى تهرك ئېتىشـــتىن ۋاز  «

. نىـڭ دىللىرىنـى پېچهتلىۋېتىـدۇ   الرئۇهللا ئۇنـداق قىلمىسـا، ا  . كهچسۇن
  . »شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر ئهلۋەتته غاپىلالردىن بولۇپ كېتىدۇ

  )865: مۇسلىم(

ِد اللَِّه إِلَى الُْجُمَعِة فََوَجَد ثَلَاثَةً َوقَْد َسَبقُوُه َعْن َعلْقََمةَ قَالَ َخَرْجُت َمَع َعْب - 1854
َم َيقُولُ فَقَالَ َرابُِع أَْرَبَعٍة َوَما َرابُِع أَْرَبَعٍة بَِبِعيٍد إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َمِة َعلَى قَْدرِ َرَواِحهِْم إِلَى الُْجُمَعاِت الْـأَوَّلَ َوالثَّـانَِي   إِنَّ النَّاَس َيْجِلُسونَ ِمْن اللَِّه َيْوَم الِْقَيا
  .َوالثَّاِلثَ ثُمَّ قَالَ َرابُِع أَْرَبَعٍة َوَما َرابُِع أَْرَبَعٍة بَِبِعيٍد

مهن : ئهلقهمهنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 1854
ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن   ــامىزىنى  ئاب جــۈمه ن

ئۇ ئۈچ كىشىنىڭ ئۆزىدىن بۇرۇن مهسجىدكه كېلىـپ  . ئوقۇشقا چىقتىم

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 925(ئهلبانى  ①
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تۆتنىـڭ تۆتىنچىسـى، تۆتنىـڭ تۆتىنچىسـى     مهن : بولغانلىقىنى كۆرۈپ
چـۈنكى مهن پهيغهمـبهر   . يىـراق ئهمهس ) نىڭ رەھمىتى ئۈچۈن ئانچههللا(

ھهقىـــقهتهن، قىيـــامهت كـــۈنى «: ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ
ــ ــا   هللا انالر ائىنسـ ــۈمه نامازلىرىغـ ــڭ جـ ــدا ئۆزلىرىنىـ ــڭ ئهتراپىـ تائاالنىـ

ــرىگه     ــۇپ بېرىشــتىكى دەرىجىلى ــۈچىنچى بول ــى، ئ ــى، ئىككىنچ بىرىنچ
ــورۇن ئالىــدۇاليىــق  مهن تۆتنىــڭ . دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىم » ئ

هللا مهنچه تـۆت كىشـىنىڭ تۆتىنچىسـى بولـۇش ا    تۆتىنچىسى بوپتىمهن، 
  . ①يىراق ئهمهس، ـ دېدىتائاالنىڭ رەھمىتىدىن ئانچه 

  )1094: ئىبنى ماجه(

َعْن َعْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلقَـْومٍ َيَتَخلَّفُـونَ َعـْن     - 1855
َخلَّفُـونَ َعـْن   الُْجُمَعِة لَقَْد َهَمْمُت أَنْ آُمَر َرُجلًا ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَُحرَِّق َعلَى رَِجـالٍ َيتَ 

  .الُْجُمَعِة ُبُيوَتُهْم
ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   - 1855 

جـۈمه نامىزىغـا   قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
  : مۇنداق دېگهنكهلمهيدىغانالر ھهققىدە 

امىزىغـا  بىرىڭالرنى جامائهتكه ئىمام قىلىپ قويۇپ، ئـۆزەم جـۈمه ن  «
  . »كېلىدۇ ئوت قويۇۋەتكۈم گهئۆيلىرى ڭكهلمىگهنلهرنى

  )652: مۇسلىم(

َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتَرَك  - 1856
  .فَبِنِْصِف ِديَنارٍ الُْجُمَعةَ ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ فَلَْيَتَصدَّْق بِِديَنارٍ فَإِنْ لَْم َيجِْد

ــۋايهت      - 1856 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن س
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 تىلــالكىمكــى ئۆزرىســىز تــۇرۇپ جــۈمه نــامىزىنى ئوقۇمىســا، بىــر  «
قه بهرسىمۇ سهدى تىلالئۇنىڭغا ئىمكانى بولمىسا، يېرىم . سهدىقه بهرسۇن
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  . ①»بولىدۇ
  )1372: نهسائى(

فَلَْيَتَصدَّْق بِِدْرَهمٍ أَْو نِْصِف ِدْرَهمٍ أَْو َصاعِ ِحْنطٍَة أَْو نِْصـِف  : َويف رَِواَية - 1857
  . َصاعٍ

؛ بىــر يــاكى تهڭــگهبىــر يــاكى يېــرىم «: يهنه بىــر رىــۋايهتته - 1857
  . ③دېيىلگهن» بۇغداي سهدىقه بهرسۇن ②يېرىم سا

  )1054: داۋۇد ئهبۇ(

عن َعْبد اللَِّه ْبُن الَْحارِِث اْبنِ َعمِّ ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن أَنَّ اْبَن َعبَّـاسٍ قَـالَ    - 1858
ـ  لْ ِلُمَؤذِّنِِه ِفي َيْومٍ َمِطريٍ إِذَا قُلُْت أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه فَلَا َتقُلْ َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة قُ

ُبُيوِتكُْم فَكَأَنَّ النَّاَس اْسَتْنكَُروا ذَِلَك فَقَالَ قَْد فََعلَ ذَا َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنِّي إِنَّ الُْجُمَعةَ  َصلُّوا ِفي
  .َعْزَمةٌ َوإِنِّي كَرِْهُت أَنْ أُْخرَِجكُْم فََتْمُشونَ ِفي الطِّنيِ َوالَْمطَرِ

ھ ئابدۇلال مۇھهممهد ئىبنى سىرىننىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى - 1858
ــدۇ    ــۋايهت قىلىنىـ ــداق رىـ ــتىن مۇنـ ــى ھارىسـ ــاس  : ئىبنـ ــى ئاببـ ئىبنـ

: يامغۇرلۇق بىر جـۈمه كـۈنى ئۆزىنىـڭ مـۇئهززىنىگه     مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
: دەپ بولغانـــدىن كېـــيىن» ئهشـــههدۇئهننه مـــۇھهممهدەن رەســـۇلۇلالھ«
نامــازنى ئۆيــۈڭالردا «: دېــمهي» )نامازغــا كــېلىڭالر(ھهيــيه ئهلهسســاالھ «

ــۇڭالر ــدى! گىــندې» ئوق ــ دې ــراز   . ـ ــائهت ئېتى ــوغرا تاپمىغــان جام ــۇنى ت ب
  :ئۇ. بىلدۈردى

جۈمه نامىزى . ــ بۇ ئىشنى مهندىنمۇ خهيرلىكرەك بىرى قىلغانىدى
مهن ئهممــا  . پهرز بولغــان بىــر ئىبــادەتتۇر  ) جامــائهت بىــلهن ئوقــۇش  (

ئهزىيهت تارتىپ يۈرۈشۈڭالرنى خالىمىدىم، يامغۇردا سىلهرنىڭ پاتقاق ۋە 
  . ④ـ دېدى

  ) 1066: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 75(ئهلبانى  ①
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عن َعْمرو ْبُن ُسلَْيمٍ الْأَْنَصارِيُّ قَالَ أَْشَهُد َعلَى أَبِي َسِعيٍد قَالَ أَْشَهُد َعلَى  - 1859 
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْغْسلُ َيْوَم الُْجُمَعِة َواجٌِب َعلَى كُـلِّ ُمْحـَتِلمٍ َوأَنْ   

نَّ َوأَنْ َيَمسَّ ِطيًبا إِنْ َوَجَد قَالَ َعْمٌرو أَمَّا الُْغْسلُ فَأَْشَهُد أَنَُّه َواجٌِب َوأَمَّـا اِلاْسـِتَنانُ   َيْسَت
  . َوالطِّيُب فَاللَُّه أَْعلَُم

ــى      - 1859  ــداق دېگهنلىك ــارىنىڭ مۇن ــۇلهيم ئهنس ــى س ــر ئىبن ئهم
بېرىمهنكـى،   گۇۋاھلىـق : ئهبۇ سـهئىد مۇنـداق دېـدى   : رىۋايهت قىلىنىدۇ

غۇسـلى قىلىـش    جۈمه كـۈنى «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
مىسـۋاك  ئۇنىـڭ   شـۇنداقال  باالغهتكه يهتكهن ھهرقانداق كىشىگه ۋاجىپ،

ىمۇ ، مۇمكىن بولسا، خۇشپۇراقلىق بۇيۇمالرنى ئىشلىتىشـ ىئىشلىتىش
  . دېگهن» الزىم

ــدۇ  ــداق دەي نلىكىــگه غۇســلى قىلىشــنىڭ ۋاجىــپ ئىكه : ئهمــر مۇن
ــپۇراقلىق     ــۋاك ۋە خۇش ــا مىس ــرىمهن، ئهمم ــق بې ــىلهرنى گۇۋاھلى نهرس

  . تائاال ئهڭ ياخشى بىلگۈچىدۇرهللا نى بولسا، ا)نىڭ ھۆكمى(ئىشلىتىش 
  )880: بۇخارى(

عن َساِلم ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َبْيَنا ُهـَو َيْخطُـُب    - 1860 
ْوَم الُْجُمَعِة َدَخلَ َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََناَداُه ُعَمُر أَيَّةُ النَّاَس َي

ـ  ى َساَعٍة َهِذِه فَقَالَ إِنِّي ُشِغلُْت الَْيْوَم فَلَْم أَْنقَِلْب إِلَى أَْهِلي َحتَّى َسِمْعُت النَِّداَء فَلَْم أَزِْد َعلَ
َوضَّأُْت قَالَ ُعَمُر َوالُْوُضوَء أَْيًضا َوقَْد َعِلْمَت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أَنْ َت

  .َيأُْمُر بِالُْغْسلِ
سالىم ئىبنى ئابدۇلالھ دادىسىدىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق  - 1860

كه جۈمه خۇتبىسى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جامائهت: دەيدۇ
ســـــۆزلهۋاتقاندا، رەســـــۇلۇلالھ ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ 

  : ئۆمهر ئۇنى چاقىرىپ. ساھابىلىرىدىن بىرى مهسجىدكه كىردى
  : ئۇ. ــ بۇ قايسى سائهت؟ ـ دەپ سورىدى

 ىمــۇــــ بۈگــۈن بهك كــۆپ ئىشــىم بــار ئىــدى، ئهزان ئوقــۇلغىچه ئۆيگ 
  :ئۆمهر. ، ـ دەپ جاۋاب بهردى كهلدىمېلىپالقايتالمىدىم، شۇڭا تاھارەت ئ
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كـۈنى   هجـۈم «: ــ سهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
ــېلىڭالر  ــارەت ئ ــۇرۇپ،  » !غۇســلى تاھ ــى بىلىــپ ت كېچىكىــپ دېگىنىن

  . تاھارەت ئېلىپال كهلدىڭمۇ؟ ـ دېدىتېخى يهنه كهلگهننىڭ ئۈستىگه 
  )845: مۇسلىم(

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت كَانَ النَّاُس َيْنَتـاُبونَ َيـْوَم    َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ - 1861
ْم الَْعَرُق فَأََتى الُْجُمَعِة ِمْن َمَنازِِلهِْم َوالَْعَواِليِّ فََيأُْتونَ ِفي الُْغَبارِ ُيِصيُبُهْم الُْغَباُر َوالَْعَرُق فََيْخُرُج ِمْنُه

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْنَسانٌ ِمْنُهْم َوُهَو ِعْنِدي فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـْو  َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
  .أَنَّكُْم َتطَهَّْرُتْم ِلَيْوِمكُْم َهذَا

ئائىشه  نىڭ ئايالىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم – 1861
كىشـىلهر  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق 

تۇرالغــۇ جايلىرىــدىن جــۈمهگه نۆۋەتلىشــىپ   ①جــۈمه كــۈنى ئهۋالىــدىكى
. ۋە تهرگه چۆمــۈلهتتى توزانــدا قــاالتتى -يولــدا كهلگــۈچه چــاڭ ، كېلهتتــى

 ،بىر كـۈنى  .قى كېلىپ تۇراتتىڭ بىلهن، ئۇالردىن سېسىق تهر پۇرىشۇنى
 ،سـهللهم مېنىـڭ ھۇجرامـدا تۇرغانـدا    رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋە  

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم . كهلدى كىرىپئۇالردىن بىرى 
سىلهر مۇشۇ كۈن ئۈچـۈن ئاالھىـدە يۇيۇنـۇپ پـاكىز     «: )بۇ ھالنى كۆرۈپ(

  . دېدى» بولساڭالر، ياخشى بوالتتى
  ). 902: بۇخارى(

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتَوضَّأَ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْندب قَالَ قَالَ َر - 1862
  .َيْوَم الُْجُمَعِة فَبَِها َونِْعَمْت َوَمْن اغَْتَسلَ فَالُْغْسلُ أَفَْضلُ

ــۋايهت      - 1862 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن س
: هنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگ   

غۇســلى قىلىــش ! ؟جــۈمه كــۈنى تاھــارەت ئــېلىش نېمىــدېگهن گــۈزەل «

                                                 
تـــۆت مىـــل يىراقلىقتىكـــى  –ىنىنىـــڭ يـــۇقىرى تهرىـــپىگه جايالشـــقان، مهدىنىـــدىن ئـــۈچ مهد :ئهۋالـــى ①

  .مهھهللىلهرنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى
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   .①»تاھارەت ئېلىشتىنمۇ ئهۋزەلدۇر
  )497: تىرمىزى(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـا   - 1863
  .ْوَبْينِ ِلُجُمَعِتِه ِسَوى ثَْوَبْي َمْهَنِتِهَعلَى أََحِدكُْم لَْو اتََّخذَ ثَ

، پهيغهمــبهر شــىچهرىــۋايهت قىلى ىڭيهھيــا ئىبنــى ســهئىدن - 1863
ئىش قىلىدىغان كىيىمىڭالردىن باشقا، «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . دېگهن» قۇر كىيىم ئاتاپ قويالمامسىلهر؟ بىرجۈمه نامىزى ئۈچۈن 
  )244: مالىك(

كَانَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم ثَْوَبـاِن    ”: َعاِئَشةَ، قَالَْت َعْن - 1864
  .“َيلَْبُسُهَما ِفي ُجُمَعِتِه، فَإِذَا اْنَصَرَف طََوْيَناُهَما إِلَى ِمثِْلَها

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت      – 1864
لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ جـۈمه كـۈنى     پهيغهمـبهر سـهلال  : قىلىنىدۇ

قۇر كىيىمى بار بولۇپ، جۈمهدىن كېـيىن، ئـۇ   بىر مهخسۇس كىيىدىغان 
  . ②قوياتتۇق ئېلىپ قاتالپيهنه بىر جۈمه ئۈچۈن كىيىملهرنى 

  )424 :»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«(

: لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ قَالَ َرُسولُ ال: َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الَْجرَّاحِ، قَالَ - 1865
َما ِمَن الصَّلََواِت َصالةٌ أَفَْضلُ ِمْن َصالِة الْفَْجرِ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي الَْجَماَعِة، َوَما أَْحَسُب َمْن ”

  . “َشهَِدَها ِمْنكُْم إِال َمْغفُوًرا لَُه
رىـۋايهت  جهرراھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   ئهبۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى    - 1865

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
جۈمه كۈنى جامائهت بىلهن ئوقۇلغـان بامـدات نامـازدىن ئهۋزەلـرەك     «

سىلهردىن ئۇ نامازغا ھـازىر بولغانالرنىـڭ گۇنـاھى مهغپىـرەت     . ناماز يوق

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 411(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهســـلى راۋىـــيالردىن   ): 3074(ھهيســـهمى  ②

 .نچۈشۈپ قالغان كىشىلهر بار، ـ دېگه
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  . ①»قىلىندى دەپال ئوياليمهن
  )هززارب ؛»ئهلكهبىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«(

ُيقَلُِّم أșَْفَاَرُه، ”َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ  - 1866
  .“وَيقُصُّ َشارَِبُه َيْوَم الُْجُمَعِة، قَْبلَ أَنْ َيُروَح إِلَى الصَّالِة

ــۋايهت    – 1866 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جۈمه كـۈنى نامازغـا   : ىلىنىدۇق

  . ②چىقىشتىن بۇرۇن تىرناقلىرىنى ئاالتتى، بۇرۇتىنى قىسقارتاتتى
  )بهززار ؛»ئهلئهۋسهت«(

َمـْن قَلَّـَم   ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت - 1867
  .“اَرُه َيْوَم الُْجُمَعِة ُوِقَي ِمَن السُّوِء إِلَى ِمثِْلَهاأșَْفَ

ــدۇكى،     – 1867 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى جۈمه كۈنى تىرناقلىرىنى ئالسا، يهنه بىر جۈمه كهلگىـچه  « 
   .③»يامانلىقتىن ساقلىنىدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«(

أَكِْثـُروا  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - 1868
  .“الصَّالةَ َعلَيَّ ِفي اللَّْيلَِة الزَّْهَراِء َوالَْيْومِ اَألْزَهرِ، فَإِنَّ َصالَتكُْم ُتْعَرُض َعلَيَّ

هلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىي - 1868

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئۇبهيـــدۇلالھ   ): 3020(ھهيســـهمى  ①

 .ئىبنى زەھر ۋە ئهلى ئىبنى يهزىد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــرا    ): 3036(ھهيسـ ــهنهدىدە ئىبـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى ۋە بهززار رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ھىم بـ

ــار  ــه،  : بهززار. ئىبنـــى قـــۇدامه ئىســـىملىك بىـــرى بـ ــالغۇز ســـهنهد بىـــلهن كهلسـ ئهگهر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى يـ
ــدى      ــدۇ، ـ دېگهنى ــقا بولماي ــل قىلىش ــگهن   . دەلى ــلهن كهل ــهنهد بى ــالغۇز س ــۇ ھهدىســى ي ــان  . ب ــى ھىبب ئىبن

 .ئۇنى ئىشهنچلىك كىشىلهر قاتارىدا تىلغا ئالغان، ـ دېگهن
ــۇ ھهدىســ ): 3037(ھهيســهمى  ③ ــۇپ، ســهنهدىدە ئهھــمهد ئىبنــى ســابىت     ب ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى نى تهبهران

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يهنـى جـۈمه كـۈنى كېچىسـى ۋە     (نۇرلۇق كېچه ۋە پارالق كۈنـدۈزدە  «

ماڭــا كــۆپ رەھــمهت ۋە ســاالم يــولالڭالر، چــۈنكى ســىلهرنىڭ  ) كۈنــدۈزى
  . ①»ىدۇيوللىغان سالىمىڭالر ماڭا كۆرسىتىل

  )»سهتئهلئهۋ«(

مخس من “:عن أيب سعيد اƪدري أنه Ƨع النƑ صلى اهللا عليه وسلم يقول-1869
وشـهد   وراح إىل اجلمعة، من صام يوم اجلمعة،: عملهن يف يوم كتبه اهللا من أهل اجلنة

  .فيما أحسب “وعاد مريضاً”: وسقط: قلت ،“جنازة وأعتق رقبة
ۋايهت ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــ - 1869

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ممىسـىنى بىـر  ھه ڭبهش تۈرلۈك ئىش بار بولۇپ، كىمكـى ئۇالرنىـ  «
بهش ئـۇ  . ئـۇنى جهنـنهت ئهھلىـدىن دەپ يازىـدۇ    هللا ئورۇندىيالىسـا، ا  دەكۈن

جـۈمه  جۈمه كۈنى روزا تۇتۇش، جۈمه نامىزىغا بېـرىش،  : ئىش تۆۋەندىكىچه
  . »قۇل ئازاد قىلىشۋە جىنازا نامىزىغا قاتنىشىش كۈنى 

كېسـهل  «مېنىـڭ ئويلىشـىمچه،   : رىۋايهت قىلغۇچى مۇنـداق دەيـدۇ  
   ②.چۈشۈپ قالغان دېگهن ئاخىرقى ئىش رىۋايهتتىن »يوقالش

  )1044: يهئال ئهبۇ(

َمْن َصلَّى الُْجُمَعةَ، ”: ، قَالََعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم - 1870
  . “َوَصاَم َيْوَمُه، َوَعاَد َمرِيًضا، َوَشهَِد َجَناَزةً، َوَشهَِد نِكَاًحا، َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ

ئهبـۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    – 1870
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ى جۈمه كـۈنى روزا تۇتسـا، جـۈمه نـامىزىنى ئوقۇسـا، كېسـهل       كىمك«

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئابــدۇلمۇنئىم ئىبنــى         ): 3025(ھهيســهمى  ①

 .بهشىر ئهنسارى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر، ـ           ): 3027(ھهيس بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ يهئــال رى

 .دېگهن
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ئۇنىـڭ جهنـنهتكه   ۋە تويغا قاتناشسا،  قاتناشسايوقلىسا، جىنازە نامىزىغا 
  . ①كىرىشى ۋاجىپ بولىدۇ

  )2369: »ئهلئهۋسهت«(

                                                 
ــهمى  ① ــى     ): 3028(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار    ــۇنى ئىشــهنچلىك   . ھهفــس ئهۋســابى ئىســىملىك ھهدىســى زەئىــپ كىشــى ب ــان ئ ــېكىن ئىبنــى ھىبب ل
 . قاتارىدا تىلغا ئالغان، ـ دېگهنكىشىلهر 
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ئهزىنى، خۇتبىسى ۋە شۇنىڭغا  ،نامىزىنىڭ ۋاقتى جۈمه
  مۇناسىۋەتلىك ئىشالر

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كَـانَ    َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ - 1871
  .ُيَصلِّي الُْجُمَعةَ ِحَني َتِميلُ الشَّْمُس

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1871
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جــۈمه نــامىزىنى : قىلىنىــدۇ

  . ۇيتتىكۈن تىكلىشىپ بولۇپ، سهل ـ پهل قايرىلغاندا ئوق
  )904: بۇخارى(

إِذَا اْشَتدَّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ْبن َماِلٍك َيقُولُ كَانَ النَّبِىُّ َعْن أََنسِ  – 1872 
  .اْشَتدَّ الَْحرُّ أَْبَرَد بِالصَّالَِة، َيْعنِى الُْجُمَعةَ الَْبْرُد َبكََّر بِالصَّالَِة، َوإِذَا

ــۇ ئهنهۇنىــــڭ يه – 1872  ــدەئهنهس رەزىيهلالھــ ــر رىۋايىتىــ : نه بىــ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم جـۈمه نـامىزىنى ھـاۋا قـاتتىق      
سوغۇق بولـۇپ كهتكهنـدە، بالـدۇرراق ئوقۇسـا، قـاتتىق ئىسسـىق بولـۇپ        

  . كهتكهندە، سهل كېچىكىپرەك ئوقۇيتتى، ـ دېيىلگهن
  )906: بۇخارى(

  . َولَا َنَتَغدَّى إِلَّا َبْعَد الُْجُمَعِة َعْن َسْهلٍ بَِهذَا َوقَالَ َما كُنَّا َنِقيلُ -1973
بىـز جـۈمه كـۈنى    : سهھل رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    – 1873

چۈشـــلۈك تامـــاقنى جـــۈمه نامىزىـــدىن كېـــيىن يهيتتـــۇق، چۈشـــلۈك  
  . ئۇيقۇنىمۇ جۈمه نامىزىدىن كېيىن ئۇخاليتتۇق

  )  939: بۇخارى(

أَكَْوعِ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه قَالَ كُنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسولِ عن إَِياَس ْبَن َسلََمةَ ْبنِ الْ - 1874
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  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْجُمَعةَ ثُمَّ َنْرجُِع َولَْيَس ِللِْحيطَاِن فَْيءĄ ُيْسَتظَلُّ بِِه
ئىبنى سـهلهمه ئىبنـى ئهكـۋە دادىسـىنىڭ مۇنـداق       ئىياس - 1874

ــۋايهت قىلىــدۇ  بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : دېگهنلىكىنــى رى
ــايتقىنىمىزدا، تامالرنىــڭ     ــۇپ ق ــامىزىنى ئوق ــلهن جــۈمه ن ۋەســهللهم بى

  . ①چۈشمهيتتىسايىسى ) سايىداپ ئولتۇرغۇدەك(
 ) 1391: نهسائى(

قَالَ كَانَ النَِّداُء َيْوَم الُْجُمَعِة أَوَّلُُه إِذَا َجلََس الْإَِمـاُم   َعْن السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد - 1875
فَلَمَّـا  َعلَى الِْمْنَبرِ َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما 

  .َر النَّاُس َزاَد النَِّداَء الثَّاِلثَ َعلَى الزَّْوَراِءكَانَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَثُ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ب ئىبنى يهزىد مۇنداق دەيـدۇ ىسائ - 1875

ــڭ      ــۇ ئهنهۇماالرنى ــۆمهر رەزىيهلالھ ــرى ۋە ئ ــۇ بهك ــهللهم، ئهب ــى ۋەس ئهلهيه
زامانىدا جـۈمه نامىزىنىـڭ بىرىنچـى ئهزىنـى ئىمـام مـۇنبهرگه چىقىـپ        

ــدا  ــىئولتۇرغانـ ــا  . ئېيتىالتتـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ زامانىغـ ــمان رەزىيهلالھـ ئوسـ
 كهلگهنــدە، جامــائهت كۆپىيىــپ كهتكهچــكه، ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 

شـۇندىن كېـيىن   ( قىلـدى پهيدا  نىنچى ئهزانىغان ئۈچىدىئوقۇل ②زەۋرادا
  ). شۇ يوسۇندا داۋامالشتى

 ) 912: بۇخارى(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْخطُُب قَاِئًما عن َجابِر ْبن َسُمَرةَ أَنَّ َرُسولَ  -1876
ِه ثُمَّ َيْجِلُس ثُمَّ َيقُوُم فََيْخطُُب قَاِئًما فََمْن َنبَّأََك أَنَُّه كَانَ َيْخطُُب َجاِلًسا فَقَْد كَذََب فَقَْد َواللَّ

  .َصلَّْيُت َمَعُه أَكْثََر ِمْن أَلْفَْي َصلَاٍة 
: ر ئىبنــى ســهمۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  جــابى - 1876

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خۇتبىنى ئۆرە تۇرۇپ ئوقـۇيتتى،  
: كىمكـى . ئاندىن يهنه ئورنىـدىن تـۇرۇپ داۋام قىالتتـى   . ئارىدا ئولتۇراتتى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1318(ئهلبانى  ①
 .مهدىنىدىكى بازارغا يېقىن بىر جاينىڭ نامى زەۋرا دېگهن ②
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“ هللهم ئولتـۇرۇپ خـۇتبه ئوقـۇيتتى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـ ”
ــه، ــ دېس ــۆزلىگهنيالغ ــدۇ ان س ــهم   هللا ا. بولى ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن تائاالنى

 بىلـله  قىلىمهنكى، مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن 
  . مۇئىككى مىڭ قېتىمدىن ئارتۇق ناماز ئوقۇد

 )862: مۇسلىم(

 كَانَ ُخطَْبَتْينِ طُُبَيْخ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ كَانَ قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 1877
 َيَتكَلَُّم فَلَا َيْجِلُس ثُمَّ فََيْخطُُب َيقُوُم ثُمَّ الُْمَؤذِّنُ قَالَ أَُراُه َيفَْرغَ َحتَّى الِْمْنَبَر َصِعَد إِذَا َيْجِلُس
  .فََيْخطُُب َيقُوُم ثُمَّ

پهيغهمبهر : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دېگهن - 1877
ــهلاللال ــس ــۇيتتى   ھۇ ئهلهيه ــۇتبه ئوق ــى خ ــهللهم ئىكك ــۇنبهرگه  .ى ۋەس م

ئانــدىن ئورنىــدىن  .ىن ئهزاننــى تۈگهتكــۈچه ئولتــۇراتتىچىقىــپ، مــۇئهزز
ــۇرۇپ ــاليتتى   ،ت ــقا باش ــۇتبه ئوقۇش ــدىن . خ ــۆز   ئان ــېچ س ــۇراتتى ۋە ھ ئولت

  . ①ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ، يهنه خۇتبه ئوقۇيتتى .قىلمايتتى
  )1092: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ َدَخلَ الَْمْسجَِد َوَعْبُد الرَّْحَمنِ اْبُن أُمِّ الَْحكَـمِ   - 1978
َيْخطُُب قَاِعًدا فَقَالَ اْنظُُروا إِلَى َهذَا الَْخبِيِث َيْخطُُب قَاِعًدا َوقَالَ اللَّـُه َتَعـالَى َوإِذَا َرأَْوا   

  .ا َوَتَركُوَك قَاِئًماِتَجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّوا إِلَْيَه
ــى   - 1878 ــب ئىبن ــۇجرە كهئ ــئ ــپجىدمهس ــدۇراھمان  ،كه كىرى ئاب

  :ه ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپالببنى ئۇممۇلههكهمنىڭ ئولتۇرۇپ خۇتئى
 ،ۋاھـالهنكى  !ۇشىغا قاراڭالرئوق بهئولتۇرۇپ خۇت ئهدەپسىزنىڭماۋۇ ــ 

تىجـارەتنى يـاكى    ئۇالر بىرەر!) ئى مۇھهممهد(﴿ :قۇرئان كهرىمدەتائاال هللا ا
پېتىـڭ تاشـالپ،    )خـۇتبه ئوقۇۋاتقـان  ( تاماشانى كۆرسه، سېنى ئۆرە تۇرۇپ

  . دېدىـ  !؟دېگهن تۇرسا ﴾يۈگىرىدۇ )يهنى تىجارەتكه(ئۇنىڭغا 
  )864: مۇسلىم(

                                                 
 .دېگهن ) سهھىه) : (967(ئهلبانى  ①
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 فَقَالَ ْيِهَيَد َراِفًعا الِْمْنَبرِ َعلَى َمْرَوانَ ْبَن بِْشَر َرأَى قَالَ ُرǗَْيَبةَ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن - 1879
 َيقُـولَ  أَنْ َعلَى َيزِيُد َما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت لَقَْد الَْيَدْينِ َهاَتْينِ اللَُّه قَبََّح
 . الُْمَسبَِّحِة بِإِْصَبِعِه َوأََشاَر َهكَذَا بَِيِدِه

ــر      - 1879 ــۇ بىش ــۇ ئهنه ــبه رەزىيهلالھ ــى رۇئهي ــارە ئىبن ــى ئۇم ئىبن
ــولىنى     ــى قـــ ــپ، ئىككـــ ــۇتبه ئوقۇۋېتىـــ ــۇنبهردە خـــ ــڭ مـــ مهرۋاننىـــ

  : كۆتۈرگهنلىكىنى كۆرۈپ
مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  ! بۇ ئىككى قولۇڭنى قۇرۇتۇۋەتسۇنهللا ــ ا

ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قــولى بىــلهن مۇنــداقال ئىشــارەت قىلغىنىــدىن  
ــارمىقى بىــلهن      ــدى ۋە كۆرســهتكۈچ ب  باشــقىنى كــۆرمىگهن ئىــدىم، ـ دې

  . ئىشارەت قىلىپ كۆرسهتتى
  ) 874: مۇسلىم(

َشهِْدَنا ِفيَها الُْجُمَعةَ َمَع َرُسولِ اللَّـِه  : َحدَّثََنا عن الَْحكَُم ْبُن َحْزٍن الْكُلَِفيُّ قال - 1880
ى َعلَْيِه كَِلَماٍت َخِفيفَـاٍت  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم ُمَتَوكِّئًا َعلَى َعًصا أَْو قَْوسٍ فََحِمَد اللََّه َوأَثَْن

َولَِكْن َسدُِّدوا  طَيَِّباٍت ُمَباَركَاٍت ثُمَّ قَالَ أَيَُّها النَّاُس إِنَّكُْم لَْن ُتِطيقُوا أَْو لَْن َتفَْعلُوا كُلَّ َما أُِمْرُتْم بِِه
  .َوأَْبِشُروا

ىي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق هفلۇھهكهم ئىبنــى ھهزەن كــ - 1880
بىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدا بىـر        : دەيدۇ

پهيغهمــبهر . مهزگىــل تــۇردۇق ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن جــۈمه نــامىزى ئوقــۇدۇق
تايىنىـپ تـۇرۇپ   ) يـاكى يـا ئوقىغـا   (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ھاسـا   

هللا ئــۇ يهڭگىــل، گــۈزەل ۋە مۇبــارەك كهلىمىــلهر بىــلهن ا . خــۇتبه ئوقــۇدى
  : انا ئېيتقاندىن كېيىنتائاالغا ھهمدۇس

سىلهر بۇيرۇلغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى ئورۇنالشقا ! ئى خااليىق«
شۇڭا توغرا يـول ئۈسـتىدە   . كۈچۈڭالر يهتمهيدۇ ياكى ئورۇندىيالمايسىلهر

 )تكه ئېرىشـىدىغانلىقىڭالردىن بۇ ئارقىلىق بهخـ ( مۇستهھكهم تۇرۇڭالر،
  . ①دېدى» ڭالرىلئې بېشارەت خۇش

 ) 1096: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 971(ئهلبانى  ①
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 إِذَا َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 1881
 َصـبََّحكُمْ  َيقُـولُ  َجْيȈٍ ُمْنِذُر كَأَنَُّه َحتَّى غََضُبُه َواْشَتدَّ َصْوُتُه َوَعلَا َعْيَناُه اْحَمرَّْت َخطََب
 َوَيقُـولُ  َوالُْوْسطَى السَّبَّاَبِة إِْصَبَعْيِه َبْيَن َوَيقُْرنُ كََهاَتْينِ َوالسَّاَعةُ أََنا ُبِعثُْت َوَيقُولُ َوَمسَّاكُْم

 ُمْحـَدثَاُتَها  الْأُُمورِ َوَشرُّ ُمَحمٍَّد ُهَدى الُْهَدى َوَخْيُر اللَِّه ِكَتاُب الَْحِديِث َخْيَر فَإِنَّ َبْعُد أَمَّا
 َتـَركَ  َوَمْن فَِلأَْهِلِه َمالًا َتَرَك َمْن َنفِْسِه ِمْن ُمْؤِمنٍ بِكُلِّ أَْولَى أََنا َيقُولُ ثُمَّ ةٌَضلَالَ بِْدَعٍة َوكُلُّ
 .َوَعلَيَّ فَإِلَيَّ َضَياًعا أَْو َدْيًنا

ــداق       - 1881 ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ج
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ەســهللهم خــۇتبه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋ : رى

: ئـاۋازىنى يـۇقىرى كۆتـۈرۈپ   . سۆزلىگهندە، كۆزلىرى قىزىرىپ كېتهتتـى 
ــدۇ    « ــامدا بېســىپ كېلى ــا ئاخش ــگهن ۋەي ــىلهرگه ئهتى دەپ » دۈشــمهن س

كۆرسهتكۈچ . قهۋمىنى جىددىي ئاگاھالندۇرغۇچىدەك كۈچهپ سۆزلهيتتى
مېنىـڭ پهيغهمـبهر   «: بارمىقى بىلهن ئوتتۇرا بـارمىقىنى جۈپلهشـتۈرۈپ  

ىلىپ ئهۋەتىلىشىم بىلهن قىيـامهت قـايىم بولۇشـنىڭ ئارىسـىدا مانـا      ق
: ئانـدىن . دەيتتـى » مۇشۇ ئىككـى بارماقنىـڭ ئارىسـىدەك ۋاقىـت قالـدى     

نىــڭ كىتــابى؛ يولنىــڭ  هللاســۆزنىڭ ياخشىســى ا: ســهتكه كهلســهكقمه«
نىــڭ يــولى؛   )ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  (ياخشىســى مــۇھهممهد  

ــامىنى يېڭـــى پهيـــ  ــالرنىڭ يـ ــدئهتنىڭ  ئىشـ ــالر؛ بىـ ــان ئىشـ دا قىلىنغـ
مهن ھهر قانــداق «: ئانــدىن يهنه. دەيتتــى» ھهممىســى گۇمراھلىقتــۇر 

. ئـــارتۇقراقتۇرمهن مۇئۆزىـــدىن) ئىگىـــدارچىلىق قىلىشـــتا(گه مـــۇئمىن
ــايلىقىنى    مكــىكى ــال ـ ب ــا م ــگه  ،قالدۇرس ــدۇ ئۆزىنىــڭ ئهھلى  .قالدۇرى

ئۇالرنىڭ . قالدۇرىدۇماڭا  ،قالدۇرساچاقىلىرىنى  -باال  ياكىقهرز كىمكى 
ــادا قىلىـــش مېنىـــڭ    -خوتـــۇن  ــاراش ۋە قهرزلىرىنـــى ئـ ــا قـ بالىلىرىغـ
  . دەيتتى» تىمدۇرىمهسئۇلىي

  )867: مۇسلىم(

 قَالَ َتَشهََّد إِذَا كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َمْسُعوٍد اْبنِ َعْن - 1882
 َوَمْن لَُه ُمِضلَّ فَلَا اللَُّه َيْهِدِه ِمْن أَْنفُِسَنا ُشُرورِ ِمْن بِاللَِّه َوَنُعوذُ َوَنْسَتْغِفُرُه ُهَنْسَتِعيُن ِللَِّه الَْحْمُد
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 بِالَْحقِّ أَْرَسلَُه َوَرُسولُُه َعْبُدُه ُمَحمًَّدا أَنَّ َوأَْشَهُد اللَُّه إِلَّا إِلََه لَا أَنْ َوأَْشَهُد لَُه َهاِدَي فَلَا ُيْضِللْ
 َيُضـرُّ  لَا فَإِنَُّه َيْعِصهَِما َوَمْن َرَشَد فَقَْد َوَرُسولَُه اللََّه ُيِطْع َمْن السَّاَعِة َيَدْي َبْيَن َوَنِذيًرا ِشًرياَب
  .َشْيئًا اللََّه َيُضرُّ َولَا َنفَْسُه إِلَّا

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى مهسئۇد  - 1882
ــبهر  ــهلاللالپهيغهم ــهللهم  س ــى ۋەس ــۇتھۇ ئهلهيه ــداق  بخ ــدا مۇن ه ئوقۇغان
  :باشاليتتى

ــيه « ــارلىق مهدھى ــتۇر،  قهللا ب ــال خاس ــلىرىمىزنىڭ  (ى ــارلىق ئىش ب
ىـن  تهللا سورايمىز،نىڭ ياردىمىنى هللا )ئۈچۈن شىۇمۇۋەپپىقىيهتلىك بول

ـ نهپسـى    .لهيمىـز ىنىشـىنى ت ىبارلىق گۇناھلىرىمىزنىڭ كهچۈرۈم قىل
 .ا ســېغىنىپ پانــاھ تىلهيمىــز  قــهللاخاھىشــىمىزنىڭ يامانلىقىــدىن  

ــدايهت قىلغــان كىشــ هللا ا )ئىســتىلىنىڭ ياخشــىلىقى بىــلهن ( نى ىھى
ــېچكىم ئازدۇر ــدۇ، ۇھـ ــىپلىقى ۋە ھهق  (ۋېتهلمهيـ ــتىلىنىڭ پاسسـ ئىسـ

تۇيۇق يولغا گىرىپتار قىلىـپ  هللا ا )ئالدىدا تهكهببۇرلۇق قىلىشى بىلهن
 .هلمهيـدۇ تهكلىيېكىشـى تـوغرا يولغـا ي    قويغان كىشىنى قانداقتۇر بىـر 

، لىقىغـا يوق نىـڭ ىن باشقا چوقۇنۇشقا اليىق ھـېچ بىـر ئىالھ  تهللاگانه اېي
 تىن بۇرۇنقىيامهت نىڭهللا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇھهممهد

بهندىسـى  تـكهن  شارەت بهرگۈچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەېش بۇخ
ــى ــگه ۋە ئهلچىسـ ــز ئىكهنلىكىـ ــهللا. گۇۋاھلىـــق بېرىمىـ نىـــڭ هللاا ۋە اقـ

 نىـڭ هللاا ۋە اقـ هللاىسىگه ئىتائهت قىلغان كىشى تـوغرا يـول تاپىـدۇ، ا   ئهلچ
تارتىـدۇ،   زىيـان  ئـۆزى پهقهت  شـى لىق قىلغـان كى يپهيغهمبىرىگه ئاسـى 

   .①»يهتمهيدۇا ئۇنىڭ ھېچ بىر زىيىنى قهللا
  )1097: ئهبۇ داۋۇد(

لِ اللَِّه َصـلَّى  َعْن ُيوُنَس أَنَُّه َسأَلَ اْبَن ِشَهابٍ َعْن َتَشهُِّد َرُسو :ويف رواية - 1883
َنا أَنْ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الُْجُمَعِة فَذَكََر َنْحَوُه قَالَ َوَمْن َيْعِصهَِما فَقَْد غََوى َوَنْسأَلُ اللََّه َربَّ

  .َما َنْحُن بِِه َولَُهَيْجَعلََنا ِممَّْن ُيِطيُعُه َوُيِطيُع َرُسولَُه َوَيتَّبُِع رِْضَواَنُه َوَيْجَتنُِب َسَخطَُه فَإِنَّ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 238(ئهلبانى  ①
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 ئىبنى شـىهابتىن پهيغهمـبهر   ه يۇنۇسنىڭيهنه بىر رىۋايهتت - 1883
ىسى بئوقۇيدىغان خۇت لىرىمه كۈنۈنىڭ جسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

يۇقىرىقى بىـلهن ئوخشـاش    نىڭمۇئىبنى شىهاب ىغانلىقى،توغرۇلۇق سور
نىـڭ رەسـۇلىغا   هللاۋە اهللا ا«: بهرگهنلىكى، لـېكىن ئۇنىـڭ  رىۋايهت قىلىپ 

ــدۇ يئاســى ــانالر ئازى ــى ا هللابىــز رەببىمىــز ا  .لىق قىلغ ــهللاتىــن بىزن ا ۋە ق
ىنــــى ازىلىقنىــــڭ رهللاه ئىتــــائهت قىلىــــدىغان، انىــــڭ ئهلچىســــىگهللا

ــتهيدىغان، غهزى ــراق    پئىس ــتىن يى ــداق ئىش ــدىغان ھهر قان ــى قوزغاي ىن
ــدىغان ــدىن  تۇرى ــىلهر قاتارى ــز  كىش ــىنى تىلهيمى ــڭ ھهر  .قىلىش بىزنى
ــهللائىشــىمىز ا ــاتلىقىمىز ا نىــڭ ي ــاتلىق ۋە مام ــدۇر، ھاي هللا اردىمى بىلهن
دېــگهن جــۈملىلهرنى قوشــۇپ ســۆزلهپ بهرگهنلىكــى زىكــرى    »ئۈچۈنــدۇر
   .①قىلىنغان

  )1097: ئهبۇ داۋۇد( 

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َصلَاةُ كَاَنْت قَالَ َسُمَرةَ ْبنِ َجابِرِ َعْن - 1884
  .النَّاَس َوُيذَكُِّر الْقُْرآِن ِمْن آَياٍت َيقَْرأُ قَْصًدا ُتُهَوُخطَْب قَْصًدا

 :رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە   - 1884
ىســىمۇ بنىڭ نــامىزىمۇ، خۇتســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر

قۇرئانـدىن بىـر قـانچه ئـايهتنى      ئۇ،. نورمال ئىدى) قىسقىلىقتا –ئۇزۇن (
   ②.نهسىههت قىالتتى -كىشىلهرگه ۋەز  ،پئوقۇ

  )1101: ئهبۇ داۋۇد(

 لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ السَُّواِئيِّ َسُمَرةَ ْبنِ َجابِرِ َعْن - 1885
  .َيِسَرياٌت كَِلَماٌت ُهنَّ إِنََّما الُْجُمَعِة َيْوَم الَْمْوِعظَةَ ُيِطيلُ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 239(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 974(ئهلبانى  ②
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رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە ســۇۋائى  - 1885
ىنى ئۇزارتىۋەتمهيتتى، بپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جۈمه كۈنى خۇت :دەيدۇ

   .①ئىبارەت ئىدى القىلىدىغان سۆزلىرى پهقهت بىر قانچه كهلىمىدىن
  )1107: ئهبۇ داۋۇد(

 ِمـنْ  َمِئنَّـةٌ  ُخطَْبِتِه َوِقَصَر رَُّجلِال َصلَاِة طُولَ إِنَّ :رفعه فَأَْوَجَز َعمَّار عنـ   1886
  .ِسْحًرا الَْبَياِن ِمْن َوإِنَّ الُْخطَْبةَ َواقُْصُروا الصَّلَاةَ فَأَِطيلُوا ِفقْهِِه

ــار – 1886 ــۇ  ئهممـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
   :ېگهنمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

 ، ئۇنىـڭ شىۇىسىنىڭ قىسقا بولبنىڭ ئۇزۇن، خۇتنامىزى بىراۋنىڭ«
نامــازنى ئــۇزۇن،  .نىڭ يۇقىرىلىقىنىــڭ ئاالمىتىــدۇرىبىلىــم سهۋىيىســ

چۈنكى بهزى كهلىمىلهردە ئىنساننى مهپتـۇن   .ىنى قىسقا ئوقۇڭالربخۇت
ــدۇ     ــۈچ بولى ــېهرىي ك ــدىغان س ــپ   (قىلى ــىلهرنى جهلى ــاتىقلىق كىش ن

  . »)قىلىدىغان بىر ئۇسلۇبتۇر
 )869: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا   - 1887
  .اْسَتَوى َعلَى الِْمْنَبرِ اْسَتقَْبلَْناُه بُِوُجوِهَنا

ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  - 1887 ــداق ئاب  مۇن
هر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مـۇنبهرگه     پهيغهمب :رىۋايهت قىلىنىدۇ

  . ②ئولتۇراتتۇقنى قىلىپ مىزئالدىئۈنىڭغا ، بىز قانداچىق
 )509: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّ ُخطَْبٍة لَْيَس  - 1888
  .الَْجذَْماِءِفيَها َتَشهٌُّد فَهَِي كَالَْيِد 

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     - 1888 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 979(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 420(ئهلبانى  ②
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  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كهلىمه شاھادەتسىز ئوقۇلغان خـۇتبه خـۇددى كېسـىپ تاشـالنغان     «

  . ①»قولغا ئوخشايدۇ
  ) 1106: تىرمىزى(

  .نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََبُهْم فَقَالَ أَمَّا َبْعُدَعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم أَ - 1889
: زەيـــد ئىبنـــى ئهرقهم رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ  - 1889

» ئهمما بهئدۇ«: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خۇتبه ئوقۇغاندا
  . ②الشتۇراتتىدەپ، ئاندىن سۆزىنى داۋام) يهنى مهقسهتكه كهلسهك(

  )4973: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّ كَلَامٍ لَا ُيْبَدأُ  - 1890
  .ِفيِه بِالَْحْمُد ِللَِّه فَُهَو أَْجذَُم

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 1890
  : هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپ

تائاالغــا ھهمدۇســانا ئېيــتىش بىــلهن باشــالنمىغان ھهر قانــداق هللا ا«
  . ③»دۇرىسۆز چولت

 )4840: داۋۇد ئهبۇ(

 َوَسـلََّم،  َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ أَبِيِه، َعْن كَْعبٍ، بن اللَِّه َعْبِد َعْن - 1891
  .“أَْجَزُم أَْو أَقْطَُع بِالَْحْمِد ِفيِه ُيْبَدأُ ال َبالٍ ِذي أََمرٍ كُلُّ“:قَالَ

ــۋايهت    - 1891 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى مالىـــك رەزىيهلالھـ كهئـــب ئىبنـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تائاالغــا ھهمدۇســانا ئېيــتىش بىــلهن باشــالنمىغان ھهرقانــداق  هللا ا«

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 883(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4159(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1031(ئهلبانى  ③
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  . ①»ىشنىڭ نهتىجىسى چولتا ياكى مۇۋەپپىقىيهتسىز بولىدۇئ
 )»ئهلكهبىر«(

َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ اْحُضـُروا    - 1892
  .ى ُيَؤخََّر ِفي الَْجنَِّة َوإِنْ َدَخلََهاالذِّكَْر َواْدُنوا ِمْن الْإَِمامِ فَإِنَّ الرَُّجلَ لَا َيَزالُ َيَتَباَعُد َحتَّ

ــد   - 1892 ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن ــۋايهت   ۇس ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ب رەزىيهلالھ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چــۈنكى . خــۇتبىگه ھــازىر بولــۇڭالر، ئىمامغــا يــېقىن ئولتــۇرۇڭالر  «
) ېلىــپ خــۇتبه ئاڭالشــتىن  ئالــدىنقى ســهپتىن ۋە بالــدۇر ك  (كىشــى 

كېچىكىـپ   يىراقلىشىۋەرسه، نىهايهت جهنـنهتكه كىـرگهن تهقـدىردىمۇ،   
  . ②»كىرىدۇ

  )1108: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ أَُبو رِفَاَعةَ اْنَتَهْيُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخطُُب قَـالَ   - 1893
ُجلٌ غَرِيٌب َجاَء َيْسأَلُ َعْن ِدينِِه لَا َيْدرِي َما ِديُنُه قَالَ فَأَقَْبـلَ َعلَـيَّ   فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َر

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتَرَك ُخطَْبَتُه َحتَّى اْنَتَهى إِلَيَّ فَأُِتَي بِكُْرِسـيٍّ َحِسـْبُت   
ِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجَعلَ ُيَعلُِّمنِي ِممَّا َعلََّمـُه  قََواِئَمُه َحِديًدا قَالَ فَقََعَد َعلَْي
  .اللَُّه ثُمَّ أََتى ُخطَْبَتُه فَأََتمَّ آِخَرَها

ــائه رەز - 1893 ــۇ رىف ــدۇ ئهب ــداق دەي پهيغهمــبهر  :ىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن
تبه ئوقۇۋاتقـان  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كهلسهم، ئۇ خـۇ 

  : مهن. ئىكهن
ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــى   ! ـ ــېمه ئىكهنلىكىن ــڭ ن ــام، دىنىنى مهن بولس

سـوئال سـورىغىلى كهلـگهن بىـر غېرىـب      ) دىنـى توغرىسـىدا  (بىلهلمهي، 

                                                 
ــ     ): 3148(ھهيســـهمى  ① ۇپ، ســـهنهدىدە ســـهدەقه ئىبنـــى   بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـ

ــدۇلالھ ــار  ئاب ئىمــام ئهھــمهد، بۇخــارى، مۇســلىم ۋە باشــقىالر ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ    . ئىســىملىك بىــرى ب
ــم       ــاتهم ۋە دۇھهي ــۇ ھ ــه، ئهب ــرى سۈرس ــى ئىلگى ــى ئىكهنلىكىن ــۋايهتته (كىش ــر رى ــهنچلىك  ) بى ــڭ ئىش ئۇنى

 .كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 980(ئهلبانى  ②
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خۇتبىسىنى . ئادەممهن، ـ دېدىم 
ــدى     ــدىمغا كهل ــڭ ئال ــپ، مېنى ــال توختىتى ــۇتلىرى . دەرھ ــۈردىن پ تۆم

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . ياســالغان بىــر ئورۇنــدۇق كهلتۈرۈلــدى
ئۇنىڭغا بىلدۈرگهن ئىلىملهردىن هللا ۋەسهللهم شۇ ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ، ا

ــم بهردى  ــا تهلىــ ــاخىرىنى   . ماڭــ ــىنىڭ ئــ ــپ، خۇتبىســ ــدىن بېرىــ ئانــ
  . داۋامالشتۇردى

  ) 876: مۇسلىم(

رٍ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ كَانَ َيقُولُ ِفي ُخطَْبِتِه قَلَّ َما َعْن َماِلِك ْبنِ أَبِي َعاِم - 1894
 َيَدُع ذَِلَك إِذَا َخطََب إِذَا قَاَم الْإَِماُم َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة فَاْسَتِمُعوا َوأَْنِصُتوا فَإِنَّ ِللُْمْنِصـتِ 

السَّاِمعِ فَإِذَا قَاَمْت الصَّلَاةُ فَاْعِدلُوا الصُّـفُوَف   الَِّذي لَا َيْسَمُع ِمْن الَْحȘِّ ِمثْلَ َما ِللُْمْنِصِت
قَـْد  َوَحاذُوا بِالَْمَناِكبِ فَإِنَّ اْعِتَدالَ الصُّفُوِف ِمْن َتَمامِ الصَّلَاِة ثُمَّ لَا ُيكَبُِّر َحتَّى َيأِْتَيُه رَِجالٌ 

  .ْسَتَوْت فَُيكَبُِّرَوكَّلَُهْم بَِتْسوَِيِة الصُّفُوِف فَُيْخبُِروَنُه أَنْ قَْد ا
ــدۇ    - 1894 ــداق دەيـ ــامىر مۇنـ ــۇ ئـ ــى ئهبـ ــك ئىبنـ ــمان : مالىـ ئوسـ

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ خــۇتبه ئوقۇغانــدا، كــۆپىنچه ھــالالردا مۇنــۇ ســۆزلهرنى  
  : تهكراراليتتى

ــدا، شــۈك ئولتــۇرۇپ قــۇالق      ـــ جــۈمه كــۈنى ئىمــام خــۇتبىگه تۇرغان ـ
ىـم تـۇرۇپ قـۇالق    ئاڭلىيالمىسـىمۇ ج ) ئىمامنىـڭ ئـاۋازىنى  . (سېلىڭالر

ئاڭلىيالىغان ھالدا قۇالق سـالغان  ) ئىمامنىڭ ئاۋازىنى(سالغان كىشى، 
نامازغـــا تهكبىـــر ئوقۇلغانـــدا، . كىشـــىگه ئوخشـــاش ســـاۋابقا ئېرىشـــىدۇ

ــۈزلهڭالر، مــۈرىلهرنى تهكشــى   چــۈنكى نامازنىــڭ . قىلىڭــالرســهپلهرنى ت
  . ل بولۇشى سهپنىڭ تۈز بولۇشىغا باغلىقكامى

الھــۇ ئهنهــۇ بــۇ ســۆزلهرنى دەپ بولغانــدىن كېــيىن،  ئوســمان رەزىيهل
 “سهپ رۇس بولدى”: سهپلهرنى تۈزلهشكه ئاجراتقان كىشىلىرى كېلىپ

  . دەپ خهۋەر يهتكۈزمىگىچه، نامازنى باشلىماي ساقالپ تۇراتتى
 ) 234: مالىك(

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه عن َسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ أَْخَبَرُه أَنَّ َرُس - 1895
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 .َوَسلََّم قَالَ إِذَا قُلَْت ِلَصاِحبَِك أَْنِصْت َيْوَم الُْجُمَعِة َوالْإَِماُم َيْخطُُب فَقَْد لََغْوَت 
سهئىد ئىبنى مۇسهييهب ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  - 1895

ەپ تهلىـــم پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق د
  : بهرگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

: جۈمه كـۈنى ئىمـام خـۇتبه ئوقۇۋاتقانـدا، يېنىڭـدىكى ھهمراھىڭغـا      «
   .»دېسهڭمۇ، بىهۇدە سۆز قىلغان بولىسهن “!جىم تۇر”

 )851: مۇسلىم(

ُم بِالَْحاَجِة إِذَا َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَلَّ - 1896
  .َنَزلَ َعْن الِْمْنَبرِ
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1896
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   (بىرەرسىنىڭ  )جۈمه كۈنى(: قىلىنىدۇ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   دېمهكچى بولغان بىرەر ئىشى بولسا،) گهۋەسهللهم

نامازغـا تۇرۇشـتىن   ( ۇنبهردىن چۈشـكهندىن كېـيىن  م ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①دەۋېرەتتى) بۇرۇن

  ) 517: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ أَبِي َراِفعٍ قَالَ اْسَتْخلََف َمْرَوانُ أََبا ُهَرْيَرةَ َعلَى الَْمِديَنِة َوَخَرَج إِلَى  - 1897
ُسوَرِة الُْجُمَعِة ِفي الرَّكَْعِة الْـǔِخَرِة إِذَا َجـاَءَك    َمكَّةَ فََصلَّى لََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ الُْجُمَعةَ فَقََرأَ َبْعَد

 الُْمَناِفقُونَ قَالَ فَأَْدَركُْت أََبا ُهَرْيَرةَ ِحَني اْنَصَرَف فَقُلُْت لَُه إِنََّك قََرأَْت بُِسوَرَتْينِ كَانَ َعِلـيُّ 
ْيَرةَ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َيقَْرأُ بِهَِما بِالْكُوفَِة فَقَالَ أَُبو ُهَر

  . َوَسلََّم َيقَْرأُ بِهَِما َيْوَم الُْجُمَعِة
ــدۇ    - 1897 ــداق دەي ــئ مۇن ــۇ رافى ــى ئهب ــۇرەيرە  : ئىبن ــۇ ھ مهرۋان ئهب

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى مهدىنىـدە ئـۆزىگه نائىـب قىلىـپ قويـۇپ مهككىـگه       
ــۇ ھــۇرەيرە جــۈمه . كهتتــى ــدا بىــزگه ئىمــام بولــۇپ، بىرىنچــى   ئهب نامىزى

. رەكئهتته سۈرە جۈمهنى، ئىككىنچى رەكئهتته سۈرە مۇنافىقۇننى ئوقۇدى

                                                 
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 80(ئهلبانى  ①
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  : نامازدىن كېيىن، مهن ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈپ
سهن بۇ ئىككـى سـۈرىنى ئوقـۇدۇڭ، ئهلـى ئىبنـى      ! ــ ئى ئهبۇ ھۇرەيرە

ى ئوقـۇيتتى، ـ   ئهبۇ تالىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ كۇفهدە شۇ ئىككـى سـۈرىن  
  : ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ. دېدىم

) جـۈمه كـۈنى  (ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  
  . ىم، ـ دېدىىدرىنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغانشۇ ئىككى سۈ

  )877: مۇسلىم(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ưا يقرأ يف ”: قال: زاد يف األوسط - 1898
ة اجلمعة باجلمعة، فيحرض به املؤمنني، ويف الثانية بسـورة املنـافقني فيفـزع بـه     صال

 .“املنافقني
: لغـان ى قوشۇپ رىۋايهت قىته مۇنۇالرن»ئهۋسهتئهل«تهبهرانى  - 1898

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جــۈمه نامىزىنىــڭ بىرىنچــى
ــۇپ، مــ   ــۈمهنى ئوق ــۈرە ج ــدە س ــۇرەكئىتى ــدەيتتى، ئمىنلهرنى ئۇرۇش قا ئۈن

ئىككىنچى رەكئهتته سـۈرە مۇنـافىقۇننى ئوقـۇپ، مۇنـافىقالرنى ئـاالقزادە      
  . ①قىالتتى

 ) »ئهۋسهتئهل«(

َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفـي   - 1899
  .َك الْأَْعلَى َوَهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِةَصلَاِة الُْجُمَعِة بَِسبِّْح اْسَم َربِّ

ــد   - 1899 ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن ــداق   ۇس ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ب رەزىيهلالھ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جــۈمه   : رى پهيغهم

  . ②نامىزىدا ئهئال سۈرىسى بىلهن غاشىيه سۈرىسىنى ئوقۇيتتى
 )1125: داۋۇد ئهبۇ(

َبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ كََتَب الضَّحَّاُك ْبُن قَْيسٍ إِلَى النُّْعَماِن ْبنِ َبِشـريٍ  َعْن ُع - 1900
                                                 

 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 3167(ھهيسهمى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 995(ئهلبانى  ②
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فَقَالَ كَانَ  َيْسأَلُُه أَيَّ َشْيٍء قََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الُْجُمَعِة ِسَوى ُسوَرِة الُْجُمَعِة
  .أََتاَك َيقَْرأُ َهلْ

ــۋايهت   - 1900 ئۇبهيــــدۇلالھ ئىبنــــى ئابــــدۇلالھتىن مۇنــــداق رىــ
زەھهــاك ئىبنــى قهيــس نۇئمــان ئىبنــى بهشــىر رەزىيهلالھــۇ : قىلىنىــدۇ

  : ئهنهۇغا
ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جــۈمه نامىزىــدا ســۈرە 
. جــۈمهدىن باشــقا قايســى ســۈرىنى ئوقــۇيتتى؟ ـ دەپ ســوراپ خهت يــازدى  

  : مان ئىبنى بهشىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنۇئ
  . ــ سۈرە غاشىيهنى ئوقۇيتتى، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 ) 878: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي َصلَاِة الْفَْجـرِ   - 1901
َوَهلْ أََتى َعلَى الْإِْنَساِن ِحٌني ِمْن الدَّْهرِ َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه  َيْوَم الُْجُمَعِة امل َتْنزِيلُ السَّْجَدِة

  .َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي َصلَاِة الُْجُمَعِة ُسوَرةَ الُْجُمَعِة َوالُْمَناِفِقَني
ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1901 ــداق رى دىن مۇن
يغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جۈمه كـۈنى بامـدات   په: قىلىنىدۇ

نامىزىدا سۈرە سهجدە بىلهن سۈرە ئىنساننى؛ جۈمه نامىزىدا بولسا، سـۈرە  
  . جۈمه بىلهن سۈرە مۇنافىقۇننى ئوقۇيتتى

  ) 879: مۇسلىم(

َتنُّوُرَنا َوَتنُّوُر َرُسولِ َعْن أُمِّ ِهَشامٍ بِْنِت َحارِثَةَ ْبنِ النُّْعَماِن قَالَْت لَقَْد كَانَ  - 1902
جِيِد اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِحًدا َسَنَتْينِ أَْو َسَنةً َوَبْعȐَ َسَنٍة َوَما أََخذُْت ق َوالْقُْرآِن الَْم

ُجُمَعٍة َعلَـى الِْمْنَبـرِ إِذَا    إِلَّا َعْن ِلَساِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرǗَُها كُلَّ َيْومِ
 .َخطََب النَّاَس
ھىشــام بىنتــى ھارىســه ئىبنــى نۇئمانــدىن مۇنــداق   ۇئۇممــ - 1902

بىزنىــڭ تونــۇرىمىز بىــلهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ تونـۇرى ئىككـى يـاكى بىـر يېـرىم يىلـدەك بىـر         

لهيهـــى ۋەســـهللهم ھهر جـــۈمه كـــۈنى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئه. ئىـــدى
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مهن سـۈرە قـافنى ئهنه شـۇ تهرىقىـدە     . قافنى ئوقـۇيتتى  ەخۇتبىسىدە سۈر
  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاغزىدىن ئۆگهنگهنىدىم

 ) 873: مۇسلىم(

َم قََرأَ َيْوَم الُْجُمَعـِة  َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 1903
  .َتَباَرَك َوُهَو قَاِئٌم

ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت    - 1903 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم جـۈمه كـۈنى ئـۆرە        : قىلىنىدۇ

  . ①ئوقۇغان )يهنى سۈرە مۈلكنى( تۇرۇپ تهبارەك سۈرىسىنى
 )1111: ئىبنى ماجه(

َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َيْعلَى َعْن أَبِيِه أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقْـَرأُ   - 1904
  .َعلَى الِْمْنَبرِ َوَناَدْوا َيا َماِلُك

دادام : سهفۋان ئىبنى يهئالدىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 1904
دېـگهن   ②»ونادوا يامالك«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مـۇنبهردە تـۇرۇپ  

  . ئايهتنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىكهن
  ) 3266: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَْدَرَك ِمْن َصـلَاِة   - 1905
 .الُْجُمَعِة َركَْعةً فَقَْد أَْدَرَك

لالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيه – 1905
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

جۈمه نامىزىدىن بىر رەكئهتكه ئۈلگۈرگهن كىشـى جـۈمه نامىزىغـا    «
   .③»ئۈلگۈرگهن ھېسابلىنىدۇ

  ) 1425: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 912(ئهلبانى  ①
ــرۇف،   ② ــۈرە زۇخ ــايهت   77س ــۇالر : تهرجىمىســى. ـ ئ ــارالر يه(ئ ــى كۇفف ــتىگه  ) (ن ــۇئهككهل پهرىش ــا م ): دوزاخق
 .دەپ توۋاليدۇ» پهرۋەردىگارىڭ بىزگه ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن! ئى مالىك«
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 78(ئهلبانى  ③
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قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ الُْجَهنِيِّ َعْن أَبِيِه - 1906
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتَخطَّى رِقَاَب النَّاسِ َيْوَم الُْجُمَعِة اتََّخذَ جِْسًرا إِلَى َجَهنََّم

ســهھل ئىبنــى مۇئــاز ئىبنــى ئهنهس جــۇھهنىي دادىســىدىن  - 1906
گهنلىكىنــى ېپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق د 

  : رىۋايهت قىلىدۇ

جۈمه كۈنى مهسجىدته كىشـىلهرنىڭ گهدىنىـدىن ئـاتالپ ئـۆتكهن     «
بىـر كـۆۋرۈك سـالغان    ئېلىـپ بارىـدىغان   جهھهنـنهمگه   )ئـۆزىنى ( كىشى
  . ①»بولىدۇ

 )513: تىرمىزى(

أََخاُه َيْوَم الُْجُمَعِة  َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ قَالَ لَا ُيِقيَمنَّ أََحُدكُْم - 1907
  .ثُمَّ لُْيَخاِلْف إِلَى َمقَْعِدِه فََيقُْعَد ِفيِه َولَِكْن َيقُولُ افَْسُحوا

ئهبۇ زۇبهير جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىـدۇكى،   - 1907
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــانال  « ــپ بارغ ــا كېچىكى ــۈمه نامىزىغ ــدىن  ج ــىنى ئورنى ر قېرىندىش
ــاي    ــدا ئولتۇرمـ ــڭ ئورنىـ ــپ، ئۇنىـ ــىتىپ  ”: تۇرغۇزىۋېتىـ ــا يهر بوشـ ماڭـ

   .»دېسۇن “!ىڭالربېر
  ) 2178: مۇسلىم(

َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاٍذ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن الِْحْبَوةَ  - 1908
  .الْإَِماُم َيْخطُُبَيْوَم الُْجُمَعِة َو
ــاز دادىســىن  - 1908 ــداق د ىڭســهھل ئىبنــى مۇئ ېگهنلىكىنــى مۇن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىزنـى ئىمـام    : رىۋايهت قىلىدۇ
  . ②جۈمه خۇتبىسى ئوقۇۋاتقاندا زوڭ ئولتۇرۇشتىن چهكلىدى

 )514: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 79(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 424(ئهلبانى  ②
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الَ َشهِْدُت َمَع ُمَعاوَِيةَ َبْيَت الَْمقِْدسِ فََجمََّع َعْن َيْعلَى ْبنِ َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ قَ - 1909
َتبَِني بَِنا فََنظَْرُت فَإِذَا ُجلُّ َمْن ِفي الَْمْسجِِد أَْصَحاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَْيُتُهْم ُمْح

  .َوالْإَِماُم َيْخطُُب
ْحَتبِي َوالْإَِماُم َيْخطُُب َوأََنُس ْبُن َماِلٍك َوُشَرْيٌح َوَصْعَصَعةُ قَالَ أَُبو َداُود كَانَ اْبُن ُعَمَر َي

ْبُن ُصوَحانَ َوَسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ َوإِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ َوَمكُْحولٌ َوإِْسَمِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعٍد 
ُبو َداُود َولَْم َيْبلُْغنِي أَنَّ أََحًدا كَرَِهَها إِلَّا ُعَباَدةَ ْبـَن  َوُنَعْيُم ْبُن َسلَاَمةَ قَالَ لَا َبأَْس بَِها قَالَ أَ

  .ُنَسيٍّ
مهن : يهئــال ئىبنــى شــهدداد ئىبنــى ئهۋس مۇنــداق دەيــدۇ      - 1909

ــلهن بهيتۇلم   ــۇ بى ــۇ ئهنه ــاۋىيه رەزىيهلالھ ــەدهدقۇمۇئ ــاردىمكس ــۈمه . ه ب ج
جىدتىكىلهرنىڭ مهسـ . نامىزىغا مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىمام بولـدى 

ئىمـام  . كۆپ قىسمى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ئىـدى 
ــدا، قار  ــۇتبه ئوقۇۋاتقانـ ــمى زوڭز  خـ ــۆپ قىسـ ــڭ كـ ــام، ئۇالرنىـ ــىسـ پ ىيىـ

  . ئولتۇرۇپتۇ
ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا، ئهنهس     : ەيـدۇ نداق دئهبۇ داۋۇد مۇ

ئىبـراھىم  ب، هسهييرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ، سهئسهئه ئىبنى سۇھان، ئىبنى مۇ
يم هئۇنهخهئى، مهكهۇل، ئىسمائىل ئىبنـى مـۇھهممهد ئىبنـى سـهئد ۋە نـ     

ــهالم  ــى سـ ــدا زوڭ    هئىبنـ ــۇتبه ئوقۇۋاتقانـ ــام خـ ــۇ ئىمـ ــارلىق زاتالرمـ قاتـ
مهن . شــۇڭا خــۇتبه ئوقۇلۇۋاتقانــدا، زوڭ ئولتۇرســىمۇ بولىــدۇ. ئولتــۇراتتى

ا، قۇۋاتقانـد ئىمـام خـۇتبه ئو  ”: دىن باشـقا كىشـىنىڭ  هيسۇئۇبباد ئىبنى ن
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىمىدىم “زوڭ ئولتۇرسا يامان بولىدۇ

  ) 1111: داۋۇد ئهبۇ(

أن النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - 1910
  .ن التحلق يوم اجلمعة قبل الصالةهنى ع

ىڭ ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـى ئـــارقىلىق بوۋىســـىن - 1910

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 241(ئهلبانى  ①
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ ۇنداق دم
ۋەســهللهم بىزنــى جــۈمه نامىزىــدىن بــۇرۇن ھالقــا بولــۇپ ئولتۇرۇشــتىن  

  . توستى
  ) هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

ُجُمَعـِة  َعْن َجابِرٍ قَالَ لَمَّا اْسَتَوى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْ - 1911
قَالَ اْجِلُسوا فََسِمَع ذَِلَك اْبُن َمْسُعوٍد فََجلََس َعلَى َبابِ الَْمْسجِِد فََرآُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َتَعالَ َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد
بىر : ۇجابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىد - 1911

جۈمه كۈنى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مـۇنبهرگه چىقىـپ   
  : بولۇپ

ـ دېدى، بۇنى ئاڭلىغـان ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ     ! ــ ئولتۇرۇڭالر
پهيغهمــبهر . ئهنهــۇ دەرھــال مهســجىد دەرۋازىســىنىڭ تۈۋىــدىال ئولتــۇردى 

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى كۆرۈپ
  . ①بۇياققا كهل، ـ دېدى! لالھ ئىبنى مهسئۇدئابدۇ ئىــ 

 )1091: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ إِنَّ أَوَّلَ ُجُمَعٍة ُجمَِّعْت َبْعَد ُجُمَعٍة ِفـي َمْسـجِِد    - 1912
 .ْن الَْبْحَرْينَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْسجِِد َعْبِد الْقَْيسِ بُِجَواثَى ِم

ــۇ ئهنهۇ  - 1912 ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھ ــدا : (م ) ئىســالم تارىخى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مهســجىدىدىن كېــيىن، 
تۇنجى جۈمه نـامىزى بهھرەيننىـڭ جۇۋاسـىي يېزىسـىدىكى ئابـدۇلقهيس      

  . ېگهنوقۇلغان، ـ دمهسجىدىدە ئ
  ) 892: بۇخارى(

ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك َوكَانَ قَاِئَد أَبِيِه َبْعَد َما ذََهَب َبَصُرُه َعْن َعْب - 1913

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 966(ئهلبانى  ①
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فَقُلُْت  َعْن أَبِيِه كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك أَنَُّه كَانَ إِذَا َسِمَع النَِّداَء َيْوَم الُْجُمَعِة َتَرحََّم ِلأَْسَعَد ْبنِ ُزَراَرةَ
َتَرحَّْمَت ِلأَْسَعَد ْبنِ ُزَراَرةَ قَالَ ِلأَنَُّه أَوَّلُ َمْن َجمََّع بَِنا ِفي َهْزمِ النَّبِيـِت   لَُه إِذَا َسِمْعَت النَِّداَء

  .ِمْن َحرَِّة َبنِي َبَياَضةَ ِفي َنِقيعٍ ُيقَالُ لَُه َنِقيُع الَْخَضَماِت قُلُْت كَْم أَْنُتْم َيْوَمِئٍذ قَالَ أَْرَبُعونَ
ــدۇراھمان ئىبنــى   - 1913 ــب ئىبنــى مالىــك  ئاب دادىســىنىڭ (كهئ

) ى يېـتىلهپ يـۈرەتتى  كۆزى تۇتۇلۇپ قالغان بولۇپ، ئۇ ھهمىشـه دادىسـىن  
نىنـى  ىجـۈمه نامىزىنىـڭ ئهز  ) كهئب ئىبنى مالىك(دادام  :مۇنداق دەيدۇ

  : مهن. دۇئا قىالتتىرەھمهت تىلهپ ئاڭلىسىال، ئهسئهد ئىبنى زۇرارەگه 
دۇئـا  رەھـمهت تىـلهپ   زۇرارەگه ــ ئهزاننى ئاڭلىساڭال، ئهسئهد ئىبنـى  

  : ـ دەپ سورىسام، ئۇ) بۇنىڭ بىرەر سهۋەبى بارمۇ؟(قىلىسهن 
امات دەپ ئاتىلىـدىغان بىـر يهردىكـى بهنـى     زــ چۈنكى ئۇ نهقىيئۇلخه

تـۇنجى   ،دا بىزنـى تـوپالپ  ىە سايلىقىنىڭ ھهزمۇننهبىيت دېگهن جايزبهيا
  : مهن. قېتىم جۈمه ئوقۇغان كىشىدۇر، ـ دېدى

  : قانچه كىشى ئىدىڭالر؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇسىلهر چاغدا ــ ئۇ 
   .①كىشى، ـ دېدى 40ــ 

  ) 1069: داۋۇد ئهبۇ(

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال - 1914
إن أơذ املنرب فقد اơذه أيب إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم، وإن أơذ العصا فقـد  ”: وسلم

  . “إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم اơذها أيب
ــۋايهت   - 1914 ــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــ مۇئــ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مۇ ئهلهيهىسسـاالم  مهن مۇنبهر قولالنغـان بولسـام، دادام ئىبـراھىم   «

 م ئىبـــــراھىمھاســـــا قولالنغـــــان بولســـــام، دادا. مـــــۇنبهر قولالنغـــــان
  . ②»ھاسا قولالنغان مۇئهلهيهىسساالم

 ) »ئهلكهبىر« ؛633: بهززار(

                                                 
 . ھهسهن، ـ دېگهن): 944(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مۇســا ئىبنــى         ): 3103(ھهيســهمى  ②

 .مۇھهممهد تهيمى ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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أول من خطب على املنابر إبـراهيم  : عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال - 1915
  .صلى اهللا عليه وسلم

سهئد ئىبنى ئىبراھىم دادىسىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    - 1915
خـــۇتبه ئوقۇغــان كىشـــى   تــۇنجى قېـــتىم مــۇنبهردە  : رىــۋايهت قىلىـــدۇ 

  . ①ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمدۇر
  ) بهززار رىۋايهت قىلغان(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََب َوșَْهُرُه إِلَـى   - 1916
  .الُْملَْتَزمِ

ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1916 ــداق رى دىن مۇن
ــدۇقى ــهللهم   : لىنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدە(پهيغهمـ ) ھهرەمـ

  . ③كهينىنى قىلىپ تۇرۇپ خۇتبه ئوقۇغان ②مۇلتهزەمگه
 ) 3270: ئهھمهد(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إذا دخـل    «: عن ابن عمر قال - 1917
إىل الناس،  املسجد يوم اجلمعة سلم على من عند منربه من اجللوس، فإذا صعد املنرب توجه

 .»فسلم عليهم
ر پهيغهمـبه  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى ئۆمهر - 1917

 گهنــدە،مه كــۈنى مهســچىتكه كىر ۈجــ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  
ــد  ــڭ ئهتراپىـ ــا مۇنبىرىنىـ ــى ا ئولتۇرغانالرغـ ــاالم بېرەتتـ ــۇنبهرگه  ،سـ مـ

  . ④ساالم بېرەتتى پۈتۈن جامائهتكهچىققاندىن كېيىن 
  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
 .غان بولۇپ، سهنهدى مۇنقهتىئتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىل): 3104(ھهيسهمى  ①
 -ئارىســـىغا مـــۇلتهزەم، ) يهمهن تهرەپتىكـــى بـــۇرجىكى(كهئبىنىـــڭ دەرۋازىســـى بىـــلهن رۇكنۇليهمـــانىي  ②

 . دېيىلىدۇ
ــۇپ، ســهنهدىدە     ): 3111(ھهيســهمى  ③ ــان بول ــۋايهت قىلغ ــام ئهھــمهد رى ــۇ ھهدىســنى ئىم ــدۇلالھب ئىبنــى  ئاب

ــار   ــرى ب ــل ئىســىملىك بى ــان،     . مۇئهممى ــا قويغ ــالرنى ئوتتۇرىغ ــل قاراش ــدە ھهرخى ــڭ ھهققى ــاالر ئۇنى ئۆلىم
 .ـ دېگهن

بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئىيســــا ئىبنــــى ): 3119(ھهيســــهمى  ④
ــدۇلالھ ــار   ئاب ــۇنى ئىشــهنچلىك   . ئهنســارى ئىســىملىك ھهدىســى زەئىــپ كىشــى ب ئهممــا ئىبنــى ھىببــان ئ

 .ئالغان، ـ دېگهن كىشىلهر قاتارىدا تىلغا
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إذا دخـل   يقـول  وسـلم  عليه اهللا صلى النƧ Ƒعت قال عمر ابن عن - 1918
  .أحُدكم املسجَد واإلماُم على املنربِ فال صالةَ وال كالَم حƓ يفرغَ اإلماُم

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1918
  :اق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇند

ئىمـــام خـــۇتبه ئوقۇۋاتقانـــدا مهســـجىدكه كىرســـهڭالر، خـــۇتبه       «
  . ①»تۈگىمىگىچه ناماز ئوقۇماڭالر، سۆزمۇ قىلماڭالر

  ) »ئهلكهبىر«(

عن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   - 1919
ز فيهما فإذا جـاء  Ƹطب يوم اجلمعة فقال له النƑ صلى اهللا عليه وسلم صل ركعتني Ɵو

  .أحدكم يوم اجلمعة واالمام Ƹطب فليصل ركعتني وليخففهما
بىر : جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 1919

جـــۈمه كـــۈنى نۇئمـــان ئىبنـــى قهۋقهل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ پهيغهمـــبهر   
ــجىدكه    ــدا مهســ ــۇتبه ئوقۇۋاتقانــ ــهللهم خــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ســ

ــد ــا  كىرگهنىـ ــهللهم ئۇنىڭغـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ : ى، پهيغهمـ
جـۈمه  ) ئاندىن جامائهتكه قاراپ! (قىسقىغىنا ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇ«

كــۈنى ئىمــام خــۇتبه ئوقۇۋاتقانــدا مهســجىدكه كىرســهڭالر، قىســقىغىنا   
  . ②دېدى» !ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇڭالر

 )»ئهلكهبىر«(

لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَّـِذيَن ُيَشـقِّقُونَ    َعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ - 1920
  .الْكَلَاَم َتْشِقيَق الشِّْعرِ

پهيغهمـــبهر : مۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ - 1920
                                                 

ــۇپ، ســهنهدىدە ئهييــۇب ئىبنــى نهھىــك      ): 3120(ھهيســهمى  ① ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
ــار    ــى بـ ــرۇك كىشـ ــى مهتـ ــىملىك ھهدىسـ ــپ    . ئىسـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ــك ھهدىسشۇناسـ كۆپچىلىـ

ــد      ــۇنى ئىشــهنچلىك كىشــىلهر قاتارى ــان ئ ــه، ئىبنــى ھىبب ــرى سۈرس ــا كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگى ا تىلغ
 .ئالغان، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــۋايهت       ): 3122(ھهيس ــۆزى رى ــۇ ھهدىســنىڭ ئ ــۇپ، مۇش ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
 . قىلىنغان سهھىه ھهدىس كىتابلىرىدا نۇئمان ئىبنى قهۋقهل تىلغا ئېلىنمىغان، ـ دېگهن
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سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خۇتبىنى شېئىرغا ئوخشـاش قاپىيىلىـك   
  . ①نهت ئوقۇغانئوقۇشقا تىرىشقانالرغا له
  )19/361: »ئهلكهبىر«؛ 16457: ئهھمهد(

اهللا بن بسر صاحب رسول  اƆ قال رأيت عبدرباهللا بن بسر اƩ عن عبد - 1921 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى اجلمعة خرج فدار يف السوق ساعة مث رجع إىل املسجد 

 .فقيل له مل تفعل هذا فقال رأيت سيد املسلمني يفعله
پهيغهمـبهر  : ھهبرانـى مۇنـداق دەيـدۇ    ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسـر  - 1921

ئابـدۇلالھ ئىبنـى بۇسـر    نىڭ ساھابىسـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  
جـۈمه نـامىزىنى ئوقـۇپ بولـۇپ، بازارغـا بېرىـپ بىـرەر         رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ 

. ســائهت ئايلىنىۋېتىــپ، ئانــدىن يهنه مهســجىدكه قايتىــپ كېلهتتــى     
  : ئۇنىڭدىن
  : ه ئۈچۈن بۇنداق قىلىسهن؟ ـ دەپ سورالغانىدى، ئۇــ نېم

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ (ـــــ مهن مۇســـۇلمانالرنىڭ خوجىســـىنىڭ 
شۇنداق قىلغانلىقىنى كۆرگهن ئىـدىم،  ) ئهلهيهى ۋەسهللهمنى دېمهكچى

  . ②ـ دېدى
  )»ئهلكهبىر«(

إِذَا َصـلَّى  ” :لَْيِه َوَسـلَّمَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ - 1922 
  .“أََحُدكُُم الُْجُمَعةَ، فَال ُيَصلِّي َبْعَدَها َشْيئًا َحتَّى َيَتكَلََّم أَْو َيْخُرَج

ئىســـمهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  - 1922
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

اندىن كېيىن بىـرەر سـۆز قىلمىغـۇچه    جۈمه نامىزىنى ئوقۇپ بولغ«
                                                 

ــهمى  ① ــۋايهت ق   ): 3162(ھهيسـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــهنهدىدە  بـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ىلغـ
كــــۆپىنچه ئۆلىمــــاالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى  . جــــابىر جــــۇئفىي ئىســــىملىك بىــــرى بــــار 

 .ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
ھىبرانـــى  ئابـــدۇلالھبـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە   ): 3186(ھهيســـهمى  ②

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــان ۋە ك . ئىس ــا قهتت ــى     يهھي ــپ كىش ــى زەئى ــڭ ھهدىس ــالر ئۇنى ــك ھهدىسشۇناس ۆپچىلى
ــا        ــى ئوتتۇرىغـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــهنچلىك كىشـ ــان ئىشـ ــى ھىببـ ــه، ئىبنـ ــرى سۈرسـ ــى ئىلگىـ ئىكهنلىكىنـ

 .قويغان، ـ دېگهن
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  . ①»ياكى سىرتقا چىقىپ كىرمىگۈچه قايتا ناماز ئوقۇماڭالر
 ) 17/181» ئهلكهبىر«(

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْركَُع قَْبـلَ  : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 1923
  .ًعا ال َيفِْصلُ َبْيَنُهنَّالُْجُمَعِة أَْرَبًعا، َوَبْعَدَها أَْرَب

ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1923 ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم جــۈمهدىن بــۇرۇن  : قىلىنىـدۇ 

تۆت رەكئهت، جۈمهدىن كېيىن تۆت رەكـئهت نامـاز ئوقـۇيتتى ۋە بـۇ تـۆت      
  . ②رەكئهتنى ئىككى رەكئهتتىن قىلىپ ئايرىۋەتمهيتتى

 ) »ئهلكهبىر«(

َعْن أَْوسِ ْبنِ أَْوسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِمـْن أَفَْضـلِ    - 1924
ِثُروا فَأَكْأَيَّاِمكُْم َيْوَم الُْجُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم َعلَْيِه السَّلَام َوِفيِه قُبȐَِ َوِفيِه النَّفَْخةُ َوِفيِه الصَّْعقَةُ 

َعلَيَّ ِمْن الصَّلَاِة فَإِنَّ َصلَاَتكُْم َمْعُروَضةٌ َعلَيَّ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف ُتْعـَرُض َصـلَاُتَنا   
لَ كَُعلَْيَك َوقَْد أََرْمَت أَْي َيقُولُونَ قَْد َبِليَت قَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َحرََّم َعلَى الْأَْرضِ أَنْ َتأْ

  .أَْجَساَد الْأَْنبَِياِء َعلَْيهِْم السَّلَام
ئهۋس ئىبنى ئهۋس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      - 1924
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

كـــۈنلهردىن بىـــرى بولـــۇپ، ئـــادەم     جـــۈمه كـــۈنى ئهڭ ئهۋزەل ـــــ 
ــۈنى     ــۈمه ك ــان، ج ــۈنى يارىتىلغ ــۈمه ك ــاالم ج ــان  ئهلهيهىسس ــات تاپق . ۋاپ

جـۈمه   مۇسـۇر ) ئىنسانالرنىڭ قهبرىدىن چىقىشى ئۈچۈن چېلىنىدىغان(
ــدۇ،   ــدە چېلىنى ــانالرنىڭ ھ(كۈنى ــۈن  ئۆلۈ) هممىســىنىڭئىنس شــى ئۈچ

چۈن، جۈمه كـۈنلىرى  شۇنىڭ ئۈ. مه كۈنى بولىدۇتارتىلىدىغان سۇرمۇ جۈ

                                                 
بـــۇ ھهدىســنى تهبهرانـــى رىــۋايهت قىلغـــان بولــۇپ، ســـهنهدىدە فهزل ئىبنــى مۇختـــار     ): 3189(ھهيســهمى   ①

 .پ كىشى بار، ـ دېگهنئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئى
ــهمى  ② ــى       ): 3190(ھهيسـ ــاج ئىبنـ ــهنهدىدە ھۇججـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار     ــى بـــ ــى كىشـــ ــىملىك ئىككـــ ــي ئىســـ ــيه ئهۋفىـــ ــدە  . ئهرتهئه ۋە ئهتىيـــ ــى ھهققىـــ ھهر ئىككىلىســـ
 .ئوخشىمىغان باھاالر بېرىلگهن، ـ دېگهن
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ـ    ۇڭــالر ماڭــا يېتىــپ تۇرىــدۇ،دئوقــۇڭالر، ئوقۇغــان دۇرۇ دماڭــا كــۆپ دۇرۇ
  :ساھابىلهر. دېدى

ســاڭا قانــداق  لىرىمىــزدبىزنىــڭ ئوقۇغــان دۇرۇ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
دەپ  ـ   يېتىــپ تۇرىــدۇ؟ ســهن ئــۇ چاغــدا چىرىــپ كېتىــدىغان تۇرســاڭ؟ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غانىدى،سورى
زېمىنغــا پهيغهمبهرلهرنىــڭ جهســىتىنى يېيىشــنى ھــارام     هللا ــــ ا
  . ①ـ دېدى قىلغان،

  ) 1374: نهسائى(

عن كَِثري ْبن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف الُْمَزنِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعـْن   - 1925
آَتـاُه  ا إِلَّا النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِفي الُْجُمَعِة َساَعةً لَا َيْسأَلُ اللََّه الَْعْبُد ِفيَها َشْيئً

  .اللَُّه إِيَّاُه قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أَيَّةُ َساَعٍة ِهَي قَالَ ِحَني ُتقَاُم الصَّلَاةُ إِلَى اِلاْنِصَراِف ِمْنَها
كهسىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمـر ئىبنـى ئهۋف مـۇزەنى     - 1925

ــدۇ    ــۋايهت قىلى ــداق رى ــارقىلىق بوۋىســىدىن مۇن ــبهر : دادىســى ئ پهيغهم
  : الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلالل

تائـاالدىن  هللا ۇ ۋاقىتتـا ا ئـ ىدە بىر ۋاقىت بار بولۇپ، بهنـدە  ــ جۈمه كۈن
  : ساھابىلهر. نېمىنى تىلىسه بېرىدۇ، ـ دېدى

دى، پهيغهمـبهر  غانىــ دەپ سـورى   ۇ قايسى ۋاقىـت؟ ئ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تهكبىر ئېيتقاندىن باشالپ تاكى ) غايهنى جۈمه نامىزى(ــ ئۇ، نامازغا 
  . ②نامازدىن قايتقۇچه بولغان ئارىلىقتىكى ۋاقىت، ـ دېدى

 )490: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ ِلي َعْبُد اللَّـِه ْبـُن ُعَمـَر     -1926
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشأِْن َساَعِة الُْجُمَعِة قَـالَ  أََسِمْعَت أََباَك ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َص

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1301(ئهلبانى  ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 75(ى ئهلبان ②
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قُلُْت َنَعْم َسِمْعُتُه َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِهَي َمـا َبـْيَن أَنْ   
 .َيْجِلَس الْإَِماُم إِلَى أَنْ ُتقَْضى الصَّلَاةُ

ــۇ  – 1926 ــۇ ب ــدۇ   ئهب ــداق دەي ــئهرى مۇن ــا ئهش ــۇ مۇس ــى ئهب : ردە ئىبن
  : مهندىن مائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــ سهن داداڭنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن جۈمه 
كــــۈنى دۇئــــا ئىجــــابهت بولىــــدىغان ۋاقىــــت ھهققىــــدە بىــــر نهرســــه  

  : مهن. ئاڭلىغانلىقىنى بىلهمسهن؟ ـ دەپ سورىدى
ـــ ھ مهن دادامــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . هئه، بىلىــمهنـ

ئۇ ۋاقىت ئىمام مـۇنبهرگه ئولتۇرغانـدىن باشـالپ نامـاز     «: ۋەسهللهمنىڭ
  . ىم، ـ دېدىمىدىغاندېگهنلىكىنى ئاڭل» ئاخىرالشقۇچه بولغان ئارىلىقتا

 ) 853: مۇسلىم(

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َيـْوُم  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن َرُسولِ ا - 1927
ـ  ُه َعـزَّ  الُْجُمَعِة ِثْنَتا َعْشَرةَ ُيرِيُد َساَعةً لَا ُيوَجُد ُمْسِلٌم َيْسأَلُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َشْيئًا إِلَّا أََتاُه اللَّ

  .َوَجلَّ فَالَْتِمُسوَها آِخَر َساَعٍة َبْعَد الَْعْصرِ
ــدۇلالھ   - 1927 ــى ئاب ــابىر ئىبن ــۇ  ج ــۇ ئهنه ــۋايهت رەزىيهلالھ دىن رى

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه
هللا ا) جـۈمه كـۈنى  (سائهتتۇر، ھهر قانـداق بىـر بهنـدە     12جۈمه كۈنى «

ــداق نهرســه تىلىســه  ــن قان ــله ئۇنىــڭ تىلىگىنىنــى ئهززە ۋە جهللهدى  ، ال
مه كۈنىــدىكى دۇئــا ئىجــابهت بولىــدىغان ۈيهنــى جــ(ى بــۇ ۋاقىتنــ .بېرىــدۇ

نىڭ ئــاخىرقى دۈزكۈنــيهنــى (دىن كېــيىن نامىزىــ رىئهســ) ۋاقىتنــى
   .①»!ئىزدەڭالر )قىسمىدىن

  )1048 :ئهبۇ داۋۇد(

 اَعةَالسَّ الَْتِمُسوا قَالَ أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 1928
  .الشَّْمسِ غَْيُبوَبِة إِلَى الَْعْصرِ َبْعَد الُْجُمَعِة َيْومِ ِفي ُتْرَجى الَِّتي
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ــك  - 1928 ــى مالىـ ــۇ  ئهنهس ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  :ېگهنمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ىر ئهســـدىكى دۇئـــا ئىجـــابهت بولىـــدىغان ۋاقىتنـــى ىـــجـــۈمه كۈن«
   .①»!ئىزدەڭالر ىندىن كېيىن كۈن پاتقۇچه بولغان ئارىلىقتنامىزى

  )489: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ َخَرْجُت إِلَى الطُّورِ فَلَِقيُت كَْعَب الْأَْحَبارِ فََجلَْسُت  - 1929
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَانَ ِفيَما َحدَّثُْتُه أَنْ َمَعُه فََحدَّثَنِي َعْن التَّْوَراِة َوَحدَّثُْتُه َعْن َرُسولِ ا

يـِه  قُلُْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيُر َيْومٍ طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمُس َيْوُم الُْجُمَعِة ِف
ِتيَب َعلَْيِه َوِفيِه َماَت َوِفيِه َتقُوُم السَّاَعةُ َوَما ِمْن َدابٍَّة إِلَّا  ُخِلَق آَدُم َوِفيِه أُْهبِطَ ِمْن الَْجنَِّة َوِفيِه

َوِهَي ُمِصيَخةٌ َيْوَم الُْجُمَعِة ِمْن ِحنيِ ُتْصبُِح َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس َشفَقًا ِمْن السَّاَعِة إِلَّا الْجِـنَّ  
ُمْسِلٌم َوُهَو ُيَصلِّي َيْسأَلُ اللََّه َشْيئًا إِلَّا أَْعطَاُه إِيَّاُه قَـالَ   َوالْإِْنَس َوِفيِه َساَعةٌ لَا ُيَصاِدفَُها َعْبٌد

كَْعٌب ذَِلَك ِفي كُلِّ َسَنٍة َيْوٌم فَقُلُْت َبلْ ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة فَقََرأَ كَْعٌب التَّْوَراةَ فَقَـالَ َصـَدَق   
ُبو ُهَرْيَرةَ فَلَِقيُت َبْصَرةَ ْبَن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيَّ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَ

ِمْن أَْيَن أَقَْبلَْت فَقُلُْت ِمْن الطُّورِ فَقَالَ لَْو أَْدَركُْتَك قَْبلَ أَنْ َتْخُرَج إِلَْيِه َما َخَرْجَت َسـِمْعُت  
لُ لَا ُتْعَملُ الَْمِطيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَِة َمَساجَِد إِلَى الَْمْسجِِد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُو

الَْحَرامِ َوإِلَى َمْسجِِدي َهذَا َوإِلَى َمْسجِِد إِيِلَياَء أَْو َبْيِت الَْمقِْدسِ َيُشكُّ قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ ثُـمَّ  
ْجِلِسي َمَع كَْعبِ الْأَْحَبارِ َوَما َحدَّثُْتُه بِِه ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة لَِقيُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َسلَامٍ فََحدَّثُْتُه بَِم

فَقُلُْت قَالَ كَْعٌب ذَِلَك ِفي كُلِّ َسَنٍة َيْوٌم قَالَ قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ كَذََب كَْعٌب فَقُلُْت ثُمَّ 
ُجُمَعٍة فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ َصَدَق كَْعٌب ثُمَّ قَالَ قََرأَ كَْعٌب التَّْوَراةَ فَقَالَ َبلْ ِهَي ِفي كُلِّ 

َضـنَّ  َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ قَْد َعِلْمُت أَيَّةَ َساَعٍة ِهَي قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فَقُلَْت لَُه أَْخبِْرنِي بَِها َولَا َت
َساَعٍة ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فَقُلُْت َوكَْيَف  َعلَيَّ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ ِهَي آِخُر

َتكُونُ آِخَر َساَعٍة ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُيَصـاِدفَُها  
ةٌ لَا ُيَصلَّى ِفيَها فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ أَلَْم َيقُـلْ  َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو ُيَصلِّي َوِتلَْك السَّاَعةُ َساَع
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َي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َجلََس َمْجِلًسا َيْنَتِظُر الصَّلَاةَ فَُهَو ِفي َصلَاٍة َحتَّى ُيَصلِّ
  .ِلَكقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فَقُلُْت َبلَى قَالَ فَُهَو ذَ

ــۇر : ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   – 1929 مهن ت
ئۇچرىشـىپ قېلىـپ،   لئهھبار بىـلهن  ۇتېغىغا چىققانىدىم، ئۇ يهردە كهئب

ئۇ ماڭا تهۋراتتىكى مهلۇمـاتالرنى سـۆزلهپ   . بىرگه ئولتۇرۇپ پاراڭالشتۇق
تهلىـم  بهردى، مهن ئۇنىڭغا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن  

ــۇ  . ئالغــان ھهدىســلهرنى ســۆزلهپ بهردىــم  ــدا مۇن ــۇ ھهدىســلهرنىڭ قاتارى ئ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق      : سىمۇ بار ئىدىىھهد

  : دېگهن
ــادەم   « ــدە ئ ــۇ كۈن كۈنلهرنىــڭ ئهڭ ياخشىســى جــۈمه كــۈنى بولــۇپ، ب

ــدە   ــۇ كۈنـــ ــاالم يارىتىلغـــــان ھهم بـــ يهرگه جهننهتـــــتىن ئهلهيهىسســـ
تائاال ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ تهۋبىسىنى جۈمه كـۈنى  هللا ا. گهنچۈشۈرۈل

قىيـامهت  . قوبۇل قىلغان، ئادەم ئهلهيهىسساالم جۈمه كۈنى ۋاپـات تاپقـان  
جىنـدىن باشـقا بـارلىق     -جۈمه كۈنى ئىنسى . جۈمه كۈنى قايىم بولىدۇ

جانلىقالر قىيامهت قايىم بولۇشتىن قورقۇپ، تاڭ ئاتقاندىن باشالپ كۈن 
جـۈمه كۈنىـدە بىـر    . تىڭاليـدۇ ـ   ۇچه جىمجىت قۇالق سېلىپ تىڭچىقق

نامـاز ئوقۇغـان ھالـدا     ىنىڭۋاقىت بار بولۇپ، ھهر قانداق مۇسۇلمان بهنـد 
پ ى بـۇ ۋاقىتقـا ئۇدۇللىشـى   هپ قىلغـان دۇئاسـ  تىن بىـرەر نهرسـه تىـل   هللا

  : كهئب. »ئۇنىڭ تىلىگىنىنى بېرىدۇهللا ، اقالسىال
  :مهن. بولىدىغان ئىش، ـ دېدىــ بۇ دېگهن ھهر يىلدا بىر كۈن 

كهئـب  . ـــ ئۇنـداق ئهمهس، بهلكـى ھهر جـۈمه كـۈنى بولىـدۇ، ـ دېـدىم        
  : تهۋراتنى ئوقۇدى، ئاندىن

نىـڭ دېگىنـى تـوغرا    ) سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (ــ مـۇھهممهد  
  . ئىكهن، ـ دېدى

ئانــدىن مهن بهســرە ئىبنــى ئهبــۇ بهســرە غىفــارىي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 
  : ئۇ. چرىشىپ قالدىمبىلهن ئۇ

  : مهن. ــ نهدىن كېلىۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىدى
  : ئۇ. ــ تۇر تېغىدىن كېلىۋاتىمهن، ـ دېدىم
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ــ سهن تـۇر تېغىغـا چىقىشـتىن بـۇرۇن ماڭـا يولۇققـان بولسـاڭ، ئـۇ         
يهرگه چىقمىغـــان بوالتتىـــڭ، مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     

مهسـجىدىم ۋە ئىيلىيــا  ۇ بــھهرەم مهســجىدى، مېنىـڭ  «: ۋەسـهللهمنىڭ 
دەس مهسـجىدىدىن ئىبـارەت مۇشـۇ ئـۈچ مهسـجىدتىن      هدقۇياكى بهيتۇلم
ــاباشــقا جايالر ــۇقهددەس بىلىــپ ( غ ــايىن ) م ــا مىنىــپ ســهپهر  ئات ئۇالغق

  .دەپ تهلىم بهرگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، ـ دېدى» قىلىشقا بولمايدۇ
هـۇ بىـلهن   ئابـدۇلالھ ئىبنـى سـاالم رەزىيهلالھـۇ ئهن     ،ئاندىن كېـيىن 
مهن ئۇنىڭغا كهئب بىلهن بولغـان سـۆھبىتىمىزنى،   . ئۇچرىشىپ قالدىم

ئـۇ ۋاقىـت   ”: جۈمه كۈنى توغرىسـىدا سۆزلهشـكهنلىكىمىزنى، كهئبنىـڭ   
  : ئۇ. دېگهنلىكىنى سۆزلهپ بهردىم “ھهر يىلدا بىر قېتىم بولىدۇ

  : مهن. ــ كهئب خاتالىشىپتۇ، ـ دېدى
: خاتاالشــقانلىقىنى بىلــدى ۋەــــ كهئــب تهۋراتنــى ئوقــۇپ، ئۆزىنىــڭ  

ئابـدۇلالھ ئىبنـى   . دېدى، ـ دېـدىم   “توغرا، ئۇ ھهر جۈمه كۈنى بولىدىكهن”
  : ساالم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـــ  ــۇ ۋاقىتنىــڭ قايســى ۋاقىــت    ـ ــوغرا دەپتــۇ، مهن ئ كهئــب ئهمــدى ت
  : مهن. ئىكهنلىكىنى بىلىمهن، ـ دېدى

تنىــڭ قايســى ماڭــا ئــۇ ۋاقى ،ــــ ئۇنــداق بولســا، بېخىللىــق قىلمــاي
  : ئۇ. ۋاقىت ئىكهنلىكىنى دەپ بهرگىن، ـ دېدىم

  : مهن. ــ ئۇ، جۈمه كۈنىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ۋاقتى، ـ دېدى

! ئـاخىرقى ۋاقتـى بولسـۇن؟   ئهڭ ــ ئۇ، قانداقسـىگه جـۈمه كۈنىنىـڭ    
ھهر قانــداق مۇســۇلمان  «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   

لغــان هپ قىتىــن بىــرەر نهرســه تىــل هللانامــاز ئوقۇغــان ھالــدا ا ىنىڭبهنــد
، ســهن دېــگهن ئــۇ دېــگهن» ...،پ قالســىالدۇئاســى بــۇ ۋاقىتقــا ئۇدۇللىشــى

تۇرسـا؟ ـ    كۈننىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى ۋاقتىـدا نامـاز ئوقـۇغىلى بولمايـدىغان      
  : دېسهم، ئۇ

نامــازنى كۈتــۈپ  «: ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    
چه، كىرىـپ، شـۇ نامـازنى ئوقـۇپ بـولغى      ئولتۇرغان ئادەم تاكى ناماز ۋاقتى

  : مهن. ى؟ ـ دەپ سورىدىددېمىگهنمى» نامازدا سانىلىدۇ
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  :ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ ھهئه، شۇنداق دېگهن، ـ دېدىم

دېگهن سـۆزدىن مانـا مۇشـۇ ھهدىسـته بايـان      » ناماز ئوقۇغان ھالدا«ــ 
  . دېدى قىلىنغان نامازنى ساقالپ تۇرۇش مهقسهت قىلىنغان، ـ

  ) 243: مالىك(

َعْن أَبِي لَُباَبةَ ْبنِ َعْبِد الُْمْنِذرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َيْوَم  - 1930
  .ى َوَيْومِ الِْفطْرِالُْجُمَعِة َسيُِّد الْأَيَّامِ َوأَْعظَُمَها ِعْنَد اللَِّه َوُهَو أَْعظَُم ِعْنَد اللَِّه ِمْن َيْومِ الْأَْضَح

ــۇ – 1930 ــۇدىن      ئهب ــۇ ئهنه ــدۇلمۇنزىر رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابه ئىبن لۇب
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   

  :دېگهن

هللا جـــۈمه كـــۈنى كۈنلهرنىـــڭ خوجىســـى ۋە ئهڭ ئۇلـــۇغى بولـــۇپ، ا «
   .①»ئۇلۇغدۇرتائاالنىڭ دەرگاھىدا قۇربان ھېيت ۋە روزا ھېيتتىنمۇ 

 )1084: ئىبنى ماجه(

من مات يوم اجلمعـة  ”: عن أنس، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - 1931
  .“وقي عذاب القرب

ــۋايهت     - 1931 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»قان كىشى قهبرە ئازابىدىن ساقلىنىدۇجۈمه كۈنى ۋاپات تاپ«
  )مهۋسىلى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 888(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــى     ): 3891(ھهيسـ ــد رەققاشـ ــهنهدىدە يهزىـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــال رىـ ــۇ يهئـ ــنى ئهبـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .باھاالر بېرىلگهن، ـ دېگهن ئۇنىڭ ھهققىدە ھهرخىل. ئىسىملىك بىرى بار
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يهنى (مۇساپىر نامىزى ۋە نامازنى جهمئى قىلىش 
 )بىرلهشتۈرۈپ ئوقۇش

َعْن َيْحَيى ْبنِ َيزِيَد الُْهَناِئيِّ قَالَ َسأَلُْت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعْن قَْصرِ الصَّـلَاِة   - 1932
ِه َوَسلََّم إِذَا َخَرَج َمِسَريةَ ثَلَاثَِة أَْمَيالٍ أَْو ثَلَاثَِة فََراِسـَخ  فَقَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ُشْعَبةُ الشَّاكُّ َصلَّى َركَْعَتْينِ
ــدۇ     - 1932 ــداق دەي ــائى مۇن ــد ھۇن ــى يهزى ــا ئىبن مهن ئهنهس : يهھي

ر قىلىـش توغرۇلـۇق   ىئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن نامـازنى قهسـ  
   :سورىغانىدىم، ئۇ

يـاكى ئـۈچ    ①ــ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۈچ مىـل     
تـۆت  ( ر قىلىـپ  ىيىراق يهرگه سهپهر قىلسا، نامازنى قهس ②پهرسهختىن

  . ئوقۇيتتى، ـ دەپ جاۋاب بهردى) رەكئهتلىك نامازنى ئىككى رەكئهت
  ) 691: مۇسلىم(

ْبَن َعبَّاسٍ كَانَ َيقُْصُر الصَّلَاةَ ِفي ِمثْلِ َمـا   َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َعْبَد اللَِّه - 1933
ك َبْيَن َمكَّةَ َوالطَّاِئِف َوِفي ِمثْلِ َما َبْيَن َمكَّةَ َوُعْسفَانَ َوِفي ِمثْلِ َما َبْيَن َمكَّةَ َوُجدَّةَ قَالَ َماِل

  .َوذَِلَك أَْرَبَعةُ ُبُرٍد
اس رەزىيهلالھـۇ  مالىكقا يېتىشىچه، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـ    - 1933

سـفان ۋە مهكـكه بىـلهن    ۇمهككه بىـلهن تائىـپ، مهكـكه بىـلهن ئ     مائهنهۇ
جىددە ئارىلىقىدىكى مۇساپىگه تهڭ كهلگۈدەك يهرلهرگه سهپهر قىلغاندا، 

قـا  ③بۇ مۇساپه تـۆت بـۇرد  : مالىك. ر قىلىپ ئوقۇغان ئىكهنىنامازنى قهس
  . تهڭ كېلىدۇ، ـ دەيدۇ

  ) هت قىلغانمالىك رىۋاي(
                                                 

 .مېتىرغا تهڭ كېلىدۇ 1852مېتىرغا، بىر دېڭىز مىلى  1609بىر قۇرۇقلۇق مىلى : مىل ①
 .كىلومېتىرغا تهڭ 6.24ئۇزۇنلۇق ئۆلچهم بىرلىكى بولۇپ، بىر پهرسهخ : پهرسهخ ②
 .كىلومېتر 130تهخمىنهن : بۇرد ③
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمْن الَْمِديَنِة إِلَى َمكَّةَ  - 1934 
  .لَا َيَخاُف إِلَّا اللََّه َربَّ الَْعالَِمَني فََصلَّى َركَْعَتْينِ

ۋايهت دىن رىـــــمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1934
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهدىنىــدىن    قىلىنىــدۇكى، پهيغهم

. ر قىلىــپ ئوقۇغــانىمهككىــگه ســهپهر قىلىــپ چىققانــدا، نامــازنى قهســ
ۋەھالهنكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۇ چاغدا پۈتـۈن  

ى تائاالدىن باشقا ھېچ كىمدىن قورقۇنچىسهللا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا
  . ①يوق ئىدى

 )547: تىرمىزى(

صلى اهللا عليه  -قَالَ َصلَّْيُت الظُّْهَر َمَع النَّبِىِّ  -رضى اهللا عنه  -ـ َعْن أََنسٍ 1935
  .بِالَْمِديَنِة أَْرَبًعا، َوبِِذى الُْحلَْيفَِة َركَْعَتْينِ -وسلم 

مهن پهيغهمــبهر : ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 1935
ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن پېشـىن نـامىزىنى مهدىنىـدە تـۆت      سهلاللال

  . رەكئهت، زۇلهۇلهيفهدە ئىككى رەكئهت ئوقۇغان، ـ دەيدۇ
 ) 1089: بۇخارى(

َيْحَيى ْبُن أَبِي إِْسَحاَق قَالَ َسِمْعُت أََنًسا َيقُولُ َخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  - 1936 
الَْمِديَنِة إِلَى َمكَّةَ فَكَانَ ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ َحتَّى َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنـِة   َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن

  .قُلُْت أَقَْمُتْم بَِمكَّةَ َشْيئًا قَالَ أَقَْمَنا بَِها َعْشًرا
ــدۇ     - 1936 ــداق دەي ــهاق مۇن ــۇ ئىس ــى ئهب ــا ئىبن مهن ئهنهس : يهھي

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ
ـــ م هدىنىــدىن مهككىــگه ســهپهر قىلغــان ۋاقتىمىــزدا، پهيغهمــبهر   ـ

ر قىلىپ ىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنىگه قايتقۇچه نامازنى قهس
  : مهن. ئوقۇغانىدى، ـ دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

  : ــ مهككىدە قانچىلىك تۇردۇڭالر؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 452(ئهلبانى  ①
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  . ــ ئون كۈن تۇردۇق، ـ دېدى
 ) 1081: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 1937 
  .ِتْسَعةَ َعَشَر َيقُْصُر فََنْحُن إِذَا َسافَْرَنا ِتْسَعةَ َعَشَر قََصْرَنا َوإِنْ زِْدَنا أَْتَمْمَنا

ــۇ ئهنهۇ  - 1937 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــگهن  مـ ــداق دېـ : مۇنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهپهردە ئون توققۇز كۈن تۇرۇش 

 19ر ئوقۇغانىـدى، شـۇڭا بىزمـۇ سـهپهر قىلىـپ      ىجهريانىدا نامـازنى قهسـ  
كۈندىن  19. ئوقۇيمىزقىلىپ ر ىكۈن تۇرۇشقا توغرا كهلسه، نامازنى قهس

  . ئېشىپ كهتسه، تولۇق ئوقۇيمىز
  ) 1080: بۇخارى(

  . َخْمَسةَ َعَشَر: إال أن يف النسائي - 1938 
 15): كۈننىــڭ ئورنىغــا 19(ئهممــا نهســائىنىڭ رىۋايىتىــدە  - 1938

  . ①كۈن، ـ دەپ زىكرى قىلىنغان
  ) 1453: نهسائى(

فَْتحِ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ َعاَم الْ - 1939
  .َخْمَس َعْشَرةَ َيقُْصُر الصَّلَاةَ

ــۇ ئهنهۇ   - 1939 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
قىلىنغـان يىلـى    ىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهككه پهته

  . ②غانر قىلىپ ئوقۇىكۈن تۇرۇش جهريانىدا نامازنى قهس 15مهككىدە 
 )1231:داۋۇد ئهبۇ(

  .َسْبَع َعْشَرةَ قََصَر: ىويف أخر - 1940
كۈن تۇرۇش جهريانىدا نامازنى قهسىر  17: يهنه بىر رىۋايهتته - 1940

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1387(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ ۋە مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 265(ئهلبانى  ②
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  . ①قىلىپ ئوقۇدى، ـ دېيىلگهن
  ) 1230: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1941
ِد َمَعُه الْفَْتَح فَأَقَاَم بَِمكَّةَ ثََمانِي َعْشَرةَ لَْيلَةً لَا ُيَصلِّي إِلَّا َركَْعَتْينِ َوَيقُولُ َيا أَْهلَ الَْبلََوَشهِْدُت 

  .َصلُّوا أَْرَبًعا فَإِنَّا قَْوٌم َسفٌْر
: ئىمران ئىبنى ھۈسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن    - 1941

. لهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن غــازات قىلــدىم مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئه
مهككىنى پهتهى قىلغاندىمۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     

پهيغهمــبهر ) بولغانــدىن كېــيىن ىمهكــكه پهتهــ. (بىــلهن بىــرگه ئىــدىم
بـۇ جهريانـدا   . كـېچه تـۇردى   18سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهككىـدە    

بــۇ رايوننىــڭ «: وقــۇيتتى ۋەنامــازنى قهســىر قىلىــپ ئىككــى رەكــئهتال ئ
» ئاھالىســى نامــازنى تــۆت رەكــئهت ئوقــۇۋېرىڭالر، بىــز بولســاق مۇســاپىر

  . ②دەيتتى
  )1229: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ أَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِتُبـوَك   - 1942
  .الصَّلَاةَ ِعْشرِيَن َيْوًما َيقُْصُر

: جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 1942
ــبهر ســهلال  ــهللهم تهبۇكتــا   پهيغهم كــۈن تــۇرۇش   20لالھۇ ئهلهيهــى ۋەس

  . ③جهريانىدا نامازنى قهسىر قىلىپ ئوقۇغان
 ) 1235: داۋۇد ئهبۇ(

 . نيعن اƩسن أنه أقام مع أنس بنيسابور فكان يصلي ركعتني ركعت - 1943
مهن نىشـاپۇردا ئهنهس رەزىيهلالھـۇ   : ھهسهن مۇنـداق دەيـدۇ   - 1943 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1088(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 264(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1094(ئهلبانى  ③
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ئۇ نامـازنى ئىككـى رەكـئهت، ئىككـى رەكـئهت      . ئهنهۇ بىلهن بىلله تۇردۇم
  .قىلىپ ئوقۇغانىدى

ـ  - 1944  لَِّيَها َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر أَقَاَم بَِمكَّةَ َعْشَر لََيالٍ َيقُْصُر الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ ُيَص
  .َمَع الْإَِمامِ فَُيَصلِّيَها بَِصلَاِتِه

مالىك نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى     - 1944
مهككىـدە ئـون كـېچه     مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: رىۋايهت قىلىدۇ

تــۇردى، بــۇ جهريانــدا نامــازنى قهســىر قىالتتــى، ئهممــا ئىمامغــا ئىقتىــدا   
  . ۇيتتىقىلسا، تولۇق ئوق

 ) 347: مالىك(

َعْن َحارِثَةَ ْبنِ َوْهبٍ الُْخَزاِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َصلَّى بَِنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  - 1945
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن أَكْثَُر َما كُنَّا قَطُّ َوآَمُنُه بِِمًنى َركَْعَتْينِ

زىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق ھــارىس ئىبنــى ۋەھــب خــۇزائى رە  - 1945
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مىنـادا نامـازنى قهسـىر      : دەيدۇ

ھــالبۇكى، بىزنىـــڭ ســانىمىز ھېچقاچــان ئـــۇ    . قىلىــپ ئوقــۇپ بهردى  
ــدەك كــۆپ بو  ــۇچاغدىكى ــۇ   ل ــۇ ئ ــان، خاتىرجهملىــك جهھهتتىم پ باقمىغ

  . پ باقمىغانىدۇقلۇچاغدىكىدەك خاتىرجهم بو
  ) 1656: بۇخارى(

عن َعْبد الرَّْحَمنِ بَن َيزِيَد َيقُولُ َصلَّى بَِنا ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  - 1946
ْيُت بِِمًنى أَْرَبَع َركََعاٍت فَِقيلَ ذَِلَك ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَاْسَتْرَجَع ثُمَّ قَالَ َصلَّ

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى َركَْعَتْينِ َوَصلَّْيُت َمَع أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َمَع َرُسولِ اللَّ
ي َعْنُه بِِمًنى َركَْعَتْينِ َوَصلَّْيُت َمَع ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِِمًنى َركَْعَتْينِ فَلَْيَت َحظِّ

  .عِ َركََعاٍت َركَْعَتاِن ُمَتقَبَّلََتاِنِمْن أَْرَب
ئوسـمان ئىبنـى   : ئابدۇراھمان ئىبنـى يهزىـد مۇنـداق دەيـدۇ     - 1946

ففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مىنادا بىزگه ئىمام بولۇپ، نامازنى تۆت رەكئهت هئ
ــۇدى ــا     . ئوق ــۇ ئهنهۇغ ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ــىله ئاب ــۇ مهس ب
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) بىــر مۇســىبهت خهۋىــرى يهتكۈزۈلگهنــدەك خــۇددى(يهتكۈزىلىۋىــدى، ئــۇ 
  : مۇسىبهت يهتكهندە ئوقۇلىدىغان دۇئانى ئوقۇدى، ئاندىن كېيىن

ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن، ئهبـۇ بهكـرى   
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن مىنادا نامازنى قهسىر 

ــدىمقىلىـــپ ئىككـــى رەكئهتـــتىن ئوقۇ  ــئهت  (. غانىـ ئهمـــدى تـــۆت رەكـ
نىــڭ هللا(بـۇ تـۆت رەكئهتـتىن مېنىـڭ نېسـىۋەم       ، كاشـكى )ئوقۇلۇۋاتىـدۇ 
  . ـ دېدىسا ئىدى، ئىككى رەكئهتال بولمهقبۇل بولغان ) دەرگاھىدا

  ) 1084: بۇخارى(

ى َركَْعَتـْينِ  َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًن - 1947
أَْرَبًعا  َوأَُبو َبكْرٍ َبْعَدُه َوُعَمُر َبْعَد أَبِي َبكْرٍ َوُعثَْمانُ َصْدًرا ِمْن ِخلَافَِتِه ثُمَّ إِنَّ ُعثَْمانَ َصلَّى َبْعُد

  .َعَتْينِفَكَانَ اْبُن ُعَمَر إِذَا َصلَّى َمَع الْإَِمامِ َصلَّى أَْرَبًعا َوإِذَا َصلَّاَها َوْحَدُه َصلَّى َركْ
نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 1947

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مىنــادا  : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
 نامازنى قهسىر قىلىپ ئىككـى رەكـئهت ئوقۇغـان، ئۇنـدىن كېـيىن ئهبـۇ      

بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ شـۇنداق ئوقۇغـان، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئـۆمهر      
ــيىن ئوســمان        ــدىن كې ــۇنداق ئوقۇغــان، ئۇنىڭ ــۇ ش ــۇ ئهنهۇم رەزىيهلالھ
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئۆزىنىــڭ خهلىپىلىــك دەۋرىنىــڭ بــاش تهرەپلىرىــدە  
ــۆت رەكــئهت     شــۇنداق ئوقۇغــان، كېيىنكــى دەۋرلهردە قهســىر قىلمــاي ت

مىنـادا نامـازنى ئىمـام     مـا ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  شۇڭا . ئوقۇغان
يـالغۇز ئوقۇسـا، قهسـىر قىلىـپ     . ، تۆت رەكـئهت ئوقـۇيتتى  بىلهن ئوقۇسا

  . ئىككى رەكئهت ئوقۇيتتى
 ) 694: مۇسلىم(

َعْن ُموَسى ْبنِ َسلََمةَ الُْهذَِليِّ قَالَ َسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ كَْيَف أَُصلِّي إِذَا كُْنُت  - 1948 
  .ْينِ ُسنَّةَ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبَِمكَّةَ إِذَا لَْم أَُصلِّ َمَع الْإَِمامِ فَقَالَ َركَْعَت

ــۇ – 1948 ــدۇ    ئهب ــداق دەي ــۇزەلى مۇن ــا ئىبنــى ســهلهمه ھ مهن : مۇس
  : ئىبنى ئابباستىن
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يــالغۇز بولــۇپ قالســام، نامــازنى قانــداق ) يهنــى مىنــادا(ــــ مهككىــدە 
  : ئوقۇيمهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ

نىـڭ  ) غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم يهنى پهي(ــ ئهبۇلقاسىم 
  . سۈننىتى بويىچه ئىككى رەكئهت ئوقۇغىن، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 )688: مۇسلىم(

َعْن الزُّْهرِيِّ قَالَ لَمَّا اتََّخذَ ُعثَْمانُ الْأَْمَوالَ بِالطَّاِئِف َوأََراَد أَنْ ُيِقيَم بَِهـا   - 1949 
  .ذَ بِِه الْأَِئمَّةُ َبْعَدُهَصلَّى أَْرَبًعا قَالَ ثُمَّ أََخ

ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ تائىفتـا     : زۇھهرى مۇنداق دەيـدۇ  - 1949
شـۇڭا  مال ـ مۈلۈك ساھىبى بولۇپ، شـۇ يهردە تۇرۇشـنى نىـيهت قىلغـان،      

، شــۇندىن ئېتىبــارەن، غــاننامــازنى تــۆت رەكــئهت قىلىــپ ئوقۇ) مىنــادا(
ــگهن    ــيىن كهل ــۇدىن كې ــۇ ئهنه ــمان رەزىيهلالھ ــڭ   ئوس ــامالرمۇ ئۇنى ئىم

  . ①يولىنى تۇتتى
  ) 1960: داۋۇد ئهبۇ(

  .إِنََّما َصلَّى بِِمًنى أَْرَبًعا ِلأَنَُّه أَْجَمَع َعلَى الْإِقَاَمِة َبْعَد الَْحجِّ: ويف رواية - 1950
ــۋايهتته   1950 ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ھهجــدىن  : ـ يهنه بىــر رى

قى ئۈچـۈن، مىنـادا نامـازنى    كېيىن مهككىدە تۇرۇشنى نىـيهت قىلغـانلى  
   .②تۆت رەكئهت ئوقۇغان، ـ دېيىلگهن

 )1960: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الزُّْهرِيِّ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ أََتمَّ الصَّلَاةَ بِِمًنى ِمْن أَْجلِ الْأَْعَرابِ ِلأَنَُّهْم  - 1951
  .ُهْم أَنَّ الصَّلَاةَ أَْرَبٌعكَثُُروا َعاَمِئٍذ فََصلَّى بِالنَّاسِ أَْرَبًعا ِلُيَعلَِّم

ففـان رەزىيهلالھـۇ   هئوسمان ئىبنـى ئ : زۇھهرى مۇنداق دېدى – 1951
ئهنهۇنىڭ مىنادا نامازنى قهسىر قىلماي ئوقۇشىدىكى سهۋەب، شـۇ يىلـى   

بهك كـۆپ بولـۇپ، ئۇالرغـا    ) مهككىنىڭ سىرتىدىن كهلگهنلهر(ئهئرابىالر 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 428(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 426(ئهلبانى  ②
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   .①رۈپ قويۇش ئۈچۈن ئىدىنامازنىڭ تۆت رەكئهت ئىكهنلىكىنى بىلدۈ
 )1960: ئهبۇ داۋۇد(

عن َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ذَُبابٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّـانَ   - 1952
َها النَّاُس إِنِّي َتأَهَّلُْت َرِضَي اللَُّه َعْنُه َصلَّى بِِمًنى أَْرَبَع َركََعاٍت فَأَْنكََرُه النَّاُس َعلَْيِه فَقَالَ َيا أَيُّ

ـ  ٍد بَِمكَّةَ ُمْنذُ قَِدْمُت َوإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َتأَهَّلَ ِفي َبلَ
  .فَلُْيَصلِّ َصلَاةَ الُْمِقيمِ

ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇراھمان ئىبنى ئهبۇ زۇباب دادىسىنىڭ  - 1952
ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــان  : مۇنـ ــى ئهففـ ــمان ئىبنـ ئوسـ

بـۇنى   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مىنادا نامازنى تۆت رەكئهت ئوقۇغانىدى، جامائهت
  : شۇنىڭ بىلهن، ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جامائهتكه. قوبۇل قىاللمىدى

مهن بـۇ يهرگه كهلگهنـدىن باشـالپ مهككىـدىن ئـۆي      ! ــ ئى خـااليىق 
كىمكــى «: مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ .تۇتتــۇم

» بىــرەر شــهھهردە ئــۆي تۇتســا، مــۇقىم تۇرغۇچىنىــڭ نــامىزىنى ئوقۇســۇن
دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىم، ـ   ) يهنــى نامــازنى قهســىر قىلمىســۇن(

  . ②دېدى
 )؛ ئهبۇ يهئال445: ئهھمهد(

ِقيلَ لَُه ِعْبَت َعلَى ُعثَْمانَ ثُمَّ َصلَّْيُت أَْرَبًعـا  عن َعْبَد اللَِّه أنه َصلَّى أَْرَبًعا فَ - 1953
  .قَالَ الِْخلَاُف َشرٌّ

نامازنى ) مىنادا(ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  - 1953
ئوسـماننى ئهيىپلهيسـهن ـ يـۇ،     : تۆت رەكئهت ئوقۇۋىـدى، بىرسـى ئۇنىڭغـا   

ئابــدۇلالھ ئىبنــى . ئــۆزەڭ تــۆت رەكــئهت ئوقۇۋاتىســهنغۇ؟ ـ دېــگهن ئىــدى  
ئىخـتىالپ ياخشـىلىق ئېلىـپ كهلمهيـدۇ، ـ      : مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن ):1727(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە ئهبـــۇ يهئـــال رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە   ): 2948(ھهيســـهمى  ②

 .ئىكرىمه ئىبنى ئىبراھىم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ①دېدى
 ) 1960: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْرَتَحلَ  - 1954
الظُّْهَر إِلَى َوقِْت الَْعْصرِ ثُمَّ َنَزلَ فََجَمَع َبْيَنُهَما فَإِنْ َزاغَْت الشَّْمُس قَْبلَ أَنْ َتزِيȠَ الشَّْمُس أَخََّر 

  .قَْبلَ أَنْ َيْرَتِحلَ َصلَّى الظُّْهَر ثُمَّ َرِكَب
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1954
هپهرگه كــۈن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســ  : قىلىنىــدۇ

ــ   ــىننى ئهسـ ــا، پېشـ ــۇرۇن ئاتالنسـ ــتىن بـ ــتىغىچه ىئېگىلىشـ رنىڭ ۋاقـ
ئهگهر كــــۈن . كېچىكتــــۈرۈپ، ئىككــــى نامــــازنى جــــۈپلهپ ئوقــــۇيتتى

ئېگىلگهنــدىن كېــيىن ئاتالنســا، پېشــىننى ئوقۇۋېتىــپ، ئانــدىن ئۇالغقــا 
  . مىنهتتى

 ) 704: مۇسلىم(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ إِذَا َعجِلَ بِِه السَّْيُر َعْن أََنسٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 1955
ُيَؤخُِّر الظُّْهَر إِلَى َوقِْت الَْعْصرِ فََيْجَمُع َبْيَنُهَما َوُيَؤخُِّر الَْمْغرَِب َحتَّى َيْجَمـَع َبْيَنَهـا َوَبـْيَن    

  .الِْعَشاِء
: ىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىن - 1955

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهپهردە ئالدىراش بولۇپ قالسـا،  
پېشىننى ئهسىرنىڭ ۋاقتىغىچه كېچىكتۈرۈپ، ئىككى نامازنى جۈپلهپ 
ئوقــۇيتتى، نامــاز شــامنىمۇ كېچىكتــۈرۈپ، خــۇپتهن بىــلهن جــۈپلهپ       

  . ②ئوقۇيتتى
 ) 594: نهسائى(

إذا كان يف ”: لى اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا ص: عن ابن عباس قال - 1956 
سفر وجد به السري، فركب قبل أن يفيء الفيء أخر الظهر حƓ يدخل الوقت األول من 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1726(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 578(ئهلبانى  ②
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العصر، فيرتل، فيصليهما Ƥيعا، مث يؤخر املغرب حƓ يبدو غيـوب الشـفق، مث يـرتل،    
  .“فيصليهما Ƥيعا، املغرب والعشاء

ــۋايهت  دىنمــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1956 ــداق رى مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم سـهپهردە ئالـدىراش    : قىلىنىدۇ

ــا،        ــپ قالس ــۇرۇن مىنى ــتىن ب ــۈن قايرىلىش ــا ك ــپ، ئۇالغق ــۇپ قېلى بول
پېشىننى ئهسىرنىڭ ئاۋۋالقى ۋاقتـى كىرگـۈچه كېچىكتـۈرۈپ، ئىككـى     

ــولغىچه  . نامــازنى جــۈپلهپ ئوقــۇيتتى  ــدىن شــامنى شــهپهق غايىــپ ب ئان
شـام   ،چۈشۈپ غايىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالغدىن ىكتۈرۈپ، شهپهقكېچ

  . ①بىلهن خۇپتهننى بىرگه ئوقۇيتتى
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي غَْزَوِة َتُبوَك إِذَا  - 1957
خََّر الظُّْهَر إِلَى أَنْ َيْجَمَعَها إِلَى الَْعْصرِ فَُيَصـلَِّيُهَما َجِميًعـا َوإِذَا   اْرَتَحلَ قَْبلَ َزْيȠِ الشَّْمسِ أَ

اْرَتَحلَ َبْعَد َزْيȠِ الشَّْمسِ َعجَّلَ الَْعْصَر إِلَى الظُّْهرِ َوَصلَّى الظُّْهَر َوالَْعْصَر َجِميًعا ثُـمَّ َسـاَر   
َر الَْمْغرَِب َحتَّى ُيَصلَِّيَها َمَع الِْعَشاِء َوإِذَا اْرَتَحـلَ َبْعـَد   َوكَانَ إِذَا اْرَتَحلَ قَْبلَ الَْمْغرِبِ أَخَّ

  .الَْمْغرِبِ َعجَّلَ الِْعَشاَء فََصلَّاَها َمَع الَْمْغرِبِ
ــۋايهت قىلىنىــدۇ   - 1957 ــاز رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رى : مۇئ

كـۈن   سـهپىرىدە  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تهبـۇك غـازىتى  
ئېگىلىشــتىن بــۇرۇن يولغــا چىقســا، پېشــىننى ئهســىرنىڭ ۋاقــتىغىچه 

كــۈن ئېگىلگهنــدىن . كېچىكتــۈرۈپ، ئهســىر بىــلهن جــۈپلهپ ئوقــۇيتتى
كېيىن يولغا چىقماقچى بولسا، ئهسىرنى ئالدىغا سۈرۈپ، پېشىن بىـلهن  

شامدىن بۇرۇن يولغا چىقسا، . جۈپلهپ ئوقۇۋېتىپ، ئاندىن يولغا چىقاتتى
ــامنى كې ــۇيتتى   ش ــۈپلهپ ئوق ــلهن ج ــۇپتهن بى ــۈرۈپ خ ــامدىن . چىكت ش

كېيىن يولغا چىقسـا، خـۇپتهننى ئالـدىغا سـۈرۈپ، شـام بىـلهن جـۈپلهپ        

                                                 
ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهبـــۇ مهئشـــهر نهجىـــه بـــۇ ): 2972(ھهيســـهمى  ①

ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــىنىڭ ئۇنىـــڭ . ئىسـ ــار، ـ       ھهدىسـ ــتىالپ بـ ــلىكىدە ئىخـ ــاكى ئهمهسـ ــهنچلىك يـ ئىشـ
 .دېگهن



 )يهنى بىرلهشتۈرۈپ ئوقۇش(نامىزى ۋە نامازنى جهمئى قىلىش مۇساپىر 

379 

  . ①ئوقۇيتتى
  )  553: تىرمىزى(

عن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أنه كَانَ إِذَا َسافََر َساَر َبْعَد َما َتْغـُرُب الشَّـْمُس    - 1958
ِلَم ثُمَّ َيْنزِلُ فَُيَصلِّي الَْمْغرَِب ثُمَّ َيْدُعوا بَِعَشاِئِه فََيَتَعشَّى ثُمَّ ُيَصلِّي الِْعَشاَء ثُمَّ َحتَّى َتكَاَد أَنْ ُتظْ

  . َيْرَتِحلُ َوَيقُولُ َهكَذَا كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع
كــۈن پېتىــپ،  ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ســهپهردە بولســا،      - 1958

ئاندىن كېيىن ئۇالغدىن . ئالهمنى قاراڭغۇ بېسىشقا ئاز قالغۇچه ماڭاتتى
ئانـدىن خـۇپتهننى   . چۈشۈپ، شامنى ئوقۇپ، كهچلىك تـامىقىنى يهيتتـى  

  : ئۇ. ئوقۇپ يولغا چىقاتتى
ــا مۇشــۇنداق        ــى ۋەســهللهممۇ مان ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ـــ پهيغهم ـ

  . ②قىالتتى، ـ دەيتتى
 ) 1234: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َجَمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن  - 1959 
 َواِحَدٍة الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء بَِجْمعٍ كُلُّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما بِإِقَاَمٍة َولَْم ُيَسبِّْح َبْيَنُهَما َولَا َعلَى إِثْرِ كُلِّ

  .ِمْنُهَما
پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  - 1959

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇزدەلىفهدە شام بىلهن خۇپتهننى جۈپلهپ 
بـۇ  . ئـايرىم تهكبىـر چۈشـۈرگهنىدى    -ئوقۇغان بولۇپ، ھهر بىرىگه ئـايرىم  

ھېچقانـداق   ۇمـ كېيىن ۋە ئۇ ئىككىسىدىن ىمۇئىككى نامازنىڭ ئارىسىد
  . ناماز ئوقۇمىغان

  )1673: بۇخارى(

  .لَّاُهَما بِإِقَاَمٍة َواِحَدٍةَص :ويف رواية - 1960 
ئىككىســىنى بىــر تهكبىــر بىلهنــال     : يهنه بىــر رىــۋايهتته   - 1960

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 455(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1090(ئهلبانى  ②
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  . ـ دېيىلگهن ئوقۇغان،
 ) 1288: مۇسلىم(

صليت معـه  : َما، وقالأن ابن عمر لَْم ُيَناِد ِفي َواِحَدٍة ِمْنُه: ويف رواية - 1961 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم هكذا

ــۋايهتته، ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1961 ــۇ  مــايهنه بىــر رى ب
ــڭ ــايتتى   نامازالرنى ــۈن ئهزان ئوقۇم ــرى ئۈچ ــبهر : ۋە ھېچبى مهن پهيغهم

  . ①ەيتتىد ىم، ـىدى ۋەسهللهم بىلهن شۇنداق ئوقۇغانسهلاللالھۇ ئهلهيه
 )1926: اۋۇدئهبۇ د(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َما َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه  - 1962
ْجـَر  فََعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصلَاةً بَِغْيرِ ِميقَاِتَها إِلَّا َصلَاَتْينِ َجَمَع َبْيَن الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء َوَصلَّى الْ

 .قَْبلَ ِميقَاِتَها 
ئىبنـى  (ئابـدۇلالھ  ئابدۇرراھماندىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   – 1962
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ) مهسئۇد

ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ تۆۋەنــدىكى ئىككــى نامــازدىن باشقىســىنى ئــۆز   
بىــر قېــتىم : دىمۋاقتىــدىن باشــقا ۋاقىتتــا ئوقــۇغىنىنى كــۆرۈپ باقمىــ

يهنه بىـر قېـتىم   . شام بىلهن خۇپتهننى جـۈپلهپ ئوقۇغـان  ) مۇزدەلىفهدە(
  . ۋاقتىدىن بۇرۇنراق ئوقۇغان) ئادەتتىكى(بامدات نامىزىنى 

  ) 1682: بۇخارى(

ى الظُّْهَر َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ - 1963
عٍ بِأَذَاٍن َوالَْعْصَر بِأَذَاٍن َواِحٍد بَِعَرفَةَ َولَْم ُيَسبِّْح َبْيَنُهَما َوإِقَاَمَتْينِ َوَصلَّى الَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء بَِجْم

  .َواِحٍد َوإِقَاَمَتْينِ َولَْم ُيَسبِّْح َبْيَنُهَما
لىكىنـــى جهئـــفهر ئىبنـــى مـــۇھهممهد دادىســـىنىڭ مۇنـــداق دېگهن - 1963

فاتتــا پېشــىن ەپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهر: رىــۋايهت قىلىــدۇ
ــۇدى    ــلهن ئوق ــر بى ــر ئهزان ئىككــى تهكبى ــلهن ئهســىرنى بى ئىككىســىنىڭ . بى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1698(ئهلبانى  ①
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مۇزدەلىفهدە شام بىلهن خـۇپتهننى بىـر ئهزان   . ئارىسىدا ھېچبىر ناماز ئوقۇمىدى
ىسـىدىمۇ ھـېچ بىـر نامـاز     ئـۇ ئىككىسـىنىڭ ئار  . ئىككى تهكبىر بىـلهن ئوقـۇدى  

  . ①ئوقۇمىدى
 ) 1906: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َجَمَع َبْيَن الصَّلَاَتْينِ  - 1964
  .ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ فَقَْد أََتى َباًبا ِمْن أَْبَوابِ الْكََباِئرِ

ــ - 1964 دىن رىـــــۋايهت مـــــااس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇئىبنـــــى ئاببـــ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكــى ھېچقانــداق ئۆزرىســىز ئىككــى نامــازنى جهمــلهپ ئوقۇســا، «
  . ②»چوڭ گۇناھالردىن بىرىنىڭ دەرۋازىسىغا كهلگهن بولىدۇ

  ) 188: تىرمىزى(

النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى بِالَْمِديَنِة َسْبًعا َوثََمانًِيا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ - 1965
  .الظُّْهَر َوالَْعْصَر َوالَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء فَقَالَ أَيُّوُب لََعلَُّه ِفي لَْيلٍَة َمِطَريٍة

ــۇ ئهنهۇ   - 1965 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
اللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهدىنىــدە يهتــته رەكــئهت ۋە  پهيغهمــبهر ســهل

پېشـىن بىـلهن ئهسـىرنى، شـام     ) يهنـى (سهككىز رەكئهت ناماز ئوقۇغـان،  
  . بىلهن خۇپتهننى جۈپلهپ ئوقۇغان

بۇنى يامغۇرلۇق كېچىدە قىلغان بولۇشى مۇمكىن، ـ  : )راۋى( ئهييۇب
  . دەيدۇ

 ) 543: بۇخارى(

َي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعن اْبن َعبَّاسٍ َرِض - 1966
 َوَسلََّم ثََمانًِيا َجِميًعا َوَسْبًعا َجِميًعا قُلُْت َيا أََبا الشَّْعثَاِء أșَُنُُّه أَخََّر الظُّْهَر َوَعجَّـلَ الَْعْصـرَ  

  .َوأََنا أșَُنُُّه َوَعجَّلَ الِْعَشاَء َوأَخََّر الَْمْغرَِب قَالَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1677(لبانى ئه ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن ئىنتايىن): 28(ئهلبانى  ②
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ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1966 ــدۇ  م ــداق دەي مهن : مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن سهككىز رەكئهتنـى بىـر   

ئهمــر  يهنــى(مهن . جــۈپلهپ، يهتــته رەكئهتنــى بىــر جــۈپلهپ ئوقــۇدۇم     
  ): راۋى ئىسىملىك

الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهن پهيغهمــبهر ســهلالل! شهئســا ــــ ئــى ئهبــۇ
پېشـــىننى كېچىكتـــۈرۈپ، ئهســـىرنى ســـهل ئالـــدىغا ســـۈرۈپ، شـــامنى 
كېچىكتۈرۈپ، خۇپتهننى سهل ئالدىغا سۈرۈپ ئوقۇغان بولۇشى مـۇمكىن  

  : شهئسا دەپ قارايمهن، ـ دېسهم، ئهبۇ
  . ــ مهنمۇ شۇنداق قارايمهن، ـ دېدى

  ) 1174: بۇخارى(

َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمِديَنِة ثََمانًِيا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ - 1967 
  .َجِميًعا َوَسْبًعا َجِميًعا أَخََّر الظُّْهَر َوَعجَّلَ الَْعْصَر َوأَخََّر الَْمْغرَِب َوَعجَّلَ الِْعَشاَء

مهن : مۇنــداق دېــگهن مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 1967
هيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن مهدىنىــدە ســهككىز   پ

پهيغهمــبهر . رەكئهتنــى بىــر، يهتــته رەكئهتنــى بىــر قىلىــپ ئوقــۇدۇم      
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پېشـىننى كېچىكتـۈرۈپ، ئهسـىرنى سـهل     
ئالدىغا سۈرۈپ، شـامنى كېچىكتـۈرۈپ، خـۇپتهننى سـهل ئالـدىغا سـۈرۈپ       

  . ①ئوقۇدى
 ) 589: نهسائى(

  .ِفي غَْيرِ َخْوٍف َولَا َسفَرٍ: وملسلم - 1968
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : مۇســلىمنىڭ رىۋايىتىــدە - 1968

ئۈسـتىدىمۇ ئهمهس  ۋەسهللهم نامازنى بۇنـداق جـۈپلهپ ئوقۇغانـدا، سـهپهر     
  . ، ھېچبىر قورقۇنچىمۇ يوق ئىدى، ـ دەپ بايان قىلىنغانىئىد

 ) 705: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 574(ئهلبانى  ①
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 .ِفي غَْيرِ َخْوٍف َولَا َمطَر: يف أخرىو - 1969 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : يهنه بىر رىۋايهتته - 1969

ــدى،      ــامغۇرمۇ ياغمىغانى ــۇ يهردە ي ــدا، ئ ــۈپلهپ ئوقۇغان ــداق ج ــازنى بۇن نام
  . ھېچبىر قورقۇنچىمۇ يوق ئىدى، ـ دەپ بايان قىلىنغان

  )705: مۇسلىم(

  .َسفَْرٍة َسافَْرَناَها إِلَى َتُبوَكِفي : ويف رواية - 1970
تهبۇكقـا قىلغـان سـهپىرىمىزدە شـۇنداق     : يهنه بىر رىۋايهتته - 1970

  . ①قىلغان، ـ دەپ بايان قىلىنغان
  ) 1210: داۋۇد ئهبۇ(

َم عن اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فَقَالَ َصِحْبُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 1971
  .فَلَْم أََرُه ُيَسبُِّح ِفي السَّفَرِ َوقَالَ اللَُّه َجلَّ ِذكُْرُه لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ

مهن : مۇنــداق دەيــدۇ  مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 1971
بولـدۇم،   ھپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه سـهپهرلهردە ھهمـرا  

شهنى . ئهمما ئۇنىڭ سهپهردە سۈننهت ئوقۇغىنىنى ھېچ كۆرۈپ باقمىدىم
  . دەيدۇ ② رەسۇلۇلالھ سىلهرگه ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر: هللائۇلۇغ 

 )1101: بۇخارى(

 َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسافَْرُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر - 1972
ـ  الَ َوُعثَْمانَ فَكَاُنوا ُيَصلُّونَ الظُّْهَر َوالَْعْصَر َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ لَا ُيَصلُّونَ قَْبلََها َولَا َبْعَدَها و قَ

  .َعْبُد اللَِّه لَْو كُْنُت ُمَصلًِّيا قَْبلََها أَْو َبْعَدَها لَأَْتَمْمُتَها
مهن : ق دەيــدۇمۇنــدا مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 1972

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ئهبـۇ بهكـرى، ئـۆمهر ۋە ئوسـمان     
ئۇالر پېشىن بىـلهن  . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالر بىلهن سهپهر قىلىپ باقتىم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1069(ئهلبانى  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -21ئهھزاب،  ②
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بۇ نامازالرنىـڭ  . ئهسىرنى ئىككى رەكئهت ـ ئىككى رەكئهتتىن ئوقۇيتتى 
بۇالرنىڭ . ئوقۇمايتتى) يهنى سۈننهت(كهينىدە ھېچقانداق ناماز  -ئالدى 

ئالدىدا ياكى كهينىدە ناماز ئوقۇيدىغان ئىش بولسا ئىدى، مهن تايىنلىق 
  . ①پهرزنى تۆت رەكئهت قىلىپال ئوقۇيتتۇم

 ) 544: تىرمىزى(

 َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر ِفي السَّفَرِ - 1973
  .َركَْعَتْينِ َوَبْعَدَها َركَْعَتْينِ

مهن : مۇنــداق دەيــدۇ  مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 1973
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ســهپهردە پېشــىننى    

) ســۈننهت(ئىككــى رەكــئهت ئوقــۇدۇم، ئانــدىن كېــيىن ئىككــى رەكــئهت 
  . ②ئوقۇدۇم

 )551: تىرمىزى(

َبَراِء ْبنِ َعازِبٍ الْأَْنَصارِيِّ قَالَ َصِحْبُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن الْ - 1974
  .َوَسلََّم ثََمانَِيةَ َعَشَر َسفًَرا فََما َرأَْيُتُه َتَرَك َركَْعَتْينِ إِذَا َزاغَْت الشَّْمُس قَْبلَ الظُّْهرِ

: ۇ مۇنداق دەيـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهئهنسارى بهرا ئىبنى ئازىب  - 1974
ــون ســهككىز     ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ئ مهن پهيغهم

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  . قېتىم سهپهرگه چىقتىم
ــۇرۇن ئىككــى        ــىننىڭ پهرزىــدىن ب ــدىن كېــيىن، پېش ــۈن ئېگىلگهن ك

  . ③تهرك ئهتكىنىنى كۆرۈپ باقمىدىم ناماز ئوقۇشنىرەكئهت 
 ) 1222: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها اْعَتَمَرْت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْمِديَنِة  - 1975
إِلَى َمكَّةَ َحتَّى إِذَا قَِدَمْت َمكَّةَ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي قََصـْرَت َوأَْتَمْمـُت   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 449(ئهلبانى  ①
 .هنسهنهدى زەئىپ ۋە مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگ): 84(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 263(ئهلبانى  ③
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  .َوُصْمُت قَالَ أَْحَسْنِت َيا َعاِئَشةُ َوَما َعاَب َعلَيََّوأَفْطَْرَت 
ــا  - 1975 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ  ئائىشـ ــداق دەيـ ــبه :مۇنـ ر پهيغهمـ

بىلـله ئـۆمرە ھهج قىلىـش ئۈچـۈن     بىـلهن  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  :كېيىن يېتىپ بارغاندىنمهككىگه  .باردىم مهدىنىدىن مهككىگه

) يولـدا ( هنپىـدا بولسـۇنكى، سـ    سـاڭا ئانـام   –تـا  ئا! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 
زا ور هنسـ  .مهن قهسىر قىلماي تولـۇق ئوقـۇدۇم   ڭ،نامازنى قهسىر قىلدى

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبه گهنىدىم،دېـ زا تۇتتۇم،  ومهن ر ڭ،تۇتمىدى
  :ۋەسهللهم

   .①مېنى ئهيىبلىمىدى ۋە دېدى، ـ ئوبدان قىلىپسهن! ــ ئى ئائىشه
   )1456: ئىاهسن(

 َصـلَاةَ  َنجُِد إِنَّا ُعَمَر ْبنِ اللَِّه ِلَعْبِد قَالَ أَنَُّه َخاِلٍد ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبنِ أَُميَّةَ َعْن - 1976
 اْبَن َيا ُعَمَر اْبُن لَُه فَقَالَ الْقُْرآِن ِفي السَّفَرِ َصلَاةَ َنجُِد َولَا الْقُْرآِن ِفي الَْخْوِف َوَصلَاةَ الَْحَضرِ
 َنفَْعـلُ  َوإِنََّما َشْيئًا َنْعلَُم َولَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمًَّدا إِلَْيَنا َبَعثَ َوَجلَّ َعزَّ اللََّه إِنَّ يأَِخ
  .َيفَْعلُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمًَّدا َرأَْيَنا كََما

ــدۇلال  – 1976 ــى ئاب ــۇمهييه ئىبن ــد   ھئ ــى خالى ــى ئىبن ــۆمهرئىبن  ئ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا

ــ قۇرئان كهرىمدىن ئۆز يـۇرتىمىزدا ئوقۇيـدىغان نامـاز بىـلهن خهۋپ     
نامىزىنىـــڭ قانـــداق ئوقۇلىـــدىغانلىقىنى ئۆگهنـــدۇق، لـــېكىن ســـهپهر 

ئابــدۇلالھ  ،دېۋىــدى نــامىزى ھهققىــدە ھېچقانــداق ئــايهت تاپالمىــدۇق، ـ  
  :ائۇنىڭغرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 

ــى  ـــ ئ ــوغلى نىڭقېرىندىشــىمـ ــا !ئ ــارا ماڭ ــاالهللا ا! ق ــبه تائ ر پهيغهم
ىشـتىن  ئهۋەت قىلىپ پهيغهمبهر بىزگهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى 

ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  بىز شۇڭا. بىلمهيتتۇق ھېچنېمىنى بىزبۇرۇن، 
، ـ  كېـرەك  قىلىشىمىز شۇنداق، بولسا قىلغان انداقئهلهيهى ۋەسهللهم ق

  . ②دىدې
 )1434: ئىانهس(

                                                 
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 81(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1358(ئهلبانى  ②
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 نامىزى خهۋپ

َعْن َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َصـلَّى     - 1977
قَاِئًما بِأَْصَحابِِه ِفي الَْخْوِف فََصفَُّهْم َخلْفَُه َصفَّْينِ فََصلَّى بِالَِّذيَن َيلُوَنُه َركَْعةً ثُمَّ قَاَم فَلَْم َيَزلْ 

ةً ثُمَّ تَّى َصلَّى الَِّذيَن َخلْفَُهْم َركَْعةً ثُمَّ َتقَدَُّموا َوَتأَخََّر الَِّذيَن كَاُنوا قُدَّاَمُهْم فََصلَّى بِهِْم َركَْعَح
  .قََعَد َحتَّى َصلَّى الَِّذيَن َتَخلَّفُوا َركَْعةً ثُمَّ َسلََّم

ــدۇ     - 1977 ــداق دەي ــمه مۇن ــۇ ھهس ــى ئهب ــهھل ئىبن ــبهر : س پهيغهم
ــه ــهللهم  س ــى ۋەس ــتىم  لاللالھۇ ئهلهيه ــر قې ــلهن خهۋپ  بى ــاھابىلهر بى س

نـــامىزى ئوقۇغانـــدا، ســـاھابىلهرنى ئىككـــى ســـهپكه تىزىـــپ، ئالـــدىنقى 
ئارقـا  . سهپتىكىلهر بىلهن بىر رەكئهت ئوقۇدى، ئاندىن ئورنىـدىن تـۇردى  

سهپتىكىلهر بىر رەكئهت ئوقۇپ بولغۇچه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
ئــۇالر بىــر رەكــئهت ئوقــۇپ بولــۇپ ئالــدىغا . تــۇردى تــۇرۇپ ۆرەۋەســهللهم ئــ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . ئۆتتى، ئالدىدىكىلهر ئارقىغا چېكىندى
ۋەسهللهم ئالدىغا ئۆتكهنلهر بىلهن يهنه بىر رەكـئهت ئوقـۇپ بولـۇپ، ئارقـا     

ئارقــا . ســهپتىكىلهر بىــر رەكــئهت ئوقــۇپ بولغــۇچه ئولتــۇرۇپ تــۇردى      
  . بىر رەكئهت ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ساالم بهردى سهپتىكىلهر

  ) 841: مۇسلىم(

َعْن َصاِلحِ ْبنِ َخوَّاٍت َعمَّْن َصلَّى َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1978 
اَه الَْعُدوِّ فََصلَّى بِالَِّذيَن َمَعُه َيْوَم ذَاِت الرِّقَاعِ َصلَاةَ الَْخْوِف أَنَّ طَاِئفَةً َصفَّْت َمَعُه َوطَاِئفَةٌ وَِج

ـ   ةُ َركَْعةً ثُمَّ ثََبَت قَاِئًما َوأََتمُّوا ِلأَْنفُِسهِْم ثُمَّ اْنَصَرفُوا فََصفُّوا وَِجاَه الَْعُدوِّ َوَجـاَءْت الطَّاِئفَ
  .مُّوا ِلأَْنفُِسهِْم ثُمَّ َسلََّم بِهِْمالْأُْخَرى فََصلَّى بِهِْم الرَّكَْعةَ الَِّتي َبِقَيْت ثُمَّ ثََبَت َجاِلًسا َوأََت

ــا   - 1978 ــا (ســالىه ئىبنــى خهۋۋات زاتىررىق ــۇتىالر -الت ئۇرۇشــى ) پ
كــۈنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن خهۋپ  بولغــان 

نامىزى ئوقۇغان بىر سـاھابىدىن خهۋپ نامىزىنىـڭ جهريـانىنى مۇنـداق     



  ناماز بۆلۈمى

 388

بىر گۇرۇپپا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : يهت قىلىدۇرىۋا
بىلهن سهپ تۈزۈپ تۇردى، يهنه بىر گۇرۇپپا دۈشمهن تهرەپكه قـاراپ سـهپ   
ــدىكى       ــهللهم يېنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇردى، پهيغهم ــۈزۈپ ت ت
گۇرۇپپا بىلهن بىر رەكئهت ئوقۇغاندىن كېيىن ئۆرە تـۇرۇپ تـۇردى، ئـۇالر    

ه بىــر رەكئهتنــى ئــۆزلىرى ئوقــۇپ تاماملىۋېتىــپ، دۈشــمهن تهرەپــكه   يهن
ــيىن،        ــدىن كې ــا كهلگهن ــر گۇرۇپپ ــۇردى، يهنه بى ــۈزۈپ ت ــهپ ت ــپ س بېرى
ــر       ــان بى ــلهن قالغ ــۇالر بى ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
رەكئهتنــى ئوقۇۋېتىــپ ئورنىــدا ئولتــۇرۇپ تــۇردى، ئــۇالر قالغــان بىــر        

ۇپ تاماملىغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ رەكئهتنى ئۆزلىرى ئوق
  . ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالر بىلهن بىرگه ساالم بهردى
  )842: مۇسلىم(

إال أن الطائفـة األوىل اذاَ أََتمُّـوا   : وملالك والترمذي وأيب داود حنـوه  - 1979 
الْإَِماُم قَاِئٌم فَكَاُنوا وَِجاَه الَْعُدوِّ ثُـمَّ ُيقْبِـلُ   ِلأَْنفُِسهِْم الرَّكَْعةَ الَْباِقَيةَ ثُمَّ َسلَُّموا َواْنَصَرفُوا َو

َيقُوُمونَ الǔَْخُرونَ الَِّذيَن لَْم ُيَصلُّوا فَُيكَبُِّرونَ َوَراَء الْإَِمامِ فََيْركَُع بِهِْم َوَيْسُجُد بِهِْم ثُمَّ ُيَسلُِّم فَ
  .مَّ ُيَسلُِّمونَفََيْركَُعونَ ِلأَْنفُِسهِْم الرَّكَْعةَ الَْباِقَيةَ ثُ

ڭ مالىـــك، تىرمىـــزى ۋە ئهبـــۇ داۋۇد يـــۇقىرىقى ھهدىســـنى  – 1979
ــاخىرىنى ــان  ئ ــۋايهت قىلغ ــداق رى ــر   : مۇن ــان بى ــا قالغ بىرىنچــى گۇرۇپپ

دۈشمهن تهرەپكه بېرىپ بولغۇچه  رەكئهتنى ئۆزلىرى ئوقۇپ ساالم بېرىپ،
 ،پئىمام ئـۆرە تۇرىـدۇ، ئانـدىن كېـيىن نامـاز ئوقۇمىغـان گۇرۇپپـا كېلىـ        

ئىمـام رۇكـۇ، سـهجدىنى ئـۇالر بىـلهن بىـرگه       . ئىمامغا ئىقتىـدا قىلىـدۇ  
ساالم بېرىـدۇ،  ) يالغۇز(قىلىپ، بىر رەكئهتنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، 

ــۇپ ســاالم     ــۆزلىرى ئوقــۇپ بول كهينىــدىكىلهر قالغــان بىــر رەكئهتنــى ئ
  . ①بېرىدۇ

  )1239: داۋۇد ئهبۇ(
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 .ثانيةوللنسائي حنو رواية الشيخني ال - 1980 
ــى    - 1980 ــلىمنىڭ ئىككىنچــــ ــارى ۋە مۇســــ ــائىمۇ بۇخــــ نهســــ

   .①رىۋايىتىدىكى بىلهن ئوخشاش رىۋايهت قىلغان
 )1537: نهسائى(

َعْن َجابِرٍ قَالَ أَقَْبلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِذَا كُنَّـا   - 1981
إِذَا أََتْيَنا َعلَى َشَجَرٍة șَِليلٍَة َتَركَْناَها ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذَاِت الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا 

قَالَ فََجاَء َرُجلٌ ِمْن الُْمْشرِِكَني َوَسْيُف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَعلَّـٌق بَِشـَجَرٍة   
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْخَتَرطَُه فَقَالَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََخذَ َسْيَف َنبِيِّ اللَّ

أََتَخافُنِي قَالَ لَا قَالَ فََمْن َيْمَنُعَك ِمنِّي قَالَ اللَُّه َيْمَنُعنِي ِمْنَك قَالَ فََتَهدََّدُه أَْصَحاُب َرُسـولِ  
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَغَْمَد السَّْيَف َوَعلَّقَُه قَالَ فَُنوِدَي بِالصَّلَاِة فََصلَّى بِطَاِئفٍَة َركَْعَتْينِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َسلََّم ثُمَّ َتأَخَُّروا َوَصلَّى بِالطَّاِئفَِة الْأُْخَرى َركَْعَتْينِ قَالَ فَكَاَنْت ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َبُع َركََعاٍت َوِللْقَْومِ َركَْعَتاِنأَْر

ــدۇ    – 1981 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلالھ ــهپهردە  : ج ــز س بى
سايىلىق بىرەر دەرەخنى تاپسـاق، ئـۇنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ،بىر كۈنى. ۋەسهللهمگه قويۇپ قوياتتۇق
ــگ    ــا دې ــلهن زاتۇررىق ــهللهم بى ــدا،   ۋەس ــارام ئېلىۋاتقان ــپ ئ هن يهرگه كېلى

مۇشــــرىكالردىن بىــــرى كېلىــــپ، پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى 
ۋەسـهللهمنىڭ دەرەخـكه ئېسـىقلىق قىلىچىنـى ئالـدى ـ دە، قىنىـدىن         

  : سۇغۇرۇپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ــ مهندىن قورقامسهن؟ ـ دېدى

  :ئۇ. اق، ـ دېدىــ ي
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ سېنى مهندىن كىم قۇتۇلدۇرىـدۇ؟ ـ دېـدى   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ســاھابىلهر يېتىــپ كېلىــپ، ئۇنىڭغــا . قۇتۇلدۇرىــدۇ، ـ دېــدى  هللا ــــ ا
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ــكه ئېســىپ      ــېلىپ، دەرەخ ــا س ــى قىنىغ ــالغانىدى، قىلىچن ــدىت س تهھ
ــدى ــى   . قوي ــا ئهزان چىقت ــۆتمهي، نامازغ ــۆپ ئ ــبهر. ك ــهلاللالھۇ  پهيغهم س

بىـر گۇرۇپپـا   ) ساھابىلهرنى ئىككى گۇرۇپپىغا بۆلۈپ(ئهلهيهى ۋەسهللهم 
بىـــلهن ئىككـــى رەكـــئهت نامـــاز ئوقۇغانـــدىن كېـــيىن، ئـــۇالر ئارقىغـــا  

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يهنه بىـر گۇرۇپپـا      . چېكىندى
ھۇ پهيغهمـبهر سـهلاللال  شۇنداق قىلىـپ،  . بىلهن ئىككى رەكئهت ئوقۇدى

ئهلهيهى ۋەسـهللهم جهمئـى تـۆت رەكـئهت، باشـقىالر ئىككـى رەكئهتـتىن        
  . ئوقۇدى

  )843: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصـلَّى بِهِـْم    - 1982
فَُه َصلَّى بِالَِّذيَن َخلْفَُه َركَْعةً َوَسْجَدَتْينِ ثُـمَّ  َصلَاةَ الَْخْوِف فَقَاَم َصفٌّ َبْيَن َيَدْيِه َوَصفٌّ َخلْ

َتقَدََّم َهُؤلَاِء َحتَّى قَاُموا ِفي َمقَامِ أَْصَحابِهِْم َوَجاَء أُولَِئَك فَقَاُموا َمقَاَم َهُؤلَاِء َوَصـلَّى بِهِـْم   
ْينِ ثُمَّ َسلََّم فَكَاَنْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعةً َوَسْجَدَت

  .َوَسلََّم َركَْعَتاِن َولَُهْم َركَْعةٌ
: جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 1982

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلهر بىلهن خهۋپ نامىزى 
ــهپ پهيغ   ــر س ــدا، بى ــهللهمنىڭ   ئوقۇغان ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س هم

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ئالدىدا، يهنه بىر سـهپ كهينىـدە تـۇردى   
ئانــدىن ئــۇالر . ۋەســهللهم ئارقىســىدىكىلهر بىــلهن بىــر رەكــئهت ئوقــۇدى

ــبهر      ــپ، پهيغهم ــدىكىلهر كېلى ــۆتتى، ئالدى ــا ئ ــدىكىلهرنىڭ ئورنىغ ئالدى
ــهللهمنىڭ   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇردى    س ــۈزۈپ ت ــهپ ت ــىدا س . ئارقىس

ــر رەكــئهت      ــلهن بى ــۇالر بى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ پهيغهم
شۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . ئوقۇغاندىن كېيىن ساالم بهردى

 ئوقۇغــان ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككــى رەكــئهت، ســاھابىلهر بىــر رەكــئهت 
  . ①بولدى

 )1545: نهسائى(
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قَالَ غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوًما ِمْن ُجَهْيَنةَ  َعْن َجابِرٍ - 1983
ْعَناُهْم فَأَْخَبَر فَقَاَتلُوَنا ِقَتالًا َشِديًدا فَلَمَّا َصلَّْيَنا الظُّْهَر قَالَ الُْمْشرِكُونَ لَْو ِملَْنا َعلَْيهِْم َمْيلَةً لَاقَْتطَ

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك فَذَكََر ذَِلَك لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  جِْبرِيلُ َرُس
قَـالَ   َوَسلََّم قَالَ َوقَالُوا إِنَُّه َسَتأِْتيهِْم َصلَاةٌ ِهَي أََحبُّ إِلَْيهِْم ِمْن الْأَْولَاِد فَلَمَّا َحَضَرْت الَْعْصُر

َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    َصفَّْينِ َوالُْمْشرِكُونَ َبْيَنَنا َوَبْيَن الِْقْبلَِة قَالَ فَكَبََّر َرُسولُ اللَِّهَصفََّنا 
 َوكَبَّْرَنا َوَركََع فََركَْعَنا ثُمَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَلَمَّا قَاُموا َسَجَد الصَّفُّ الثَّـانِي 

لَّـُه  َتأَخََّر الصَّفُّ الْأَوَّلُ َوَتقَدََّم الصَّفُّ الثَّانِي فَقَاُموا َمقَاَم الْأَوَّلِ فَكَبََّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى الثُمَّ 
 َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَبَّْرَنا َوَركََع فََركَْعَنا ثُمَّ َسَجَد َمَعُه الصَّفُّ الْأَوَّلُ َوقَاَم الثَّانِي فَلَمَّـا َسـَجدَ  
لزَُّبْيرِ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ َجلَُسوا َجِميًعا َسلََّم َعلَْيهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَُبو ا

  .ثُمَّ َخصَّ َجابٌِر أَنْ قَالَ كََما ُيَصلِّي أَُمَراǗُكُْم َهُؤلَاِء
ز پهيغهمــبهر بىــ: جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 1983

ىر گـۇرۇھ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن جۇھهينه قهبىلىسىدىن ب
ــۇم قىلغان  ــىلهرگه ھۇج ــدكىش ــىلىق   ى ــاتتىق قارش ــزگه ق ــۇالر بى ۇق، ئ

  : بىز پېشىن نامىزىنى ئوقۇۋاتقاندا، مۇشرىكالر. كۆرسهتتى
ــ بىز مۇشۇ پهيتته بىرال ھۇجۇم قىلساق، ئۇالرنى قىرىپ تاشـلىغان  

ــۇ ــكهن -! قبوالتتـــ ــكهن ئىـــ ــاالم . دېيىشـــ جىبرىئىـــــل ئهلهيهىسســـ
مۇشرىكالرنىڭ سۆزلىرىنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه،   

  : مۇشرىكالر. پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه يهتكۈزدى
ــ پۇرسهت تېخى كهتمىدى، ئۇالرنىڭ بالىلىرىدىنمۇ بهكرەك ياخشـى  

، )شۇ چاغدا ھۇجۇم قىلىمىـز ( ڭ ۋاقتى كېلىدۇىغان بىر نامىزىنىكۆرىد
ــ دېيىشــىپتۇ  ــبهر ســهلاللالھۇ   . ـ ــدى، پهيغهم ئهســىرنىڭ ۋاقتــى كېلىۋى

مۇشـرىكالر بىـز بىـلهن    . ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنى ئىككى سهپكه تىـزدى 
يهنى نامازغا تۇرغانـدا، قىـبلىگه ئالـدىمىزنى    (قىبلىنىڭ ئارىسىدا ئىدى 

ــك  ــرىكالر تهرەپـ ــۈن مۇشـ ــوغرا  قىلىـــش ئۈچـ ــقا تـ ــدىمىزنى قىلىشـ ه ئالـ
ئهكـبهر، ـ دەپ   هللا ا: پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ). كېلهتتى

ــۇردى  ــا ت ــۇردۇق  . نامازغ ــا ت ــر ئېيتىــپ نامازغ ــۇ تهكبى ــبهر . بىزم پهيغهم
ــدۇق    ــۇ قىل ــهللهمگه ئهگىشــىپ رۇك ــى ۋەس ســهجدە . ســهلاللالھۇ ئهلهيه
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ــۇال      ــدى، ئ ــهجدە قىل ــرگه س ــهپ بى ــى س ــدا، بىرىنچ ــهجدىدىن قىلغان ر س
ئانـدىن بىرىنچـى   . تۇرغاندىن كېيىن، ئىككىنچى سهپ سـهجدە قىلـدى  

سهپ ئارقىغا چېكىندى، ئىككىنچـى سـهپ بىرىنچـى سـهپنىڭ ئورنىغـا      
ئهكبهر، ـ دەپ  هللا ا: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئۆتۈپ تۇردى

رۇكـۇنى ئۇنىـڭ بىـلهن تهڭ    . تهكبىر ئېيتتى، بىزمۇ تهكبىـر ئېيتتـۇق  
ــدۇقق ــدى،     . ىل ــهجدە قىل ــرگه س ــهپ بى ــى س ــدا، بىرىنچ ــهجدە قىلغان س

ــۇردى   ــۇرۇپ ت ــهپ ت ــى س ــپ   . ئىككىنچ ــهجدە قىلى ــهپ س ــى س ئىككىنچ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . بولغاندىن كېيىن، ھهممىمىـز تهڭ ئولتـۇردۇق  

  . ئهلهيهى ۋەسهللهم ساالم بهردى
بىـز شـۇ    :جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ : مۇنداق دەيدۇ )يراۋى(ئهبۇ زۇبهير 

  . ئهمىرىڭالر ئوقۇغاندەك ئوقۇغان، ـ دەيتتى ىھازىرقنى نامازچاغدا 
 ) 840: مۇسلىم(

 -صلى اهللا عليه وسـلم -َعْن أَبِى َعيَّاشٍ الزَُّرِقىِّ قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه  - 1984
ظُّْهَر فَقَالَ الُْمْشرِكُونَ لَقَْد أََصْبَنا ِغـرَّةً  بُِعْسفَانَ َوَعلَى الُْمْشرِِكَني َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد فََصلَّْيَنا ال

 . َوالَْعْصرِلَقَْد أََصْبَنا غَفْلَةً لَْو كُنَّا َحَملَْنا َعلَْيهِْم َوُهْم ِفى الصَّالَِة فََنَزلَْت آَيةُ الْقَْصرِ َبْيَن الظُّْهرِ 
ــدۇ   - 1984 ــداق دەيـ ــى مۇنـ ــاش زۇرقـ ــۇ ئهييـ ــبهر  : ئهبـ ــز پهيغهمـ بىـ
ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ئهســفان دېــگهن يهردە پېشــىننى  ســهلاللال
 .ئۇ چاغدا، خالىد ئىبنى ۋەلىد مۇشرىكالرنىڭ باشـلىقى ئىـدى  . ئوقۇدۇق

  : مۇشرىكالر
ــاپتىمىز     ــته ق ــز غهپلهت ــاپتىمىز، بى ــاي ق ــز تۇيم ـــ بى ــاز  . ـ ــۇالر نام ئ

 ،شـۇ چاغـدا  . ــ دېيىشـىپ كهتتـى   ! ئوقۇۋاتقاندا ھۇجۇم قىلغان بولسـاقچۇ 
بىلهن ئهسـىرنىڭ ئارىلىقىـدا، نامـازنى قهسـىر قىلىـپ ئوقـۇش        پېشىن

  . ①ئايىتى نازىل بولدى
  ) 1236: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1096(ئهلبانى  ①
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َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاةَ الَْخـْوِف   - 1985
أُْخَرى ُمَواجَِهةُ الَْعُدوِّ ثُمَّ اْنَصَرفُوا َوقَاُموا ِفـي َمقَـامِ   بِإِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ َركَْعةً َوالطَّاِئفَةُ الْ

َركَْعةً  أَْصَحابِهِْم ُمقْبِِلَني َعلَى الَْعُدوِّ َوَجاَء أُولَِئَك ثُمَّ َصلَّى بِهِْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: رواه مسـلم . َسلََّم ثُمَّ قََضى َهُؤلَاِء َركَْعةً َوَهُؤلَاِء َركَْعـةً ثُمَّ َسلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

839. 
پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 1985

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم سـاھابىلهرنى ئىككـى گۇرۇپپىغـا بۆلـۈپ،       
بىـر گۇرۇپپـا   بىر گۇرۇپپا بىلهن بىر رەكئهت خهۋپ نامىزى ئوقۇدى، يهنه 

ئاندىن بىر رەكئهت ئوقۇغـانالر بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ    . دۈشمهنگه قاراپ تۇردى
ئورنىــدا دۈشــمهنگه قــاراپ تــۇردى، ئــۇالر كهلگهنــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر 
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالر بىلهن يهنه بىر رەكئهت ئوقۇپ بولـۇپ  

هتـتىن قـازا نـامىزى    ئاندىن ھهر ئىككـى گۇرۇپپـا بىـر رەكئ   . ساالم بهردى
  . ئوقۇدى

  )839: مۇسلىم(

1986 -  ُǜَوقَالَ اْبُن ُعَمَر فَإِذَا كَانَ َخْوٌف أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فََصلِّ َراِكًبا أَْو قَاِئًما ُتوِم
 .إَِمياًء

بۇنىڭـدىن  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  - 1986
قا مىنىپ تۇرۇپ ئوقۇسـاڭالرمۇ،  غالقاتتىقراق خهۋپكه دۇچ كهلسهڭالر، ئۇ

  . ئۆرە تۇرغان پېتى ئىشارەت قىلىپ ئوقۇساڭالرمۇ بولىدۇ
  )839: مۇسلىم(

  .ُمْسَتقْبِِلي الِْقْبلَِة أَْو غَْيَر ُمْسَتقْبِِليَها: ويف رواية - 1987
قىــبلىگه ئالــدىڭالرنى قىلســاڭالرمۇ   : يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 1987

  . لىدۇ، ـ دېگهنلىكى بايان قىلىنغانبولىدۇ، قىلمىساڭالرمۇ بو
 ) 4535: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َما كَاَنْت َصلَاةُ الَْخـْوِف إِلَّـا َسـْجَدَتْينِ كََصـلَاِة      - 1988
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ةٌ ِمْنُهْم َوُهـْم  أَْحَراِسكُْم َهُؤلَاِء الَْيْوَم َخلَْف أَِئمَِّتكُْم َهُؤلَاِء إِلَّا أَنََّها كَاَنْت ُعقًَبا قَاَمْت طَاِئفَ
ِه َجِميًعا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسَجَدْت َمَعُه طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَّ

َجَد فََسَجَد َمَعُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَاُموا َمَعُه َجِميًعا ثُمَّ َركََع َوَركَُعوا َمَعُه َجِميًعا ثُمَّ َس
ُدوا الَِّذيَن كَاُنوا ِقَياًما أَوَّلَ َمرٍَّة فَلَمَّا َجلََس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذيَن َسـجَ 

َرُسولُ اللَّـِه   َمَعُه ِفي آِخرِ َصلَاِتهِْم َسَجَد الَِّذيَن كَاُنوا ِقَياًما ِلأَْنفُِسهِْم ثُمَّ َجلَُسوا فََجَمَعُهْم
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالتَّْسِليمِ

خهۋپ : مۇنــداق دەيــدۇ مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 1988
ــدىكى    ــلىقلىرىڭالرنىڭ كهينىـ ــۈنلهردىكى باشـ ــۇ كـ ــۇددى بـ ــامىزى خـ نـ

بىـراق ئـۇالر بـۇ    . قاراۋۇلالرنىڭ نامىزىدەك، پهقهت ئىككى رەكئهتال ئىدى
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ . كئهتنـــى نۆۋەتلىشـــىپ ئوقـــۇيتتىئىككـــى رە

ــۇراتتى  ئهلهيهــى ۋەســهللهم ــدا، ھهممىســى بىــرگه ت رۇكــۇ  ،نامازغــا تۇرغان
قىلغاندىمۇ بىرگه رۇكۇ قىالتتى، سـهجدە قىلغانـدا، بىـر گۇرۇپپـا بىـرگه      

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئىككىنچـى      . سهجدە قىالتتى
رۇكـۇ قىلغانـدا ھهممىسـى    . ، ھهممىسى بىرگه تۇراتتىرەكئهتكه تۇرغاندا

ــته ســهجدە      ــدا، بىرىنچــى رەكئهت ــى، ســهجدە قىلغان ــرگه رۇكــۇ قىالتت بى
ــانالر بىــرگه ســهجدە قىالتتــى   ــۆرە تۇرغ ســهجدىدىن كېــيىن . قىلمــاي ئ

تهشهھهۇدتا ئولتۇرغاندا، ئاخىرقى قېتىم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  
ئاندىن ئىككىنچـى  . انالر بىرگه ئولتۇراتتىۋەسهللهم بىلهن سهجدە قىلغ

رەكئهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـرگه سـهجدە   
. اتتىقىلماي ئۆرە تۇرغانالر ئۆز ئالدىغا سهجدە قىلىپ، تهشهھهۇدتا ئولتۇر

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ) ئۇالر تهشهھهۇدنى تۈگهتكهندىن كېيىن(
  . ①بىلهن بىرگه ساالم بېرەتتى ھهممىسىتنىڭ جامائهۋەسهللهم 

  ) 1535: نهسائى(

َعْن ثَْعلََبةَ ْبنِ َزْهَدمٍ قَالَ كُنَّا َمَع َسِعيِد ْبنِ الَْعاِصي بِطََبرِْسَتانَ فَقَالَ أَيُّكُـْم   - 1989
ُحذَْيفَةُ أََنا فَقَـاَم ُحذَْيفَـةُ    َصلَّى َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاةَ الَْخْوِف فَقَالَ
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فََصفَّ النَّاُس َخلْفَُه َصفَّْينِ َصفŕا َخلْفَُه َوَصفŕا ُمَوازَِي الَْعُدوِّ فََصلَّى بِالَِّذي َخلْفَُه َركَْعةً ثُـمَّ  
  .َيقُْضوا اْنَصَرَف َهُؤلَاِء إِلَى َمكَاِن َهُؤلَاِء َوَجاَء أُولَِئَك فََصلَّى بِهِْم َركَْعةً َولَْم

بىــز تهبهرىســتاندا : ســهئلهبه ئىبنــى زەھــدەم مۇنــداق دەيــدۇ - 1989
  : ئۇ. سهئىد ئىبنى ئاسىي دېگهن كىشى بىلهن بىرگه تۇرغانىدۇق

ــــ قايسىڭالر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن خهۋپ 
  : ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. نامىزى ئوقۇغان؟ ـ دەپ سورىدى

ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ كىشىلهرنى ئىككى . ئوقۇغان، ـ دېدى  ــ مهن
ــمهنگه        ــهپنى دۈش ــر س ــىغا، يهنه بى ــهپنى ئارقىس ــر س ــپ، بى ــهپ قىلى س

ــزدى  ــدىن   . قارىتىــپ تى ــئهت ئوقۇغان ــر رەك ــلهن بى ئارقىســىدىكىلهر بى
دۈشمهننىڭ . كېيىن، ئۇالر دۈشمهننىڭ ئالدىدىكىلهرنىڭ ئورنىغا ئۆتتى

كېيىن، ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇالر بىـلهن   ئالدىدىكىلهر كهلگهندىن
بۇ ئىككى گۇرۇپپىنىڭ ھېچ قايسىسى قالغان بىـر  . بىر رەكئهت ئوقۇدى

  . ①رەكئهتنىڭ قازاسىنى قىلمىدى
  )1530: نهسائى(

َصلَّى  َعْن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ أَنَُّه َسأَلَ أََبا ُهَرْيَرةَ َهلْ َصلَّْيَت َمَع َرُسولِ اللَِّه - 1990
ُسولُ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاةَ الَْخْوِف فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َنَعْم قَالَ َمَتى قَالَ َعاَم غَْزَوِة َنْجٍد قَاَم َر

ـ  لَ الَْعـُدوِّ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَصلَاِة الَْعْصرِ َوقَاَمْت َمَعُه طَاِئفَةٌ َوطَاِئفَةٌ أُْخَرى ُمقَابِ
َعـُه  َوșُُهوُرُهْم إِلَى الِْقْبلَِة فَكَبََّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَبَُّروا َجِميًعا الَّـِذيَن مَ 

َدةً َوَركََعْت َمَعُه َوالَِّذيَن ُيقَابِلُونَ الَْعُدوَّ ثُمَّ َركََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعةً َواِح
ثُمَّ قَاَم الطَّاِئفَةُ الَِّتي َتِليِه ثُمَّ َسَجَد َوَسَجَدْت الطَّاِئفَةُ الَِّتي َتِليِه َوالǔَْخُرونَ ِقَياٌم ُمقَابِلَ الَْعُدوِّ 

وا إِلَى الَْعـُدوِّ فَقَـاَبلُوُهْم   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَاَمْت الطَّاِئفَةُ الَِّتي َمَعُه فَذََهُب
 َوأَقَْبلَْت الطَّاِئفَةُ الَِّتي كَاَنْت ُمقَابِلَ الَْعُدوِّ فََركَُعوا َوَسَجُدوا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـهِ  

َسلََّم َركَْعةً أُْخَرى َوَركَُعوا َوَسلََّم قَاِئٌم كََما ُهَو ثُمَّ قَاُموا فََركََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َمَعُه َوَسَجَد َوَسَجُدوا َمَعُه ثُمَّ أَقَْبلَْت الطَّاِئفَةُ الَِّتي كَاَنْت ُمقَابِلَ الَْعُدوِّ فََركَُعوا َوَسـَجُدوا  
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فََسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعٌد َوَمْن َمَعُه ثُمَّ كَانَ السَّلَاُم
ـ   لِّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلَُّموا َجِميًعا فَكَانَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتـاِن َوِلكُ

  .َرُجلٍ ِمْن الطَّاِئفََتْينِ َركَْعَتاِن َركَْعَتاِن
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مهرۋان ئىبنى ھهكهم ئهبۇ ھۇرەيرە - 1990

ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن خهۋپ نــامىزى 
  : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ئوقۇغانمىدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى
  : ئۇ. ــ ھهئه، ئوقۇغان، ـ دېدى
  : ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ. ــ قاچان؟ ـ دەپ سورىدى

ـــ نهجــدگه ھۇجــۇم قىلغــان يى  ــۇ چاغــدا، پهيغهمــبهر  ـ لــى ئوقۇغــان، ئ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهسـىر نـامىزى ئوقـۇش ئۈچـۈن ئورنىـدىن      
تۇرغانىدى، بىر گۇرۇپپا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن   

ــۇردى  ــۈزۈپ ت ــبلىگه   . ســهپ ت ــدىنى، قى ــا دۈشــمهنگه ئال ــر گۇرۇپپ يهنه بى
لاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر ســه. ئارقىســىنى قىلىــپ تــۇردى

تهكبىــر ئېيتىــپ نامــازنى باشــلىغاندا، ھهر ئىككىلــى گۇرۇپپــا بىــرگه   
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . تهكبىر ئېيتىپ نامازغا تۇردى

رۇكۇ ۋە سهجدە قىلدى، ئارقىسىدىكى گۇرۇپپىمۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   
دۈشــمهنگه . جدە قىلــدىئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه رۇكــۇ ۋە ســه  

ئالــدىنى قىلىــپ تۇرۇۋاتقــان گۇرۇپپــا رۇكــۇ ۋە ســهجدە قىلماســتىن،       
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    . دۈشــمهنگه قــاراپ تــۇردى  

ئىككىنچــى رەكــئهتكه تۇرغانــدا، ئارقىســىدىكىلهر ئورۇنلىرىــدىن تــۇرۇپ 
سـهللهم  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋە   . دۈشمهن تهرەپـكه يۆتكهلـدى  

دۈشــمهننىڭ ئالدىــدىكى گۇرۇپپــا كېلىــپ، ئــۆز ئالــدىغا رۇكــۇ ۋە ســهجدە 
ئـۇالر رۇكـۇ ۋە سـهجدە    . قىلىپ ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ بولغۇچه ئـۆرە تـۇردى  

قىلىپ ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، رۇكۇ ۋە سهجدە قىلـدى،  
، كــۇئۇالرمــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه رۇ

 بىلهن بىرگه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋە( سهجدە قىلدى
ئاندىن دۈشمهننىڭ ئالدىدىكى گۇرۇپپا كېلىـپ،  . )دىتهشهھهۇدتا ئولتۇر

ــدىغا رۇكــۇ ۋە ســهجدە قىلىــپ   ــۆز ئال ــولغىچه ئ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ب
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تهشـهھهۇدتا  ئارقىسـىدىكى كىشـىلهر بىـلهن بىـرگه     ئهلهيهى ۋەسـهللهم  
ئاندىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم سـاالم    . ۇپ تۇردىولتۇرئ

ــپ،       ــاالم بېرى ــا تهڭ س ــى گۇرۇپپ ــدا، ھهر ئىكك ــازدىن چىققان ــپ نام بېرى
شۇنىڭ بىلهن، ھهممىسىنىڭ ئوقۇغان نامىزى ئىككى . نامازدىن چىقتى

  . ①رەكئهتتىن بولدى
 ) 1543: نهسائى(

َر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَبََّرْت الطَّاِئفَةُ كَبَّ: عن َعاِئَشةَ قَالَْت - 1991
 الَِّذيَن َصفُّوا َمَعُه ثُمَّ َركََع فََركَُعوا ثُمَّ َسَجَد فََسَجُدوا ثُمَّ َرفََع فََرفَُعوا ثُمَّ َمكَثَ َرُسولُ اللَِّه

ُدوا ِلأَْنفُِسهِْم الثَّانَِيةَ ثُمَّ قَاُموا فََنكَُصوا َعلَى أَْعقَـابِهِْم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا ثُمَّ َسَج
 َيْمُشونَ الْقَْهقََرى َحتَّى قَاُموا ِمْن َوَراِئهِْم َوَجاَءْت الطَّاِئفَةُ الْأُْخَرى فَقَاُموا فَكَبَُّروا ثُمَّ َركَُعوا

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسَجُدوا َمَعُه ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ِلأَْنفُِسهِْم ثُمَّ َسَجَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 
ولِ اللَِّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسَجُدوا ِلأَْنفُِسهِْم الثَّانَِيةَ ثُمَّ قَاَمْت الطَّاِئفََتاِن َجِميًعا فََصلَّْوا َمَع َرُس

َع فََركَُعوا ثُمَّ َسَجَد فََسَجُدوا َجِميًعا ثُمَّ َعـاَد فََسـَجَد الثَّانَِيـةَ    َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََركَ
ُه َوَسَجُدوا َمَعُه َسرِيًعا كَأَْسَرعِ الْإِْسَراعِ َجاِهًدا لَا َيأْلُونَ ِسَراًعا ثُمَّ َسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َشاَركَُه النَّاُس ِفي الصَّـلَاِة   َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلَُّموا فَقَاَم َرُسولُ
  .كُلَِّها

ــدۇ   - 1991 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تهكبىــر ئېيتىــپ نامــازنى باشــلىغاندا،   

سـهپ تـۈزگهن گۇرۇپپـا    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن   
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . بىرگه تهكبىر ئېيتىپ نامازغـا تـۇردى  

ۋەسهللهم رۇكۇ قىلغاندا، بىـرگه رۇكـۇ قىلـدى، سـهجدە قىلغانـدا، بىـرگه       
ــدى  ــهجدە قىل ــرگه    . س ــدە، بى ــىنى كۆتۈرگهن ــهجدىدىن بېش ــى س بىرىنچ
ئىككىنچـى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  . بېشىنى كۆتۈردى

ئــۇالر ئىككىنچــى ســهجدىنى ئــۆز . ســهجدىنى قىلمــاي ئولتــۇرۇپ تــۇردى
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ئالدىغا قىلىپ بولۇپ، ئارقىسىچه ماڭغـان پېتـى كهيـنىگه چېكىنىـپ،     
ئاندىن يهنه بىر گۇرۇپپا كېلىپ تهكبىر ئېيتىـپ  . ئورۇنلىرىدىن تۇردى

ىن ئـۇالر رۇكـۇ قىلىـپ بولغانـد    . نامازغا تۇردى ۋە ئۆز ئالدىغا رۇكۇ قىلدى
كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهجدە قىلدى، ئۇالرمۇ 

ــدى   ــهجدە قىل ــرگه س ــهلاللالھۇ   . بى ــبهر س ــيىن، پهيغهم ــهجدىدىن كې س
ــۇردى     ــئهتكه ت ــى رەك ــهللهم ئىككىنچ ــى ۋەس ــدىغا   . ئهلهيه ــۆز ئال ــۇالر ئ ئ

دەل شـۇ ۋاقىتتـا،   . ئىككىنچى سهجدىنى قىلىپ بولۇپ ئورنىدىن تـۇردى 
ۇرۇپپىمــۇ كېلىــپ ســهپكه تىزىلىــپ، ھهممىســى پهيغهمــبهر يهنه بىــر گ

ــۇردى، رۇكــۇ ۋە     ــا ت ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه نامازغ
ــرگه       ــلهن بى ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــهجدىنى پهيغهم س

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىككىنچـى سـهجدىنى   . قىلدى
ــدا، ئۇالرمــۇ ناھــايىت  ــانلىق بىــلهن قىلغان پهيغهمــبهر ســهجدىنى ى چاقق

ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــلهن سـ ــبهر  بىـ ــدى، پهيغهمـ ــله قىلـ بىلـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساالم بهرگهندىن كېيىن، ھهممىسى ساالم 

ــبهر    . بهردى ــىنى پهيغهم ــڭ ھهممىس ــىلهر نامازنى ــلهن، كىش ــۇنىڭ بى ش
  . ①ادا قىاللىدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىرگه ئ

  )1242: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1992
لَ الَْعـُدوِّ  َصلَاةَ الَْخْوِف فَقَاُموا َصفŕا َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصفٌّ ُمْسَتقْبِ

فََصلَّى بِهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعةً ثُمَّ َجاَء الْـǔَخُرونَ فَقَـاُموا َمقَـاَمُهْم    
قَـاَم َهُؤلَـاِء   َواْسَتقَْبلَ َهُؤلَاِء الَْعُدوَّ فََصلَّى بِهِْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعةً ثُمَّ َسلََّم فَ

ـ   َع فََصلَّْوا ِلأَْنفُِسهِْم َركَْعةً ثُمَّ َسلَُّموا ثُمَّ ذََهُبوا فَقَاُموا َمقَاَم أُولَِئَك ُمْسَتقْبِِلي الَْعـُدوِّ َوَرَج
  .أُولَِئَك إِلَى َمقَاِمهِْم فََصلَّْوا ِلأَْنفُِسهِْم َركَْعةً ثُمَّ َسلَُّموا

: زىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رە - 1992
ــامىزى     ــلهن خهۋپ ن ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بى ــز پهيغهم بى
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ــهللهمنىڭ       ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــهپ پهيغهم ــر س ــدا، بى ئوقۇغان
ــۇردى     ــۈزۈپ ت ــدا ســهپ ت ــر ســهپ دۈشــمهننىڭ ئالدى . ئارقىســىدا، يهنه بى

كى سهپ بىـلهن بىـر   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئارقىسىدى
رەكــئهت ئوقۇغانــدىن كېــيىن، دۈشــمهننىڭ ئالدىــدىكى ســهپ كېلىــپ،  

ــۇردى   ــدا ت ــڭ ئورنى ــۇردى    . بۇالرنى ــدا ت ــمهننىڭ ئالدى ــپ دۈش ــۇالر بېرى . ب
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يېڭى كهلـگهن بـۇ سـهپ بىـلهن     
ــۇپ     ــۇالر قوپ ــدىن ب ــاالم بهردى، ئان ــيىن س ــدىن كې ــئهت ئوقۇغان ــر رەك  بى

ئـــۆزلىرى بىـــر رەكـــئهت ئوقـــۇپ ســـاالم بهرگهنـــدىن كېـــيىن، بېرىـــپ  
دۈشمهننىڭ ئالدىدىكىلهر قايتىـپ كېلىـپ،   . دۈشمهننىڭ ئالدىدا تۇردى

  . ①ئۆزلىرى بىر رەكئهت ئوقۇغاندىن كېيىن ساالم بهردى
  ) 1244: داۋۇد ئهبۇ(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِفـي   َعْن الَْحَسنِ َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ َصلَّى النَّبِيُّ َص - 1993
َخْوٍف الظُّْهَر فََصفَّ َبْعُضُهْم َخلْفَُه َوَبْعُضُهْم بِإَِزاِء الَْعُدوِّ فََصلَّى بِهِْم َركَْعَتْينِ ثُـمَّ َسـلََّم   

لَّْوا َخلْفَُه فََصلَّى بِهِـْم  فَاْنطَلََق الَِّذيَن َصلَّْوا َمَعُه فََوقَفُوا َمْوِقَف أَْصَحابِهِْم ثُمَّ َجاَء أُولَِئَك فََص
نِ َركَْعَتْينِ ثُمَّ َسلََّم فَكَاَنْت ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبًعـا َوِلأَْصـَحابِِه َركَْعَتـيْ   

كُونُ ِللْإَِمامِ ِسـتُّ  َركَْعَتْينِ َوبِذَِلَك كَانَ ُيفِْتي الَْحَسُن قَالَ أَُبو َداُود َوكَذَِلَك ِفي الَْمْغرِبِ َي
  .َركََعاٍت َوِللْقَْومِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ

ــهن  – 1993 ــر ھهسـ ــۇ بهكـ ــۇ ئهنهۇ ەئهبـ ــڭرەزىيهلالھـ ــداق  نىـ مۇنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : ېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇد

ســـاھابىلهرنىڭ . بىـــر قېـــتىم پېشـــىننى خهۋپ ئىچىـــدە ئوقۇغانىـــدى
ــبهر   ــرى پهيغهم ــى ۋەســهللهمنىڭ ئارقىســىدا،   بهزىلى ســهلاللالھۇ ئهلهيه

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . بهزىلىرى دۈشمهننىڭ ئالدىدا سهپ تۈزۈپ تۇردى
ــلهن ئىككــى      ــانالر بى ــۈزۈپ تۇرغ ــهللهم ئارقىســىدا ســهپ ت ــى ۋەس ئهلهيه

ئانـدىن ئـۇالر بېرىـپ، دۈشـمهننىڭ ئالدىـدا      . رەكئهت ئوقـۇپ سـاالم بهردى  
ىڭ ئورنىــــدا تــــۇردى، دۈشــــمهننىڭ تــــۇرۇپ تۇرغــــان قېرىنداشــــلىرىن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 268(ئهلبانى  ①



  ناماز بۆلۈمى

 400

ئالدىـــدىكىلهر كهلگهنـــدىن كېـــيىن، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى 
. ۋەســهللهم ئــۇالر بىــلهن يهنه ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقــۇپ ســاالم بهردى

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم تـۆت رەكـئهت،      
  . لدىساھابىلهر بولسا ئىككى رەكئهتتىن ئوقۇغان بو

خهۋپ نــامىزىنى مۇشــۇ شــهكىلدە ئوقــۇش كېــرەك، ـ دەپ    : ھهســهن
، ئىمام نهتىجىدە .مۇ مۇشۇنداق ئوقۇيدۇشامنى: ئهبۇ داۋۇد. پهتىۋا بېرەتتى

ئالته رەكـئهت، باشـقىالر   ) شام نامىزىنى ئۈچ رەكئهتتىن ئىككى قېتىم(
  . ①، ـ دەيدۇغان بولىدۇئۈچ رەكئهت ئوقۇ

  )    1248: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُنْيسٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 1994
أَْيُتُه َوَسلََّم إِلَى َخاِلِد ْبنِ ُسفَْيانَ الُْهذَِليِّ َوكَانَ َنْحَو ُعَرَنةَ َوَعَرفَاٍت فَقَالَ اذَْهْب فَاقُْتلُْه قَالَ فََر

ْت َصلَاةُ الَْعْصرِ فَقُلُْت إِنِّي أََخاُف أَنْ َيكُونَ َبْينِي َوَبْيَنُه َما إِنْ أǗَُخِّْر الصَّلَاةَ فَاْنطَلَقُْت َوَحَضَر
 أَْمِشي َوأََنا أَُصلِّي أُوِمǜُ إَِمياًء َنْحَوُه فَلَمَّا َدَنْوُت ِمْنُه قَالَ ِلي َمْن أَْنَت قُلُْت َرُجلٌ ِمْن الَْعَربِ

ي أَنََّك َتْجَمُع ِلَهذَا الرَُّجلِ فَجِئُْتَك ِفي ذَاَك قَالَ إِنِّي لَِفي ذَاَك فََمَشْيُت َمَعُه َساَعةً َحتَّى َبلََغنِ
  .إِذَا أَْمكََننِي َعلَْوُتُه بَِسْيِفي َحتَّى َبَرَد

: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنهيس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 1994
ئهرافات تهرەپته ۋە ئۇرەينه مېنى لهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

. ياشايدىغان خالىد ئىبنى سۇفيان ھـۇزەلىنى ئۆلتۈرۈشـكه ئهۋەتكهنىـدى   
ئۇنىـڭ بىـلهن تۇتۇشـۇپ    . قارىسام، ناماز ئهسىرنىڭ ۋاقتى كىرىـپ قـاپتۇ  

قېلىــپ، نامــازنى كېچىكتــۈرۈپ قويۇشــتىن ئهنســىرەپ، يولــدا ماڭغــاچ   
  : ئۇنىڭغا يېقىنلىشىۋىدىم، ئۇ مهندىن. ۇمئىشارەت بىلهن ناماز ئوقۇد

  : مهن. ــ سهن كىم؟ ـ دەپ سورىدى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   (ــ ئهرەبلهردىن بىرىمهن، سېنىڭ بـۇ كىشـى   

ــى  ــهللهمنى دېمهكچـ ــى ۋەسـ ــادەم    )ئهلهيهـ ــۈن ئـ ــۇش ئۈچـ ــلهن ئۇرۇشـ بىـ
  :ئۇ. ۋاتقانلىقىڭنى ئاڭالپ كهلدىم، ـ دېدىميىغى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1112(ئهلبانى  ①



 نامىزىۋپ خه

401 

مهن پۇرسـهت تـاپقۇچه،   . ۋاتىمهن، ـ دېـدى  ىـ يىغــ شۇنداق، مهن ئـادەم  
دە، پۇرسهت چىققان ھامان ئۇنى قىلىچىم  -ئۇنىڭ بىلهن بىر ئاز يۈردۈم 

  . ①بىلهن بىرنى قويۇپ ئوجۇقتۇردۇم
 )1249: داۋۇد ئهبۇ(

 -صلى اهللا عليه وسـلم -َدَعانِى َرُسولُ اللَِّه : َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُنْيسٍ قَالَعن  - 1995 
. »فَأِْتِه فَاقُْتلُْه ُنَبْيحٍ الُْهذَِلىَّ َيْجَمُع النَّاَس ِلَيْغُزونِىسفيان ابن اْبَن خالد إِنَُّه َبلََغنِى أَنَّ « :فَقَالَ
: قَـالَ . »إِذَا َرأَْيَتُه َوَجْدَت لَُه قَُشـْعرِيَرةً « :َيا َرُسولَ اللَِّه اْنَعْتُه ِلى َحتَّى أَْعرِفَُه قَالَ: قُلُْت

كَـانَ  وحـني  نَّ َمْنزِالً هلșُُعنٍ َيْرَتاُد بعرنة مع لَْيِه عْعُت وقُمَتَوشًِّحا َسْيِفى َحتَّى  فََخَرْجُت
ِمَن  -صلى اهللا عليه وسلم-َوقُْت الَْعْصرِ، فَلَمَّا َرأَْيُتُه َوَجْدُت لَُه َما َوَصَف ِلى َرُسولُ اللَِّه 

أُوِمـǜُ   ، فصليت وأنـا لَةٌَواحنْ َيكُونَ َبْينِى َوَبْيَنُه ُمالقَُشْعرِيَرِة فَأَقَْبلُْت َنْحَوُه، َوَخِشيُت أَ
َرُجـلٌ َسـِمَع بِـَك    : َمنِ الرَُّجلُ قُلُْت: فَلَمَّا اْنَتَهْيُت إِلَْيِه قَالَالركوع والسجود، بَِرأِْسى 

َشْيُت َمَعُه َحتَّى إِذَا فََم: ِفى ذَِلَك قَالَأنا أََجل : قَالَ . ِلذَِلَك كَوبَِجْمِعَك ِلَهذَا الرَُّجلِ فََجاَء
أَْمكََننِى َحَملُْت َعلَْيِه بِالسَّْيِف فَقََتلُْتُه، ثُمَّ َخَرْجُت َوَتَركُْت șََعايَِنُه ُمِكبَّاٍت َعلَْيـِه، فَلَمَّـا   

قَـْد  : قُلُْت . »أَفْلََح الَْوْجُه« :قَالَفرأƆ  -صلى اهللا عليه وسلم-قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه 
َرُسولُ اللَِّه فََدَخلَ بِى َبْيَتـُه فَأَْعطَـانِى    معيثُمَّ قَاَم . »َصَدقَْت« :قَالَ. لُْتُه َيا َرُسولَ اللَِّهقََت

: فََخَرْجُت بَِها َعلَى النَّاسِ فَقَـالُوا . »أَْمِسْك َهِذِه ِعْنَدَك َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن أَُنْيسٍ« :َعًصا فَقَالَ
صـلى اهللا عليـه   -أَْعطَانِيَها َرُسولُ اللَِّه : َعَك َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن أَُنْيسٍ قُلُْتَما َهِذِه الَْعَصا َم

أَفَالَ َتْرجُِع إِلَْيِه فََتْسأَلُُه َعْن ذَِلَك قَالَ فََرَجْعُت إِلَْيِه : َوأََمَرنِى أَنْ أَْمِسكََها ِعْنِدى قَالُوا -وسلم
آَيةٌ َبْينِى َوَبْيَنَك َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ أَقَـلَّ  «:ْعطَْيَتنِى َهِذه الَْعَصاÝ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ِلَم أَ: فَقُلُْت

قَالَ فَقََرَنَها َعْبُد اللَِّه بَِسْيِفِه فَلَْم َيَزلْ َمَعُه َحتَّى إِذَا َماَت أُِمَر بَِها . »النَّاسِ الُْمَتَخصُِّرونَ َيْوَمِئٍذ
 . فَنِِه فَُدِفَنا َجِميًعافَُضمَّْت َمَعُه ِفى كَ

مۇنــداق  س رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىنۇنهيئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــ  – 1995
 پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   بىر كۈنى  :رىۋايهت قىلىنىدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 271(ئهلبانى  ①
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  : مېنى چاقىرىپ
ــ خالىد ئىبنـى سـۇفيان ئىبنـى نهبىيـه ھۇزەلىنىـڭ ماڭـا ھۇجـۇم        

سـهن  . خهۋىرى كهلـدى  وغرىسىدىى تىۋاتقانلىقيىغىلىش ئۈچۈن ئادەم ق
  : مهن. ـ دېدى! بېرىپ، ئۇنى ئوجۇقتۇرىۋېتىپ كهل

تونۇۋااللىشــىم ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ قانــداقراق ئــادەم ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . ئىكهنلىكىنــى دەپ بهرگىــن، ـ دېــدىم  

  : ۋەسهللهم
ارلىقىنى ــ سهن ئۇنى كۆرگهندە، ئۇنىڭـدا بىـر خىـل تىترەكنىـڭ بـ     

ئۇنى ئۇرەنه . مهن قىلىچىمنى ئېسىپ، يولغا چىقتىم. بايقايسهن، ـ دېدى 
ئـۇ شـۇ ئايالالرنىـڭ    . بىـلهن ئـۇچراتتىم   دېگهن ئورۇنـدا بىـر قـانچه ئايـال    

ــپ   ــۆيلىرىگه كېلىـ ــدىكهن  -ئـ ــپ تۇرىـ ــۇپ  . كېتىـ ــى بولـ ــىر ۋاقتـ ئهسـ
قالغانىــدى، مهن ئــۇنى كــۆرگهن ھامــان، ئۇنىڭــدا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  
ئهلهيهى ۋەسهللهم دەپ بهرگهندەك تىترەكنىڭ بارلىقىنى بايقىـدىم ـ دە،   

ئۇنىـــڭ بىـــلهن تۇتۇشۇشـــقا تـــوغرا كېلىـــپ . ئۇنىڭغـــا قـــاراپ ماڭـــدىم
قېلىشــتىن ئهنســىرەپ، نامــازنى رۇكــۇ ۋە ســهجدىنى ئىشــارەت قىلىــپال  

  : ئۇنىڭ يېنىغا كېلىشىم بىلهن. ئوقۇدۇم
  : مهن. ــ كىمسهن؟ ـ دەپ سورىدى

ــېن  ـــ ســ ــى ـــ ــۇ كىشــ ــادەم    ىڭ بــ ــۈن ئــ ــۇش ئۈچــ ــلهن ئۇرۇشــ بىــ
  : ئۇ. ۋاتقانلىقىڭنى ئاڭالپ، يېنىڭغا كهلگهن ئادەممهن، ـ دېدىميىغى

مهن ئۇنىــڭ بىــلهن . ۋاتىمهن، ـ دېــدى  يىغىــــــ شــۇنداق، مهن ئــادەم 
ئازراق مېڭىپ، پۇرسـهت چىققـان ھامـان قىلىچىمنـى بىـرال شـىلتىپ       

الر ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ئـۆزلىرىنى   ئهتراپىدىكى ئايال. ئوجۇقتۇرىۋەتتىمئۇنى 
مهن قايتىــپ، . ھالــدا يىغالشــقا باشــلىدى ســالغانئېتىــپ، داد ـ پهريــاد   

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كهلسهم، ئـۇ مېنـى   
  : كۆرۈپ

  : مهن. ـ دېدى! ــ يۈزۈڭ يورۇق بولسۇن
اللالھۇ پهيغهمـبهر سـهل  . ئـۇنى ئۆلتـۈردۈم، ـ دېـدىم    ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ئاندىن ئورنىدىن تـۇرۇپ، مېنـى ئـۆيىگه    . ــ راست، ئۆلتۈردۈڭ، ـ دېدى 
  : دە، بىر ھاسىنى بېرىپ -باشالپ كىردى 

بـۇ ھاسـىنى يېنىڭـدا سـاقلىغىن، ـ       ! ــ ئى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنهيس
ــدى ــام،   . دېـ ــا چىقسـ ــىلهرنىڭ يېنىغـ ــىنى ئېلىـــپ كىشـ ــۇ ھاسـ مهن ئـ

  : كىشىلهر
  : مهن. ېمه ھاسا؟ ـ دەپ سوراشتىــ بۇ ن

ــهللهم بهردى ۋە     ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەس ــا پهيغهم ــۇنى ماڭ ـــ ب ـ
  : يېنىمدا ساقلىشىمنى تاپىلىدى، ـ دېسهم، ئۇالر

ــا       ــهللهمنىڭ يېنىغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــهن پهيغهم ـــ س ـ
قايتىپ بېرىـپ، ھاسـىنى نـېمه ئۈچـۈن بهرگهنلىكىنـى سـوراپ باقسـاڭ        

ــ ــتى   بولمام ــهلاللالھۇ   . دۇ؟ ـ دېيىش ــبهر س ــلهن، مهن پهيغهم ــۇنىڭ بى ش
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا قايتىپ بېرىپ

بــۇ ھاســىنى ماڭــا نــېمه ئۈچــۈن بهردىــڭ؟ ـ دەپ   ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. سورىدىم

ئـۇ   .ــ بـۇ، قىيـامهت كـۈنى ئىككىمىزنىـڭ ئارىسـىدا نىشـانه بولىـدۇ       
  . كۈندە ھاسىغا تايىنىدىغانالر تولىمۇ ئاز بولىدۇ، ـ دېدى

ئابــدۇلالھ ئــۇ ھاســىنى قىلىچــى بىــلهن بىــرگه  دىن تارتىــپشــۇنىڭ
ھاسىنى ئۆزى بىلهن بىـرگه  ئۇ بۇ . (يېنىدىن ھېچ ئايرىمىدى. ساقلىدى

ۋاپـات بولغانـدا، كېپىـنىگه    شـۇڭا   )دەپنه قىلىشقا ۋەسىيهت قىلغانىدى
   .①ن بىرگه دەپنه قىلىندىسېلىپ ئۆزى بىله

 )»ھمهد ۋە ئهبۇ يهئالئه«(

قال Ʈمد بن كعب أقل الناس يومئذ املتخصرون، قال Ʈمد : ويف رواية - 1996
اهللا بن أنيس أمر ŏا فوضعت على بطنه وكفن عليها ودفنـت   ابن كعب فلما توż عبد

  .معه

                                                 
 ڭ بىـــر قىســـمىنى ئهبـــۇ داۋۇد رىـــۋايهت قىلغـــان، ئهســـلىنى بولســـا بـــۇ ھهدىســـنى): 10344(همى ھهيســـ ①

ئــۇ بولســىمۇ   ،رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىســمى ئاتالمىغــان بىــرى بــار       ئهھــمهد ۋە ئهبــۇ يهئــال   
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. نىڭ ئوغلىئىبنى ئهنىس ئابدۇلالھ
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مــۇھهممهد ئىبنــى كهئــب قۇرەزىــدىن قىلىنغــان يهنه بىــر   - 1996
:) پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم : (ىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهنر
ئابـدۇلالھ  . دېـدى » ئۇ كۈندە ھاسىغا تايىنىـدىغانالر تولىمـۇ ئـاز بولىـدۇ    «

شـىنى  نىئىبنى ئۇنهيس ئۇ ھاسـىنىڭ ئـۆزى بىـلهن بىـرگه دەپـنه قىلى     
 ئۇ ۋاپات بولغانـدا، ھاسـا ئۇنىـڭ قورسـىقىغا قويۇلـۇپ،     . ۋەسىيهت قىلغان

  . ①كېپهنلهنگهندىن كېيىن دەپنه قىلىنغان
  )  »ئهلكهبىر«(

                                                 
دىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغـــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر، ـ          بــۇ ھه ): 10345(ھهيســهمى   ①

 .دېگهن
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 ئىككى ھېيت نامىزى

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َسِعيِد بن أَْوسٍ اَألْنَصارِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ - 1997 
اغُْدوا َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني : َناَدْواإِذَا كَانَ َيْوُم الِْفطْرِ َوقَفَِت الَْمالِئكَةُ َعلَى أَْبَوابِ الطُُّرقِ، فَ: َوَسلََّم

َوأُِمْرُتْم بِِصـَيامِ   إِلَى َربٍّ كَرِميٍ َيُمنُّ بِالَْخْيرِ، ثُمَّ ُيِثيُب َعلَْيِه الَْجزِيلَ، لَقَْد أُِمْرُتْم بِِقَيامِ اللَّْيلِ فَقُْمُتْم،
أَال إِنَّ َربَّكُْم قَْد غَفََر : َواِئَزكُْم ، فَإِذَا َصلَّْوا، َناَدى ُمَناٍدالنََّهارِ فَُصْمُتْم، َوأَطَْعُتْم َربَّكُْم، فَاقْبُِضوا َج

َم لَكُْم، فَاْرجُِعوا َراِشِديَن إِلَى رَِحاِلكُْم، فَُهَو َيْوُم الَْجاِئَزِة، َوُيَسمَّى ذَِلَك الَْيْوُم ِفي السَّـَماِء َيـوْ  
  . الَْجاِئَزِة

ــارى   - 1997 ــى ئهۋس ئهنســ ــهئىد ئىبنــ ــۋايهت  ســ ــىدىن رىــ دادىســ
  : ېگهنمۇنداق در سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىدۇكى، پهيغهمبه

  :وزا ھېيت كۈنى پهرىشتىلهر يولالرنىڭ ئېغىزلىرىدا تۇرۇپر«

ياخشى ئىشالرنى بهنـدىلىرىگه ئىنئـام   ! ئى مۇسۇلمانالر جامائهسىــ 
نۇرغـۇن   قىلىدىغان، ئاندىن بـۇ ياخشـى ئىشـالرنى ۋۇجۇتقـا چىقارغانالرغـا     

لهر ىسـ ! ز بېـرىڭالر ېـ رەببىڭالرغـا ت  يالرنى ئاتـا قىلىـدىغان سـېخى   بساۋا
زى ۈكۈنـد  .قوپتـۇڭالر  ،ىڭالرىـد كېچىسى قوپـۇپ نامـاز ئوقۇشـقا بۇيرۇلغان   

رەببىڭالرنىــــڭ ، دېــــمهك .تۇتتــــۇڭالر ،ىڭالرىــــدروزا تۇتۇشــــقا بۇيرۇلغان
دەپ ــ  ! رئهمدى بېرىپ مۇكاپاتىڭالرنى ئـېلىڭال  ،بۇيرۇقىغا بويسۇندۇڭالر

  :بىر جاكارچى ،نامازنى ئوقۇپ بولغاندا. جاكاراليدۇ

ـــ  ــاھىڭالرنى مهغپىــرەت  ! ئــى خــااليىقـ ــبىڭالر ســىلهرنىڭ گۇن رەب
 ،مانـا بـۇ  ! قىلىۋەتتى، توغرا يول بېغىشالنغان ھالدا ئۆيۈڭالرغا قايتىڭالر
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 “مۇكاپـات كـۈنى  ”ماندا بۇ كـۈن ئاسـ  . دەپ جاكاراليدۇـ   مۇكاپات كۈنىدۇر،
  . ①»دەپ ئاتىلىدۇ

   )»ئهلكهبىر«(

َعْن َماِلك َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيْغَتِسلُ َيْوَم الِْفطْرِ قَْبـلَ أَنْ   - 1998
  .َيْغُدَو إِلَى الُْمَصلَّى

: مالىك نافىئنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ    - 1998
نامازغــا  ھېيــت كــۈنى روزارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئــۆمهر  ھ ئىبنــىئابــدۇلال
   .شتىن ئىلگىرى غۇسلى قىالتتىچىقى

  )428: مالىك(

أن الـنƑ  ”: عن Ʈمد بن عبيد اهللا، عن أبيه، عن جده رضي اهللا عنـه  - 1999 
  .“ه وسلم اغتسل للعيدينصلى اهللا علي
ــارقىلى   – 1999 ــى ئــ ــدۇلالھ دادىســ ــى ئۇبهيــ ــۇھهممهد ئىبنــ ق مــ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئىككـى ھېيـت      : بوۋىسىنىڭ

غــا چىقىشــتىن ) يهنــى قۇربــان ھېيــت ۋە روزا ھېيــت نــامىزى(نــامىزى 
  . ②بۇرۇن غۇسلى قىالتتى، ـ دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان

  ) بهززار رىۋايهت قىلغان(

 فََصـلَّى  الِْعيـدِ  َيْوَم َخَرَج َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 2000
 . َبْعَدَها َولَا قَْبلََها ُيَصلِّ لَْم َركَْعَتْينِ

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە جــــابىر جــــۇئفى  ): 3225(ھهيســــهمى  ①

ئىشـــهنچلىك كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى     ھهدىســـى ســـهۋرى ئۇنىـــڭ . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار  
ــدى    ــۇئبه ئۇنىڭ ــۇ ۋە ش ــدە ئ ــۈرگهن ھهم ــان  س ــۋايهت قىلغ ــس رى ــالر   . ن ھهدى ــك ھهدىسشۇناس ــا كۆپچىلى ئهمم

ــۇر، ـ        ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى ســـۈرگهن بولـــۇپ، ھهدىســـى مهترۇكتـ
 .دېگهن

ســهنهدىدە مىنــدەل ئىســىملىك بىــرى بــار     . بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان   ): 3204(ھهيســهمى  ②
ــا     ــل باھــ ــدە ھهرخىــ ــڭ ھهققىــ ــۇپ، ئۇنىــ ــرىلگهنبولــ ــڭ   . الر بېــ ــڭ ۋە ئۇنىــ ــهنهدتىكى مۇھهممهدنىــ ســ

 .يۇقىرىسىدىكى كىشىلهرنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهن
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پهيغهمبهر  :ما مۇنداق دەيدۇـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  2000
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھېيــت كــۈنى ئىككــى رەكــئهت ھېيــت  

ن ئىلگىــرى ۋە كېــيىن ھېچقانــداق نـامىزىال ئوقــۇدى، ھېيــت نامىزىــدى 
  . ①ناماز ئوقۇمىدى

  )1587: نهسائى(

أنه سئل يوم العيد عمن يصلي قبل العيد أو بعده فسكت حƓ : عن علي - 2001 
فقيل هؤالء يصلون، فما عسى أن أصنعÝ سألتموƆ عن . أتى املصلى فصلى العيد وركب

 شـاء  ومن فعل شاء بعدها، فمن الو قبلها يصل مل وسلم عليه اهللا صلى النƑ السنة، إن
Ɔرتلة فأكون يصلون قوما أمنع ترك، أتروƞ صلى إذا عبدا منع من.  
ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ھېيــت نامىزىــدىن ئىلگىــرى   - 2001

ياكى كېيىن ناماز ئوقۇش ـ ئوقۇماسلىق توغرىسىدا سوئال سورالدى، ئـۇ   
. ۇلىغىغـا مىنـدى  جاۋاب بهرمهستىن، ھېيت نـامىزىنى ئوقـۇپ بېرىـپ ئ   

  : كىشىلهر
  : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ ماۋۇالر ناماز ئوقۇۋاتىدۇ، ـ دېيىشتى

ــــ مهن قانــداق قىلىــمهن؟ ســىلهر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى 
ق سـورىدىڭالر، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ۇلـ ۇۋەسهللهمنىڭ سـۈننىتى توغر 

كېـيىن   رى ياكىئهلهيهى ۋەسهللهم ھېچقاچان ھېيت نامىزىدىن ئىلگى
شۇڭا خالىغـان ئـادەم نامـاز ئوقۇسـۇن، خالىغـان      . ناماز ئوقۇمىغان) نهپله(

ــۇن  ــادەم ئوقۇمىسـ ــۇپ،   . ئـ ــانالرنى توسـ ــاز ئوقۇغـ ــۇ نامـ ــىلهرچه، مهن بـ سـ
نامــاز ئوقۇغــان بهنــدىنى نامــازدىن توســقان كــاپىر قاتارىــدا ) قۇرئانــدىكى(

  . ②بولسام بوالمتى؟ ـ دېدى
  )هت قىلغانبهززار رىۋاي(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1496(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ئــۇنى ئهلىــدىن پهقهت مۇشــۇ ســهنهد        ): 3236(ھهيســهمى  ②

ــانلىقىنى   ــۋايهت قىلغـ ــانبىلهنـــال رىـ ــار، ـ      . ئېيتقـ ــامهلۇم كىشـــى بـ ــهنهدىدە يهنه كىـــم ئىكهنلىكـــى نـ سـ
 .دېگهن
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عن أيوب قال رأيت أنس بن مالك واƩسن يصليان يوم العيد قبـل أن   - 2002 
  .Ƹرج االمام قال ورأيت Ʈمد بن سريين جاء فجلس ومل يصل

بىــلهن  ئىبنــى مالىــكمهن ھېيــت كــۈنى ئهنهس : ئهييــۇب – 2002
ــهن ــى     نىڭھهس ــانلىقىنى، ئىبن ــاز ئوقۇغ ــۇرۇن نام ــام چىقىشــتىن ب ئىم

  . ①ەيدۇئولتۇرغانلىقىنى كۆردۈم، ـ دسىيرىننىڭ ناماز ئوقۇماي 
  ) 4193: مهۋسىلى يهئال ئهبۇ(

أربع ركعـات أو ƣانيـا، وال    عن ابن مسعود أنه كان يصلي بعد العيد - 2003
  .يصلي قبله 

ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ھېيـــت نامىزىـــدىن  - 2003
 .نامـاز ئوقـۇيتتى  ) نهپـله (كېيىن تۆت رەكـئهت يـاكى سـهككىز رەكـئهت     

  . ②ئوقۇمايتتى نامازھېيت نامىزىدىن ئىلگىرى 
 )9529: »ئهلكهبىر«(

َعْن كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2004
  .ǔِخَرِة َخْمًسا قَْبلَ الِْقَراَءِةكَبََّر ِفي الِْعيَدْينِ ِفي الْأُولَى َسْبًعا قَْبلَ الِْقَراَءِة َوِفي الْ

 ىڭكهســىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ دادىســى ئــارقىلىق بوۋىســىن  - 2004
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : رىۋايهت قىلىـدۇ دېگهنلىكىنى مۇنداق 

ۋەسهللهم روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت نامىزىنىڭ بىرىنچى رەكئىتىـدە  
چـى رەكئىتىـدە قىـرائهتتىن    يهتته قېتىم، ئىككىن) قىرائهتتىن بۇرۇن(

   .③بۇرۇن بهش قېتىم تهكبىر ئېيتقان
 )536 :تىرمىزى(

َعْن َمكُْحولٍ قَالَ أَْخَبَرنِي أَُبو َعاِئَشةَ َجِليٌس ِلأَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َسـِعيَد ْبـَن    - 2005

                                                 
ــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ      ): 3230(ھهيســهمى  ① ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــان     ): 3231(ھهيسـ ــۋايهت قىلغـ ــلهن رىـ ــهنهدلهر بىـ ــهھىه سـ ــى سـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــېكىن . بـ لـ
 .ۇرسهلدۇر، ـ دېگهنم
 .سهھىه، ـ دېگهن): 442(ئهلبانى  ③
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انَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْعاصِ َسأَلَ أََبا ُموَسى الْأَْشَعرِيَّ َوُحذَْيفَةَ ْبَن الَْيَماِن كَْيَف كَ
فَقَالَ َوَسلََّم ُيكَبُِّر ِفي الْأَْضَحى َوالِْفطْرِ فَقَالَ أَُبو ُموَسى كَانَ ُيكَبُِّر أَْرَبًعا َتكْبَِريُه َعلَى الَْجَناِئزِ 

  .ِة َحْيثُ كُْنُت َعلَْيهِْمُحذَْيفَةُ َصَدَق فَقَالَ أَُبو ُموَسى كَذَِلَك كُْنُت أُكَبُِّر ِفي الَْبْصَر
ئائىشهدىن رىـۋايهت   ھۇرەيرەنىڭ ھهمراھى ئهبۇ مهكهۇل ئهبۇ - 2005

مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە  سهئىد ئىبنى ئاس ئهبۇ: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
  :ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن

ـــ پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم روزا ھېيـت ۋە قۇربــان     
  :مۇسا ىزىدا تهكبىرنى قانداق ئېيتاتتى؟ ـ دەپ سورىدى، ئهبۇھېيت نام

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھېيـت نامىزىـدا جىنـازا    
ھـۇزەيفه  . تهكبىـر ئېيتـاتتى، ـ دېـدى    تـۆت  نامىزىدا تهكبىر ئېيتقانـدەك  

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ. ــ توغرا، ـ دېدى

بهســرە شــهھىرىنىڭ ۋالىســى بولغــان ۋاقتىمــدا، ھېيــت      ــــ مهن 
  . ①نامىزىدا ئاشۇنداق تهكبىر ئېيتاتتىم، ـ دېدى

  )1153: داۋۇد ئهبۇ(

كَانَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ُيكَبِّـُر ِفـي اَألْضـَحى،    ”: َعْن كُْرُدوسٍ قَالَ - 2006 
ًعا، ثُمَّ َيقَْرأُ ثُمَّ ُيكَبُِّر َواِحَدةً فََيْركَُع بَِها، ثُمَّ َيقُـوُم ِفـي   َوالِْفطْرِ ِتْسًعا ِتْسًعا، َيْبَدأُ فَُيكَبُِّر أَْرَب

  .“الرَّكَْعِة اɇِخَرِة فََيْبَدأُ فََيقَْرأُ، ثُمَّ ُيكَبُِّر أَْرَبًعا َيْركَُع بِإِْحَداُهنَّ
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد   : كـــۇردۇس مۇنـــداق دەيـــدۇ   - 2006

توققـۇز   يېيت ۋە روزا ھېيت نامىزىدا جهمئىـ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قۇربان ھ
نامــازنى باشــلىغاندا، تــۆت قېــتىم تهكبىــر  . قېــتىم تهكبىــر ئېيتــاتتى

ئېيتاتتى، ئاندىن كېـيىن قىـرائهت قىالتتـى، ئانـدىن رۇكـۇ ئۈچـۈن بىـر        
ــى       ــى رەكئهتن ــۇرۇپ ئىككىنچ ــدىن ت ــدىن ئورنى ــاتتى، ئان ــر ئېيت تهكبى

ــۇ تــۆت  ئانــدىن تــۆت ت. قىــرائهت بىــلهن باشــاليتتى  هكبىــر ئېيتــاتتى، ب

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1022(ئهلبانى  ①
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  . ①تهكبىرنىڭ بىرسى رۇكۇ ئۈچۈن ئىدى
  )»ئهلكهبىر«(

ْبُن ُخَمْيرٍ الرََّحبِيُّ قَالَ َخَرَج َعْبُد اللَِّه ْبُن ُبْسرٍ َصاِحُب َرُسـولِ   عن َيزِيد - 2007
أَْضَحى فَأَْنكََر إِْبطَاَء الْإَِمامِ فَقَالَ إِنَّا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع النَّاسِ ِفي َيْومِ ِعيِد ِفطْرٍ أَْو 

  .كُنَّا قَْد فََرغَْنا َساَعَتَنا َهِذِه َوذَِلَك ِحَني التَّْسبِيحِ
پهيغهمــبهر : يهزىــد ئىبنــى خــۇمهير رەھهبــى مۇنــداق دەيــدۇ  - 2007

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســاھابىلىرىدىن ئابــدۇلالھ ئىبنــى  
ھۇ ئهنهۇ روزا ھېيت ياكى قۇربان ھېيت كـۈنى كىشـىلهر   بۇسر رەزىيهلال

ئـــۇ ئىمامنىـــڭ كېچىكىـــپ چىققانلىقىغـــا  . بىـــلهن نامازغـــا چىقتـــى
  :نارازىلىق بىلدۈرۈپ

ــز   ـــ بى ــدە   (ـ ــهللهمنىڭ دەۋرى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ) پهيغهم
) دەبـۇ سـۆزنى دېگهنـ   (ئـۇ  . بۇنداق چاغدا نامازنى ئوقـۇپ بوالتتـۇق، ـ دېـدى    

  . ②ۋاقتى بولغانىدى نىڭامىزىچاشگاھ ن
  )1135: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه أََصاَبُهْم َمطٌَر ِفي َيْومِ ِعيٍد فََصلَّى بِهِْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  - 2008 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاةَ الِْعيِد ِفي الَْمْسجِِد

يامغۇر ياغقان : نداق دەيدۇھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇ ئهبۇ – 2008
بىــر ھېيــت كــۈنى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھېيــت   

  . ③نامىزىنى مهسجىدته ئوقۇغان ئىدى
  )1160: داۋۇد ئهبۇ(

  .ومل Ƹرج بنا إىل املصلى: زاد رزين - 2009 

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 3249(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1005(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 248(ئهلبانى  ③
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىزنـى ئـۇ     : رەزىن - 2009
   .ئېلىپ چىقمىغان، ـ دېگهننى قوشۇپ رىۋايهت قىلدى كۈنى نامازگاھقا

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 2010
  .الِْعيَدْينِ غَْيَر َمرٍَّة َولَا َمرََّتْينِ بَِغْيرِ أَذَاٍن َولَا إِقَاَمٍة

مهن پهيغهمــبهر : جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 2010
ــت      ــان ھېي ــت ۋە قۇرب ــلهن روزا ھېي ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  . نامىزىنى بىر قانچه قېتىم ئهزان ۋە تهكبىرسىز ئوقۇغان، ـ دەيدۇ
 )887: مۇسلىم(

ْيِه َوَسلََّم َوأََبا َبكْرٍ َوُعَمَر كَاُنوا ُيَصلُّونَ َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ - 2011
  .الِْعيَدْينِ قَْبلَ الُْخطَْبِة

دىن مۇنــداق رىــۋايهت  مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 2011
بهكــرى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم، ئهبــۇ    : قىلىنىــدۇ

يت نامىزىنى خۇتبىدىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھې
  . بۇرۇن ئوقۇيتتى

  )888: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َشهِْدُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2012
اَمٍة ثُمَّ قَاَم ُمَتَوكِّئًا َعلَى بِلَالٍ فَأََمَر الصَّلَاةَ َيْوَم الِْعيِد فََبَدأَ بِالصَّلَاِة قَْبلَ الُْخطَْبِة بَِغْيرِ أَذَاٍن َولَا إِقَ

بَِتقَْوى اللَِّه َوَحثَّ َعلَى طَاَعِتِه َوَوَعȘَ النَّاَس َوذَكََّرُهْم ثُمَّ َمَضى َحتَّى أََتى النَِّساَء فََوَعظَُهنَّ 
اَمْت اْمَرأَةٌ ِمْن ِسطَِة النَِّساِء َسـفَْعاُء  َوذَكََّرُهنَّ فَقَالَ َتَصدَّقَْن فَإِنَّ أَكْثََركُنَّ َحطَُب َجَهنََّم فَقَ

لْـَن  الَْخدَّْينِ فَقَالَْت ِلَم َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ِلأَنَّكُنَّ ُتكِْثْرنَ الشَّكَاةَ َوَتكْفُْرنَ الَْعِشَري قَالَ فََجَع
  .هِنَّ َوَخَواِتِمهِنََّيَتَصدَّقَْن ِمْن ُحِليِّهِنَّ ُيلِْقَني ِفي ثَْوبِ بِلَالٍ ِمْن أَقْرِطَِت

: جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 2012
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ھېيــت نــامىزى 
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھېيـت نـامىزىنى   . ئوقۇغانىدىم
امــازدىن كېــيىن، ن. تهكبىرســىز ئوقۇغانىــدى -خۇتبىــدىن بــۇرۇن ئهزان 

 -بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا تايىنىپ ئورنىـدىن تـۇرۇپ، كىشـىلهرگه ۋەز    
تائاالغـا  هللا تائـاالدىن قورقۇشـقا بۇيرىـدى ۋە ا   هللا ، ئـۇالرنى ا دىنهسىههت قىل

 ىمۇئاندىن ئايالالرنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇالرغ. ئىتائهت قىلىشقا ئۈندىدى
  :دى ۋە ئاخىرىدانهسىههت قىل -ۋەز 

جهھهننهم ئهھلىنىڭ كۆپ قىسمى ! سهدىقه قىلىڭالر! ئايالالرــ ئى 
شـۇنىڭ بىـلهن، ئايالالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىن ئىككـى      . ئايالالردۇر، ـ دېـدى  

  :مهڭزىدە داغ بار بىر ئايال ئورنىدىن تۇرۇپ
پهيغهمـبهر  . بۇنىـڭ سـهۋەبى نـېمه؟ ـ دەپ سـورىدى     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ۈنكى سىلهر كۆپ شىكايهت قىلىسـىلهر، ئېرىڭالرنىـڭ قىلغـان    ــ چ

شـۇنىڭ بىـلهن، ئايـالالر    . ــ دېـدى   ياخشىلىقىغا تۇزكورلۇق قىلىسـىلهر، 
ــدىكى  ــالقۇالقلىرىـ ــهدىقه  ىقھـ ــۈزۈكلىرىنى سـ ــدىكى ئـ لىرىنى ۋە قولىـ

  . قىلىپ، بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئېتىكىگه تاشلىغىلى تۇردى
  ).885: مۇسلىم(                                                                   

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 2013 
اةُ ثُمَّ َيْنَصـرُِف فََيقُـوُم   َيْخُرُج َيْوَم الِْفطْرِ َوالْأَْضَحى إِلَى الُْمَصلَّى فَأَوَّلُ َشْيٍء َيْبَدأُ بِِه الصَّلَ

ُمقَابِلَ النَّاسِ َوالنَّاُس ُجلُوٌس َعلَى ُصفُوِفهِْم فََيِعظُُهْم َوُيوِصيهِْم َوَيأُْمُرُهْم فَإِنْ كَانَ ُيرِيـُد أَنْ  
ْم َيَزلْ النَّاُس َعلَى ذَِلَك َيقْطََع َبْعثًا قَطََعُه أَْو َيأُْمَر بَِشْيٍء أََمَر بِِه ثُمَّ َيْنَصرُِف قَالَ أَُبو َسِعيٍد فَلَ

ـ  ٌر َحتَّى َخَرْجُت َمَع َمْرَوانَ َوُهَو أَِمُري الَْمِديَنِة ِفي أَْضًحى أَْو ِفطْرٍ فَلَمَّا أََتْيَنا الُْمَصلَّى إِذَا ِمْنَب
َي فََجَبذُْت بِثَْوبِـِه فََجَبـذَنِي   َبَناُه كَِثُري ْبُن الصَّلِْت فَإِذَا َمْرَوانُ ُيرِيُد أَنْ َيْرَتِقَيُه قَْبلَ أَنْ ُيَصلِّ

لُْت َما فَاْرَتفََع فََخطََب قَْبلَ الصَّلَاِة فَقُلُْت لَُه غَيَّْرُتْم َواللَِّه فَقَالَ أََبا َسِعيٍد قَْد ذََهَب َما َتْعلَُم فَقُ
َيْجِلُسونَ لََنا َبْعَد الصَّلَاِة فََجَعلُْتَها قَْبلَ أَْعلَُم َواللَِّه َخْيٌر ِممَّا لَا أَْعلَُم فَقَالَ إِنَّ النَّاَس لَْم َيكُوُنوا 

  .الصَّلَاِة
: ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ       - 2013

ــان     ــى ۋەســهللهمنىڭ روزا ھېيــت ۋە قۇرب ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم



 نامىزى ھېيتئىككى 

413 

ھېيتتا نامازگاھقا چىقىپ، تۇنجى قىلىدىغان ئىشـى ھېيـت نـامىزىنى    
ھېيت نـامىزىنى ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن، سـهپلىرىدە      . ئوقۇش ئىدى

مىدىرلىماي قاراپ تۇرغان كىشىلهرگه ئالدىنى قىلىـپ، ۋەز ـ نهسـىههت    
تهۋســىيه ۋە بــۇيرۇقلىرىنى خهلقــقه ئاڭلىتــاتتى، بىــرەر يهرگه  . قىالتتــى

ــا يـــولاليتتى، كىشـــىلهرنى بىـــرەر ئى  شـــقا قوشـــۇن يوللىمـــاقچى بولسـ
شـــۇندىن . تى، ئانـــدىن ئـــۆيىگه قايتـــاتتىيتۇبۇيرىمـــاقچى بولســـا بـــۇير

ــدىكى مهدىنىنىــڭ ۋالىســى مهرۋان     ــاكى مهن ئهينــى زامان ــارەن، ت ئېتىب
نـامىزىنى ئوقـۇغىلى    )ياكى روزا ھېيت(بىلهن بىر كۈنى قۇربان ھېيت 

. چىققانغــا قهدەر كىشــىلهر ھېيــت نــامىزىنى شــۇ پېتــى ئوقــۇپ كهلــدى
ــامىزى  ــلهن ھېيــت ن ــان   مهرۋان بى ــۇغىلى چىقق ــۈنى، نامازگاھئوق ــك ا ت

. كهســىر ئىبنــى ســهلت دېــگهن كىشــى ياســىغان بىــر مــۇنبهر تــۇراتتى  
قارىســام، مهرۋان ھېيــت نــامىزىنى ئوقۇمــاي تــۇرۇپ مــۇنبهرگه چىقىــپ   

ئـۇ مېنـى   . كىيىمىدىن تۇتۇپ تـارتتىم  ڭمهن دەرھال ئۇنى. كېتىۋاتىدۇ
  :مهن. سىلكىۋېتىپ، مۇنبهرگه چىقىپ نامازدىن بۇرۇن خۇتبه ئوقۇدى

تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، سىلهر دىننى ئـۆزگهرتتىڭالر،  هللا ـ اـ
  :ئۇ. ـ دېدىم

تتى، ـ  ئـۆ بىلىـدىغان ئـۇ ئىشـالرنىڭ دەۋرى     سـهن ! ــ ئى ئهبـۇ سـهئىد  
  :مهن. دېدى

تائاالنىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن بىلىـدىغان ئـۇ ئىشـالر       هللا ــ ا
  :ۇئ. مهن بىلمهيدىغان بۇ ئىشالردىن مىڭ ياخشى، ـ دېدىم

. ــ كىشىلهر نامـازدىن كېـيىن، خـۇتبىنى سـاقالپ ئولتۇرمايـدىكهن     
  . شۇڭا خۇتبىنى نامازدىن بۇرۇن ئوقۇۋەتتىم، ـ دېدى
  )956: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ السَّاِئبِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى الِْعيَد قَالَ  - 2014 
  .نْ َيْنَصرَِف فَلَْيْنَصرِْف َوَمْن أََحبَّ أَنْ ُيِقيَم ِللُْخطَْبِة فَلُْيِقْمَمْن أََحبَّ أَ

ــداق     - 2014 ــۇدىن مۇن ــدۇلالھ ئىبنــى ســائىب رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئاب
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھېيــت : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
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ــامىزىنى ئوقــۇپ بولــۇپ  ، ســۇنتئــۆيىگه قايتىشــنى خااليــدىغانالر قاي «: ن
  . ①دېدى» خۇتبه ئاڭالي دېگهنلهر قالسۇن

  )1571: نهسائى(

َعْن أَبِي كَاِهلٍ الْأَْحَمِسيِّ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُـُب   - 2015
  .َعلَى َناقٍَة َوَحَبِشيٌّ آِخذٌ بِِخطَامِ النَّاقَة

مهن پهيغهمـبهر  : ھـۇ ئهنهـۇ  رەزىيهلال هسـى مكاھىل ئهھ ئهبۇ – 2015
ــۇتبه    ــۇرۇپ خـ ــتىدە تـ ــۆگه ئۈسـ ــهللهمنىڭ تـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ سـ

ــانلىقىنى كۆرگهنىــدىم ــۋۇرىنى بىــر   . ئوقۇۋاتق ــدا، تۆگىنىــڭ چۇل ــۇ چاغ ئ
  . ②ھهبهشىستانلىق تۇتۇپ تۇرغان ئىكهن، ـ دەيدۇ

 )1573: نهسائى(

النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُنووِلَ َيْوَم الِْعيِد  َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْبَراِء َعْن أَبِيِه أَنَّ - 2016
  .قَْوًسا فََخطََب َعلَْيِه

يهزىد ئىبنى بهرا دادىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت  - 2016
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ھېيـت كـۈنى بىـر       :قىلىدۇ

لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم شــۇ ئوقيــا ســۇنۇپ بېرىلــدى، پهيغهمــبهر ســهلال
  . ③ئوقياغا تايىنىپ تۇرۇپ خۇتبه ئوقۇدى

  )1145: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َسأَلَ  - 2017 
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْأَْضَحى َوالِْفطْرِ قَالَ أََبا َواِقٍد اللَّْيِثيَّ َماذَا كَانَ َيقَْرأُ بِِه َرُس

  .كَانَ َيقَْرأُ ِفيهَِما ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد َواقَْتَرَبْت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر
ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇتبه ئىبنـى مهسـئۇد      - 2017

ۋاقىـد لهيسـى    ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ ئۆمهر: مۇنداق دەيدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1480(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1482(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1014(ئهلبانى  ③
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  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
ـــ پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم قۇربـان ھېيــت ۋە روزا     

  :ئوقۇيتتى؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇ نامىزىدا قايسى سۈرىلهرنىھېيت 
ـــ پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم قۇربـان ھېيــت ۋە روزا     

ئوقـۇيتتى، ـ دەپ جـاۋاب     سۈرە قاف ۋە سۈرە ئىنشىقاقنى: نامىزىدا ھېيت
  . ①بهردى

 )1154: داۋۇد ئهبۇ(

ـ َعْن النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي  2018
الْأَْعلَى َوَهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة قَالَ َوإِذَا اْجَتَمـَع   الِْعيَدْينِ َوِفي الُْجُمَعِة بَِسبِّحِ اْسَم َربَِّك

  .الِْعيُد َوالُْجُمَعةُ ِفي َيْومٍ َواِحٍد َيقَْرأُ بِهَِما أَْيًضا ِفي الصَّلَاَتْينِ
: نوئمــان ئىبنــى بهشــىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   - 2018

ھېيــت نامىزىــدا ۋە  ىككــىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ 
نى ئوقۇيتتى، ھېيـت بىـلهن   سۈرە غاشىيه ۋەسۈرە ئهئالنى  جۈمه نامىزىدا

 جۈمه بىر كۈنـدە كېلىـپ قالسـىمۇ، بـۇ ئىككـى سـۈرىنى ھهر ئىككىلـى       
  . ئوقۇيتتى نامازدا

  )878: مۇسلىم(

َوَسلََّم الِْعيَد َركَْعَتْينِ لَا  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 2019
  .َيقَْرأُ ِفيهَِما إِلَّا بِأُمِّ الِْكَتابِ لَْم َيزِْد َعلَْيَها َشْيئًا

ــۇ ئهنهۇ   - 2019 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ  :مۇنـ
ــامىزىنى ئىككــى      ــهللهم ھېيــت ن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ته پهقهت سـۈرە فـاتىههنىال ئوقـۇپ،    رەكئهت ئوقـۇدى، ھهر ئىككـى رەكئهتـ   
  . ②ئۇنىڭغا ھېچبىر سۈرە قوشمىدى

  )2175: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1023(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە شــهھر ئىبنـــى          ): 3240(ھهيســهمى   ②

ــار  ــا ھهر. ھهۋشـــهب ئىســـىملىك بىـــرى بـ ــلهر ھهدىســـى  (خىـــل ئۇنىڭغـ ــهنچلىك، بهزىـ ــلهر ئىشـ يهنـــى بهزىـ
 .باھاالر بېرىلگهن، ـ دېگهن) زەئىپ دېگهندەك
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عن ابن عباس أن النƑ صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة العيـدين   - 2020
  .بعم يتساءلون والشمس وضحاها

ــۇ ئهنهۇ   - 2020 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
سـۈرە   هى ۋەسهللهم ئىككـى ھېيـت نامىزىـدا   هيپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل

  . ①نى ئوقۇيتتىسۈرە شهمس ۋەئهممه 
 )بهززار رىۋايهت قىلغان(

  .“اجلهر يف صالة العيدين من السنة”: عن علي قال - 2021
ئىككى ھېيت نامىزىـدا قىرائهتنـى   : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2021

  . ②ئۈنلۈك ئوقۇش سۈننهت، ـ دېگهن
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ قَْد اْجَتَمـَع   - 2022 
  .ِفي َيْوِمكُْم َهذَا ِعيَداِن فََمْن َشاَء أَْجَزأَُه ِمْن الُْجُمَعِة َوإِنَّا ُمَجمُِّعونَ

قىلىنىـدۇكى،   ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    ئهبۇ – 2022
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بۈگۈن ئىككـى ھېيـت بىـر كۈنـدە كهلـدى، شـۇڭا ھېيـت نـامىزى         «
بولىــدۇ، ئهممــا بىــز جــۈمه   كهلمىســىمۇئوقۇغــان ئــادەم جــۈمه نامىزىغــا  

  . ③دېگهن» ئوقۇيمىز
 )1073: ئهبۇ داۋۇد(

طَاءĄ اْجَتَمَع َيْوُم ُجُمَعٍة َوَيْوُم ِفطْرٍ َعلَى َعْهِد اْبنِ َعْن اْبنِ ُجَرْيجٍ قَالَ قَالَ َع - 2023
زِْد الزَُّبْيرِ فَقَالَ ِعيَداِن اْجَتَمَعا ِفي َيْومٍ َواِحٍد فََجَمَعُهَما َجِميًعا فََصلَّاُهَما َركَْعَتْينِ ُبكَْرةً لَْم َي

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهييـــۇب ئىبنـــى ســـهييار ): 3242(ھهيســـهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار
ان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ھـــارىس ئىســـىملىك بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــ): 3243(ھهيســـهمى  ②

 .ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 948(ئهلبانى  ③
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  .َعلَْيهَِما َحتَّى َصلَّى الَْعْصَر
ــۇرەيج ئ  - 2023 ــى ج ــۋايهت   ئىبن ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن هتانى
ئىبنى زۇبهيرنىڭ دەۋرىدە روزا ھېيت كۈنى جۈمه كۈنىگه تـوغرا  : قىلىدۇ

 -ئىككى ھېيت بىر كۈنـدە كهلـدى، ـ دېـدى     : ئىبنى زۇبهير. كهلگهنىدى
دە، ئىككىسىنى جۇغالپ، ئهتىگهندە ئىككى رەكـئهتال ئوقـۇدى، ئانـدىن تـا     

  . ①اشقا ناماز ئوقۇمىدىئهسىرگىچه شۇ ئىككى رەكئهتتىن ب
  )1072: داۋۇد ئهبۇ(

عن َوْهُب ْبُن كَْيَسانَ قَالَ اْجَتَمَع ِعيَداِن َعلَى َعْهِد اْبـنِ الزَُّبْيـرِ فَـأَخََّر     - 2024
ِللنَّاسِ  الُْخُروَج َحتَّى َتَعالَى النََّهاُر ثُمَّ َخَرَج فََخطََب فَأَطَالَ الُْخطَْبةَ ثُمَّ َنَزلَ فََصلَّى َولَْم ُيَصلِّ

  .َيْوَمِئٍذ الُْجُمَعةَ فَذُِكَر ذَِلَك ِلاْبنِ َعبَّاسٍ فَقَالَ أََصاَب السُّنَّةَ
ئىبنـى زۇبهيرنىــڭ  : ۋەھـب ئىبنـى كهيسـان مۇنــداق دەيـدۇ     - 2024

بىـــر كۈنـــدە ) يهنـــى ھېيـــت بىـــلهن جـــۈمه(دەۋرىـــدە ئىككـــى ھېيـــت 
دىن كېـيىن  كهلگهنىدى، ئىبنى زۇبهير نامازگاھقا كۈن خېلـى ئۆرلىگهنـ  

ئۇ كـۈنى  . چىقىپ، ئۇزۇن خۇتبه ئوقۇدى، خۇتبىدىن چۈشۈپال ناماز ئوقۇدى
ئىبنـى  . كىشىلهر ئىبنى زۇبهيرگه ئهگىشىپ جـۈمه نـامىزى ئوقۇمىـدى   

ئىبنـى  ، غـا ئۇنىـڭ بـۇ ئىشـى يهتكۈزىلىۋىـدى     مائابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
   :مائابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  . ②لىپتۇ، ـ دېدىسۈننهتكه ئۇيغۇن ئىش قىئۇ ــ 
 )1592: نهسائى(

قَالَ أَُبو ُعَبْيٍد َشهِْدُت الِْعيَد َمَع ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ فَكَانَ ذَِلَك َيْوَم الُْجُمَعـِة   - 2025
ِه ِعيـَداِن  فََصلَّى قَْبلَ الُْخطَْبِة ثُمَّ َخطََب فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َهذَا َيْوٌم قَْد اْجَتَمَع لَكُْم ِفي

  . لَُهفََمْن أََحبَّ أَنْ َيْنَتِظَر الُْجُمَعةَ ِمْن أَْهلِ الَْعَواِلي فَلَْيْنَتِظْر َوَمْن أََحبَّ أَنْ َيْرجَِع فَقَْد أَِذْنُت
ــدۇ  - 2025 ــداق دەي ــد مۇن ــۇ ئۇبهي مهن ئوســمان ئىبنــى ئهففــان  : ئهب

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 947(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1501(ئهلبانى  ②
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امىزى جۈمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن ھېيت نامىزى ئوقۇدۇم، ئۇ ھېيت ن
شـۇنىڭ بىـلهن، ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      . كۈنىگه ئۇدۇل كهلگهنىـدى 

  : ئۇ خۇتبىسىدە. دىن خۇتبه ئوقۇدىئوقۇدى، ئان نامازئاۋۋال 
بۈگـۈن ئىككـى ھېيـتىڭالر بىـرگه كهلـدى، يىـراق       ! ــ ئى خـااليىق 

مهھهللىــــدىن كهلگهنــــلهر جــــۈمه نــــامىزىغىچه ساقالشــــنى خالىســــا 
گه قايتىشنى خااليدىغانالر قايتىپ كهتسه بولىـدۇ، ـ   ساقلىسۇن، ئۆيلىرى

  . دېدى
  ) 5573: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْغُدو َيْوَم  - 2026
ثَنِي ُعَبْيُد اللَِّه قَالَ َحدَّثَنِي أََنٌس َعْن النَّبِيِّ الِْفطْرِ َحتَّى َيأْكُلَ َتَمَراٍت َوقَالَ ُمَرجَّأُ ْبُن َرَجاٍء َحدَّ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَيأْكُلُُهنَّ وِْتًرا
ــدۇ   – 2026 ــداق دەي : ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم روزا ھېيت كۈنى بىر قانچه تال 
ــېم  ــا ي ــايتتى خورم ــا چىقم ــۇرۇپ نامازغ ــاق  . هي ت ــانى ت ــڭ س خورمىالرنى

  . بوالتتى
 )953: بۇخارى(

 لَـا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ كَانَ قَالَ أَبِيِه َعْن ُبَرْيَدةَ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 2027
 . ُيَصلَِّي َحتَّى أَْضَحىالْ َيْوَم َيطَْعُم َولَا َيطَْعَم َحتَّى الِْفطْرِ َيْوَم َيْخُرُج

بۇرەيـــدە رەزىيهلالھـــۇ دادىســـى ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى بۇرەيـــدە  - 2027
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ مۇنداق نىڭئهنهۇ

ئهلهيهى ۋەسـهللهم روزا ھېيـت كـۈنى بىـر نهرسـه يـېمهي تـۇرۇپ نامازغـا         
قايتمىغۇچه بىر نهرسه  قۇربان ھېيت كۈنى بولسا، نامازدىن. چىقمايتتى
  . ①يېمهيتتى

  )542: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 447(ئهلبانى  ①
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َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ ِمْن السُّنَِّة أَنْ َتْخُرَج إِلَى الِْعيـِد َماِشـًيا َوأَنْ    - 2028
  .َتأْكُلَ َشْيئًا قَْبلَ أَنْ َتْخُرَج

: يـدۇ ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دە     - 2028
چىقىشتىن بۇرۇن بىر نهرسه يېيىش  ۋە ېيت نامىزىغا پىيادە چىقىشھ

  . ①سۈننهت
 ) 530: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َخَرَج َيْوَم الِْعيـِد   - 2029
  .ِفي طَرِيقٍ َرَجَع ِفي غَْيرِِه

ــۇ – 2029 ــۇرەيرە  ئهبـ ــۇرەھـ ــدۇ زىيهلالھـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
 ىــپ،نامىزىغــا بىــر يولــدىن چىق ھېيــتســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

   .②باشقا يول بىلهن قايتاتتى
  )541 :تىرمىزى(

َبكْر ْبن ُمَبشِّرٍ الْأَْنَصارِيُّ قَالَ كُْنُت أَغُْدو َمَع أَْصَحابِ َرُسولِ اللَّـِه   عن - 2030
ِه َوَسلََّم إِلَى الُْمَصلَّى َيْوَم الِْفطْرِ َوَيْوَم الْأَْضَحى فََنْسلُُك َبطَْن َبطَْحانَ َحتَّـى  َصلَّى اللَُّه َعلَْي

إِلَـى  َنأِْتَي الُْمَصلَّى فَُنَصلَِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َنْرجَِع ِمْن َبطْنِ َبطَْحانَ 
  .ُبُيوِتَنا

مۇنـداق   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ر ئىبنى مۇبهششىر ئهنسارىبهك - 2030
نىڭ سـاھابىلىرى  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  مهن پهيغهمبه: دەيدۇ

 باراتتىم، بىزبىلهن بىرگه روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت كۈنى نامازگاھقا 
ر پهيغهمـبه  ،ىـپ بېرنامازگاھقـا   .بهتهان ۋادىسىنىڭ ئىچىدىن ماڭـاتتۇق 

بىــلهن نامــازنى ئوقــۇپ بولــۇپ، يهنه شــۇ   لهيهــى ۋەســهللهمســهلاللالھۇ ئه
  . ③بهتهان ۋادىسىنىڭ ئىچىدىن ئۆيىمىزگه قايتاتتۇق

  )1158: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 437(ئهلبانى  ①
 .ـ دېگهنسهھىه، ): 446(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 247(ئهلبانى  ③
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 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََمَرَنا قَالَْت َعِطيَّةَ أُمِّ َعْنعن حفصة بنت سريين  - 2031
 فَأَمَّـا  الُْخـُدورِ  َوذََواِت َوالُْحيȐََّ الَْعَواِتَق َوالْأَْضَحى ِفطْرِالْ ِفي ُنْخرَِجُهنَّ أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه

Ȑَُّلَـا  إِْحـَداَنا  اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت الُْمْسِلِمَني َوَدْعَوةَ الَْخْيَر َوَيْشَهْدنَ الصَّلَاةَ فََيْعَتزِلَْن الُْحي 
  .جِلَْبابَِها ِمْن اأُْخُتَه ِلُتلْبِْسَها قَالَ جِلَْباٌب لََها َيكُونُ

ئهنهانىڭ  ئهتىييه رەزىيهلالھۇ ھهفسه بىنتى سىرىن ئۇممۇ - 2031
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  : مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ 

يـات  بىزنـى روزا ھېيـت ۋە قۇربـان ھېيـتالردا بويىغـا يهتـكهن،        ۋەسهللهم
ــهتمهيدىغان   ــۆزىنى كۆرس ــا هۋە ھئهرلهرگه ئ ــزدار ئاي ــا ي لالرنىمۇ نامازگاھق
بىــر چهتــته تــۇرۇپ يــزدار ئايــالالر هھ. بىلــله ئېلىــپ چىقىشــقا بۇيرىــدى

نهســىههتلهردىن ـ دىكى ۋەز   بىــخۇتلــېكىن نامــاز ئوقۇمــايتتى، تــۇراتتى، 
  :مهن. پايدىلىناتتى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ دۇئالىرىغا قاتنىشاتتى

 مىز؟ ـ داق قىلىبولمىسا قانپۈركهنجىسى بىرەرسىمىزنىڭ ! ئى رەسۇلالھــ 
  :ەپ سورىسامد

  . دېدى ۇن، ـبىرەرنى بېرىپ تۇرســ ھهمشىرىسى ئۇنىڭغا پۈركهنجىلىرىدىن 
  ) 890: مۇسلىم(

كُنَّا ُنْؤَمُر أَنْ َنْخُرَج َيْوَم الِْعيـِد َحتَّـى    :َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ قَالَْتعن حفصة  – 2032
َج الُْحيȐََّ فََيكُنَّ َخلَْف النَّـاسِ فَُيكَبِّـْرنَ بَِتكْـبِريِِهْم    ُنْخرَِج الْبِكَْر ِمْن ِخْدرَِها َحتَّى ُنْخرِ

  .َوَيْدُعونَ بُِدَعاِئهِْم َيْرُجونَ َبَركَةَ ذَِلَك الَْيْومِ َوطُْهَرَته
ھهفسه ئۇممۇ ئهتىييه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    - 2032

يۈزلـۈك نامازگاھقـا چىقىشـقا    ىبىز ئايالالر ھېيـت كـۈنى ئومۇم  : رىۋايهت قىلىدۇ
يـزدار ئايـالالرنىمۇ   هتىـپ قالغـان قىزالرنـى ۋە ھ   ېبويىغـا ي  اۇق، ھهتتغانىدلۇبۇير

ئـۇالر بىـلهن    ،يزدار ئايالالر كىشىلهرنىڭ ئارقىسىدا تـۇرۇپ هھ .ئېلىپ چىقاتتۇق
ــوۋاليتتى ــۇ كۈننىـــڭ بهر ،تهڭ تهكبىـــر تـ ــرۇم  ىشـ كىتـــى ۋە پاكلىقىـــدىن مهھـ

  . ۇالر بىلهن تهڭ دۇئا قىالتتىئ دەقالماسلىق ئۈمىدى
  )971: بۇخارى(

َعْن أُْخِت َعْبِد اللَِّه ْبنِ َرَواَحةَ الْأَْنَصارِيِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2033
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  .َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َوَجَب الُْخُروُج َعلَى كُلِّ ذَاِت نِطَاقٍ
ــى راۋاھه  - 2033 ــدۇلالھ ئىبنــــ ــۇ ئهنهۇرەز ئابــــ ــڭ ىيهلالھــــ نىــــ

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبه ھهمشىرىسى
  : ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) ھېيت نامىزىغـا (بولغان ھهر بىر ئايالنىڭ  ھىجابقا پۈركهنگۈدەك«
  . ①»مچىقىشى الزى

  )26474 :ئهھمهد(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيْخرُِج الَْعَنَزةَ َيْوَم َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 2034
  .الِْفطْرِ َوَيْوَم الْأَْضَحى ُيْرِكُزَها فَُيَصلِّي إِلَْيَها

پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 2034
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم روزا ھېيـت ۋە قۇربـان ھېيـت كۈنلىرىـدە      

رنى بىـرگه ئېلىـپ چىقىـپ، ئالـدىغا سـانچىپ قويـۇپ، شـۇ        نهيزىدىن بى
  . ②نهيزە تهرەپكه قاراپ ناماز ئوقۇيتتى

 ) 1565: نهسائى(

عن ابن عمر قال كان النƑ صلى اهللا عليه وسلم Ƹرج إىل العيد ومعـه   - 2035 
  .حربة وترس

پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  - 2035
بىـرگه  ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھېيت كۈنى نهيزە بىلهن قالقـاننى  سهلاللال

  . ③ئېلىپ چىقاتتى
 ) »ئهۋسهتئهل«(

َأََمَر أََنُس ْبُن َماِلٍك َمْولَاُهْم اْبَن أَبِي ُعْتَبةَ بِالزَّاوَِيِة فََجَمَع أَْهلَُه َوَبنِيِه َوَصلَّى  - 2036
                                                 

رىـــۋايهت ) دە» ئهلكهبىـــر«(بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد، ئهبـــۇ يهئـــال ۋە تهبهرانـــى  ): 3219(ھهيســـهمى  ①
 .قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىر تابىئى ئايال بار، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1474(ئهلبانى  ②
ــهمى  ③ ــ): 3215(ھهيســ ــۇ كهرەس      بــ ــهنهدىدە ئهبــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى تهبهرانــ ۇ ھهدىســ

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  .كََصلَاِة أَْهلِ الِْمْصرِ َوَتكْبِريِِهْم
 ېـگهن يهردە د ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ زاۋىـيه   - 2036

چـاقىلىرىنى توپالشـقا بـۇيرۇپ، ئـۇالر بىـلهن       -قۇلى ئىبنى ئۇتبهنى بـاال  
نامىزى ئوقۇغانـدەك نامـاز ئوقىـدى ۋە شـهھهر     ) ھېيت(ئاھالىسى  شهھهر

  . تهكبىر توۋلىغاندەك تهكبىر توۋلىدى) ھېيت نامىزىغا(ئاھالىسى 
  )قىلغان رىۋايهتمۇئهللهق بۇخارى (

زينوا أعيادكم ”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال عن - 2037
  .“بالتكبري

ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ – 2037
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .①»بېزەڭالرھېيتلىرىڭالرنى تهكبىرلهر بىلهن «
 )»ئهۋسهتئهل«؛ 599: »ئهلسهغىر«(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  - 2038
  .َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َشْهَرا ِعيٍد لَا َيْنقَُصاِن َرَمَضانُ َوذُو الِْحجَِّة

راھمان ئىبنى ئهبۇ بهكر دادىسى ئهبۇ بهكر رەزىيهلالھـۇ  ئابدۇ - 2038
ــداق     ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۇدىن پهيغهمـ ئهنهـ

  : گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇېد
سانى (رامىزان ۋە زۇلههججىدىن ئىبارەت ئىككى ھېيت ئېيىنىڭ «

  . »ساۋابى كېمهيمهيدۇ) كېمىيىپ كهتسىمۇ
 ) 1089: مۇسلىم(

عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من أحيا  - 2039 

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۆمهر ئىبنــى راشــىد          ): 3200(ھهيســهمى  ①

زەئىـــپ كىشـــى  ئىمـــام ئهھـــمهد، ئىبنـــى مهئىـــن ۋە نهســـائى ئۇنىـــڭ ھهدىســـى . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
ئىكهنلىكىنــــى ئىلگىــــرى سۈرســــه، ئهجهلــــى ئۇنىــــڭ يامــــان ئهمهس ئــــادەم ئىكهنلىكىنــــى ئوتتۇرىغــــا  

 .قويغان، ـ دېگهن
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  .ليلة الفطر وليلة االضحى مل ميت قلبه يوم Ƣوت القلوب
ــۋايهت    - 2039 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىت رەزىيهلالھـ ــادە ئىبنـــى سـ ئۇبـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ز بىـلهن  ھېيت كېچىسـىنى ئۇخلىمـاي نامـا    روزا ھېيت ۋە قۇربان«

  . ①»دىغان كۈندە ئۆلمهيدۇىئۆتكۈزگهن كىشىنىڭ قهلبى قهلبلهر ئۆل
  ) »ئهلئهۋسهت«: ۋە» ئهلكهبىر«(

أََتْيُت الِْمقَْداَم بـن  : عن أيب طََرفَةَ َعبَّاُد بن الرَّيَّاِن اللَّْخِميُّ الِْحْمِصيُّ، قَالَ - 2040
اْخُرْج فََصلِّ بنا الِْعيَد، : ي قَْرَيٍة َعلَى أَْمَيالٍ ِمْن ِحْمَص َيْوَم ِعيٍد، فَقُلَْناَمْعِدي كَرِبٍ َوُهَو ِف

  .ال، َصلُّوا فَُراَدى :فَقَالَ
هخمـى ھىمسـى مۇنـداق    لبباد ئىبنـى رەييـان   هفه ئەرهت ئهبۇ – 2040

مهن ھېيـــت كـــۈنى ھىمـــس شـــهھىرىدىن بىـــر قـــانچه مىـــل   : دەيـــدۇ
ه ياشـاۋاتقان مىقـداد ئىبنـى مهئـدىكهرىبنىڭ     ئۇزاقلىقتىكى بىر كهنتـت 

  : يېنىغا كېلىپ
  : ــ بىزگه ئىمام بولۇپ ھېيت نامىزى ئوقۇپ بهرگىن، ـ دېسهم، ئۇ

  . ②ـ دېدى ــ ياق، ھهممىڭالر ئۆز ئالدىڭالرغا يالغۇز ئوقۇڭالر،
 ) »ئهلكهبىر«(

  .من فاتته العيد فليصل أربعاً: عن عبد اهللا بن مسعود قال - 2041
ــۇ  - 2041 ــۇ ئهنهـ ھېيـــت : ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـ

  . ③نامىزىغا ئۈلگۈرەلمىگهن ئادەم تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇسۇن، ـ دېگهن
 )9533 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۆمهر ئىبنــى ھــارۇن          ): 3203(ھهيســهمى  ①

ــار  ــرى بــ ــىملىك بىــ ــى ئىســ ــى . بهلخــ ــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســ ــى  كۆپچىلىــــك ھهدىسشۇناســ زەئىــــپ كىشــ
ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى سۈرســه، ئىبنــى مهھــدى ۋە باشــقىالر ئــۇنى ياخشــى ئــادەم دەپ ماختىغــان، ـ              

 .دېگهن
ــهمى  ② ــملىك        ): 3252(ھهيس ــۇرفه ئىس ــۇ ت ــهنهدىدە ئهب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .مهن ئۇنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهن. بىرى بار
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 3253( ھهيســـهمى ③

 .دېگهن
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لَِقيُت َواِثلَةَ َيـْوَم ِعيـٍد،   : عن َحبِيب بن ُعَمَر اَألْنَصارِي، أَْخَبَرنِي أَبِي، قَالَ - 2042 
  .َنَعْم، َتقَبَّلَ اللَُّه ِمنَّا َوِمْنَك: اللَُّه ِمنَّا َوِمْنَك، فَقَالََتقَبَّلَ : فَقُلُْت

ــداق     - 2042 ــىنىڭ مۇنـ ــارى دادىسـ ــۆمهر ئهنسـ ــى ئـ ــب ئىبنـ ھهبىـ
مهن ھېيـت كـۈنى ۋاسـىله رەزىيهلالھـۇ     : دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ  
  : ئهنهۇ بىلهن كۆرۈشۈپ ئۇنىڭغا

، ـ  )قىلغـان ئهمهللىرىمىزنـى قوبـۇل قىلغـاي    هللا ا( َتقَبَّلَ اللَُّه ِمنَّا َوِمْنَكــ 
  : ىم، ئۇىددېگهن

قىلغـان ئهمهللىرىمىزنـى قوبـۇل    هللا ا( َتقَبَّلَ اللَُّه ِمنَّا َوِمْنـكَ ـــ شـۇنداق،   
  . ①، ـ دېدى)قىلغاي

 )22/53 :»ئهلكهبىر«(

  .اƪروج إىل اجلبان يف العيدين من السنة: عن علي قال - 2043
نى دالىــدا نــامىزى ئىككــى ھېيــت: ئهنهــۇئهلــى رەزىيهلالھــۇ  - 2043

   .②ـ دېگهن ئوقۇش سۈننهت،
  )»ئهلكهبىر«(

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا : عن عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي قال - 2044
انصرف من العيدين أتى وسط املصلى فقام فنظر إىل الناس كيف ينصرفون وكيف Ƨتـهم مث يقـف   

  .ساعة مث ينصرف
مهن پهيغهمبهر : تهيمىي مۇنداق دەيدۇ اھمان ئىبنى ئوسمانرئابدۇر - 2044

ــيىن،     ــدىن كېـ ــى ھېيـــت نامىزىـ ــهللهمنىڭ ئىككـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
ــىغا ۋە     ــاھتىن قايتىش ــىلهرنىڭ نامازگ ــپ، كىش ــا كېلى ــڭ ئوتتۇرىغ نامازگاھنى

نلىقىنى ـ تۇرقىغا قاراپ بىر ئاز تۇرغاندىن كېيىن، ئاندىن قايتقـا  تهقىئۇالرنىڭ 

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىدىكى     ): 3255(ھهيسـ ــى ئۇنىـــڭ سـ ــۇپ، زەھهبـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــهنچلىك        ــۇنى ئىشـ ــان ئـ ــى ھىببـ ــه، ئىبنـ ــرى سۈرسـ ــى ئىلگىـ ــادەم ئىكهنلىكىنـ ــامهلۇم ئـ ــڭ نـ ھهبىبنىـ
 .مهن ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهن. تارىدا تىلغا ئالغانكىشىلهر قا

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ھـــارىس ئىســـىملىك  ): 3256(ھهيســـهمى  ②
 .ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن



 نامىزى ھېيتئىككى 

425 

  . ①كۆرگهنىدىم
  )»ئهلئهۋسهت«ۋە  »ئهلكهبىر«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ قُْرȓٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ أَْعظََم الْأَيَّامِ ِعْنـَد   - 2045
  .َسى قَالَ ثَْوٌر َوُهَو الَْيْوُم الثَّانِياللَِّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َيْوُم النَّْحرِ ثُمَّ َيْوُم الْقَرِّ قَالَ ِعي

ئابدۇلالھ ئىبنى قۇرت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   - 2045
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىـڭ نهزىرىـدە ئهڭ ئۇلــۇغ كـۈن قۇربـان ھېيــت كـۈنى، ئانـدىن كېــيىن       هللا«
  . »زىياپهت كۈنىدۇر
زىياپهت كۈنى دېگىنى ھېيتنىـڭ ئىككىنچـى كۈنىـدۇر، ـ     : نىڭئىيسا سهۋر

  . ②دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان
 )1765: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسٍ قَالَ قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َولَُهْم َيْوَماِن َيلَْعُبونَ  - 2046
الَْيْوَماِن قَالُوا كُنَّا َنلَْعُب ِفيهَِما ِفي الَْجاِهِليَِّة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ِفيهَِما فَقَالَ َما َهذَاِن

  .َوَسلََّم إِنَّ اللََّه قَْد أَْبَدلَكُْم بِهَِما َخْيًرا ِمْنُهَما َيْوَم الْأَْضَحى َوَيْوَم الِْفطْرِ
ــد  - 2046 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــدۇئهنهس رەزىيهلالھ ــبهر ســهلاللالھۇ  : اق دەي پهيغهم

ــۇن      ــڭ ئوي ــنه ئهھلىنى ــدە، مهدى ــنىگه كهلگهن ــهللهم مهدى ــى ۋەس ــا  -ئهلهيه تاماش
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قىلىدىغان ئىككى كۈنى بار ئىدى

  :ــ بۇ ئىككىسى نېمه كۈن؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالر
ــ   تاماشـا قىالتتـۇق،   -دە ئويۇن ــ بىز جاھىلىيهت دەۋرىدە مۇشۇ ئىككى كۈن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى
ســىلهرگه بــۇ ئىككــى كۈننىــڭ ئورنىغــا بــۇالردىن ياخشــىراق بولغــان  هللا ــــ ا

                                                 
ــام ئهھـــمهد، ئهبـــۇ يهئـــال ۋە تهبهرا ): 3258(ھهيســـهمى  ① ــۇپ،  بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـ نـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـ

ــىدا مــــۇنكهدىر ئىبنــــى مــــۇھهممهد ئىبنــــى   . راۋىيلىــــرى ئىشــــهنچلىكتۇر ــا راۋىيالرنىــــڭ ئارىســ ئهممــ
ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك  ) بىـــر رىـــۋايهتته (مـــۇنكهدىر بولســـىمۇ، ئهھـــمهد، ئهبـــۇ داۋۇد ۋە ئىبنـــى مهئىـــن      

ــۈرگهن   ــرى س ــى ئىلگى ــى ئىكهن   . ئىكهنلىكىن ــپ كىش ــى زەئى ــڭ ھهدىس ــقىالر ئۇنى ــا  باش ــى ئوتتۇرىغ لىكىن
 . قويغان، ـ دېگهن

 . سهھىه، ـ دېگهن): 1552(ئهلبانى  ②
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  . ①ئىككى ھېيت كۈنىنى ئالماشتۇرۇپ بهردى، ـ دېدى
  )1134: داۋۇد ئهبۇ(

ءĄ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ َما كَانَ َشْي - 2047 
لَُّس لَـُه َيـْوَم   َوَسلََّم إِلَّا َوقَْد َرأَْيُتُه إِلَّا َشْيءĄ َواِحٌد فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيقَ

  .الِْفطْرِ
مهن ھـازىر  : ق دەيـدۇ قهيس ئىبنـى سـهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـدا      - 2047

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دەۋرىدە بار ئىشـالرنىڭ ئىچىـدىكى   
ــۆرۈۋاتىمهن   ــىنى ك ــقا ھهممىس ــدىن باش ــۈنى   . بىرى ــت ك ــىمۇ، روزا ھېي ــۇ بولس ئ

ــا قىلىشــى ئۈچــۈن داپ       ــى ۋەســهللهمنىڭ تاماش ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    يهنى ھېيـت كـۈنى پهيغهمـبهر    (چېلىناتتى 

  . ②دىمىقال، ئهمما بۇ ئىشالر بۇ زاماندا )ھۇزۇرىدا داپ چېلىناتتى
  )1303: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1004(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 268(ئهلبانى  ②
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 كۈن تۇتۇلغاندا ئوقۇلىدىغان ناماز

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كََسفَْت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه  - 2048 
فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الِْقَراَءةَ ثُمَّ َركََع  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فَأَطَالَ الرُّكُوَع ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فَأَطَالَ الِْقَراَءةَ َوِهَي ُدونَ ِقَراَءِتِه الْأُولَى ثُـمَّ َركَـَع فَأَطَـالَ    
وِعِه الْأَوَّلِ ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فََسَجَد َسْجَدَتْينِ ثُمَّ قَاَم فََصَنَع ِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة الرُّكُوَع ُدونَ ُركُ

ـ   ا ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ قَاَم فَقَالَ إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمَر لَا َيْخِسفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد َولَا ِلَحَياِتـِه َولَِكنَُّهَم
  .ِت اللَِّه ُيرِيهَِما ِعَباَدُه فَإِذَا َرأَْيُتْم ذَِلَك فَافَْزُعوا إِلَى الصَّلَاِةآَيَتاِن ِمْن آَيا
ــدۇ   - 2048 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دەۋرىدە كۈن تۇتۇلغانىـدى، پهيغهمـبهر   
زغا تۇردى، نامازدا بهك سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كىشىلهر بىلهن ناما

ــدى     ــۇ قىل ــۇزۇن رۇك ــدىن بهك ئ ــدى، ئان ــرائهت قىل ــۇزۇن قى ــۇدىن . ئ رۇك
ــۇ قېتىمقــى     ــۇزۇن قىــرائهت قىلــدى، بىــراق ب ــۈرۈپ يهنه ئ بېشــىنى كۆت

قىـرائهتتىن كېـيىن   . قىرائىتى ئىلگىرىكىدىن سهل قىسقىراق ئىـدى 
ل ىدىن سـه الدىنقىسـ بۇ قېتىمقـى رۇكۇسـىمۇ ئ  . دىيهنه ئۇزۇن رۇكۇ قىل

قىســقىراق ئىــدى، رۇكــۇدىن بېشــىنى كۆتۈرگهنــدىن كېــيىن، ئىككــى   
ــدى  ــهجدە قىل ــى     . س ــۇرۇپ، ئىككىنچ ــدىن ت ــيىن ئورنى ــهجدىدىن كې س

ئانـدىن ئورنىـدىن    .رەكئهتنى يهنه بىرىنچى رەكـئهتكه ئوخشـاش ئوقـۇدى   
كۈن، ئاي بىرەر كىشىنىڭ ئۆلگىنى ياكى تۇغۇلغانلىقى ئۈچـۈن  «: تۇرۇپ

ــدۇ ــاي  . تۇتۇلماي ــۈن، ئ ــدىلىرىگه  هللاپهقهت ا) نىــڭ تۇتۇلىشــى (ك نىــڭ بهن
ســىلهر بــۇ  . ۇرىدســكۆرســىتىپ قويىــدىغان مۆجىزىلىرىــدىن ئىككى  

  . دېدى» ئهھۋالنى كۆرسهڭالر، دەرھال نامازغا تۇرۇڭالر
  )1058: بۇخارى(
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ُروا َوَصلُّوا َوَتَصدَّقُوا ثُمَّ قَالَ فَإِذَا َرأَْيُتْم ذَِلَك فَاْدُعوا اللََّه َوكَبِّ: ويف رواية – 2049 
ةَ ُمَحمٍَّد َواللَِّه َيا أُمَّةَ ُمَحمٍَّد َواللَِّه َما ِمْن أََحٍد أَغَْيُر ِمْن اللَِّه أَنْ َيْزنَِي َعْبُدُه أَْو َتْزنَِي أََمُتُه َيا أُمَّ

  .كَِثًريالَْو َتْعلَُمونَ َما أَْعلَُم لََضِحكُْتْم قَِليلًا َولَبكَْيُتْم 
تائاالغــا دۇئــا  هللا بــۇ ئهھــۋالنى كۆرســهڭالر، ا  «: يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 2049

ئانـدىن  . دېـدى » قىلىڭالر، تهكبىر ئېيتىڭالر، ناماز ئوقۇڭالر ۋە سهدىقه بېـرىڭالر 
قۇلىنىڭ نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللا! ئى مۇھهممهدنىڭ ئۈممىتى«: كېيىن

قـا يهتمهيـدۇ، ئـى    هللاۆرۈشته ھېچ كىم اياكى دېدىكىنىڭ زىنا قىلىشىنى يامان ك
بىــلهن قهســهمكى، ســىلهر مهن بىلىــدىغان ئىشــالرنى هللا ا! ئــۈممىتى مــۇھهممهد

  . دېدى» بىلگهن بولساڭالر، ئاز كۈلۈپ، كۆپ يىغلىغان بوالتتىڭالر
  )1044: بۇخارى(

الَْبقَـَرِة َوَسـاَق    فََحَزْرُت ِقَراَءَتُه فََرأَْيُت أَنَُّه قََرأَ بُِسوَرِة: ويف أخرى أهنا - 2050 
الَْحِديثَ ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ ثُمَّ قَاَم فَأَطَالَ الِْقَراَءةَ فََحَزْرُت ِقَراَءَتُه أَنَّـُه قَـَرأَ بُِسـوَرِة آلِ    

  .ِعْمَرانَ
ــگهن  - 2050 ــداق دېــ ــۋايهتته مۇنــ ــر رىــ ــبهر : يهنه بىــ مهن پهيغهمــ

دا ىــزىنامئوقۇغــان كــۈن تۇتۇلغانــدا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 
ئـۇ بىرىنچـى   . تهخمىـن قىلىـپ تـاپتىم    لىقىنىئوقۇغـان قايسى سۈرىنى 

ــال ئىمراننــى     ــته ســۈرە ئ ــى، ئىككىنچــى رەكئهت ــته ســۈرە بهقهرەن رەكئهت
  . ①ئوقۇپتۇ

  )1187: داۋۇد ئهبۇ(

َحتَّـى إِنَّ   َحتَّى إِنَّ رَِجالًا َيْوَمِئٍذ لَُيْغَشى َعلَْيهِْم ِممَّا قَاَم بِهِـمْ : ويف رواية - 2051
  .ِسَجالَ الَْماِء لَُتَصبُّ َعلَْيهِْم

ئـۇ كـۈنكى نامازنىـڭ    : مۇنداق دېـيىلگهن  يهنه بىر رىۋايهتته - 2051
ــدىن       ــپ كهتكىنى ــىلهر ھېرى ــىم كىش ــر قىس ــا بى ــدىن ھهتت ئۇزۇنلۇقى

ــدى،   ــايغىلى تۇرغانى ئۇالرنىــڭ ) سهگهكلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن (باشــلىرى ق
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  . ①كۈلدىئۈستىگه بىر قانچه چېلهك سۇ تۆ
  )1177: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َيُهوِديَّةً َجاَءْت َتْسـأَلَُها   - 2052
َصلَّى اللَُّه  فَقَالَْت لََها أََعاذَِك اللَُّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ فََسأَلَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َرُسولَ اللَِّه

اللَِّه ِمْن َعلَْيِه َوَسلََّم أَُيَعذَُّب النَّاُس ِفي قُُبورِِهْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئذًا بِ
ْت الشَّْمُس فََرَجَع ذَِلَك ثُمَّ َرِكَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت غََداٍة َمْركًَبا فََخَسفَ

اُس ُضًحى فََمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن șَْهَراَنْي الُْحَجرِ ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي َوقَاَم النَّ
كُْنُت أَْسَمُع  :قَالَْت َعاِئَشةَ .ثُمَّ أََمَرُهْم أَنْ َيَتَعوَّذُوا ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ: َوَراَءُه وحنو ذلك وفيه

  .َبْعَد ذَِلَك َيَتَعوَّذُ ِمْن َعذَابِ النَّارِ َوَعذَابِ الْقَْبرِ -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسولَ اللَِّه 
  

ئائىشـه   نىڭ ئايالىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم - 2052
ئۇنىڭدىن بىر يهھۇدىي ئايال  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن

  : ۋە اپ كهلدىسورىر نهرسه ب
بـۇنى ئاڭلىغـان   . ــ دېـدى  ! سېنى قهبـرە ئازابىـدىن ساقلىسـۇن   هللا ــ ا

ــا    ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــپ (ئائىش ــران قېلى ــهلاللالھۇ  ) ھهي ــبهر س پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ـــ كىشـىلهر قهبرىلىرىـدە ئازابلىنامـدۇ؟ ـ دەپ سـورىدى، پهيغهمـبهر        
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

. ـ دېـدى   يـمهن، پانـاھ تىله قهبرە ئازابىـدىن  قا سېغىنىپ هللامهنمۇ ــ 
بىر كۈنى ئهتىگىنـى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇالغقـا       

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . مىنىپ چىقىپ كهتتى، شۇ كۈنى كۈن تۇتۇلـدى 
ئهلهيهى ۋەسهللهم چاشگاھ ۋاقتى بىلهن قايتىپ كېلىپ، ئاياللىرىنىـڭ  

داۋامـى  (رىلىرى ئارىسىدىن ئۆتۈپ، كىشـىلهر بىـلهن نامازغـا تـۇردى     ھۇج
  ). يۇقىرىقى ھهدىسكه ئوخشاش

ۇ ئهلهيهـى  نامازدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھ   : بۇ رىۋايهتته يهنه
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  . ئازابىدىن پاناھ تىلهشكه بۇيرىدى، ـ دېيىلگهن ەۋەسهللهم ئۇالرنى قهبر
  )1050: بۇخارى(

شـۇندىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     : هنهـا ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئ
ــاھ     ــدىن پانــ ــرە ئازابىــ ــازابى ۋە قهبــ ــهللهمنىڭ دوزاخ ئــ ــى ۋەســ ئهلهيهــ

  .تىلىگهنلىكىنى پات ـ پات ئاڭالپ قاالتتىم، ـ دەيدۇ
َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِفي كُُسوٍف ِفـي   - 2053 
  .ِة َزْمَزَم أَْرَبَع َركََعاٍت ِفي أَْرَبعِ َسَجَداٍتُصفَّ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   - 2053
ــۆت رەكــئهت     ــزەم سۇپىســىدا ت ــامىزىنى زەم ــۇش ن ۋەســهللهم كــۈن تۇتۇل

  . ①ئوقۇغان ۋە تۆت رەكئهتته پهقهت تۆت سهجدە قىلغان، ـ دېدى
  )1477: نهسائى(

ْن َعاِئَشةَ أنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَهَر يف َصالِة اƪُُسوِف َع - 2054
 .بِِقَراَءِتِه

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   - 2054
ۋەسهللهم كۈن تۇتۇلۇش نـامىزىنى ئۈنلـۈك قىـرائهت قىلىـپ ئوقۇغـان، ـ       

  . دېدى
 ) 901: مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ قَالَ اْنكََسفَْت الشَّْمُس ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 2055
ـ  فَْت َوَسلََّم َيْوَم َماَت إِْبَراِهيُم اْبُن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ النَّاُس إِنََّما اْنكََس

َم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بِالنَّاسِ ِستَّ َركََعاٍت بِأَْرَبعِ َسَجَداٍت ِلَمْوِت إِْبَراِهيَم فَقَا
  ).لَْيَس ِفيَها َركَْعةٌ إِلَّا الَِّتي قَْبلََها أَطَْولُ ِمْن الَِّتي َبْعَدَها َوُركُوُعُه َنْحًوا ِمْن ُسُجوِدِه (

ــۇ م   - 2055 ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇ جـ ــداق دەيـ ــبهر : ۇنـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئوغلى ئىبراھىم ۋاپات بولغـان كـۈنى   
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  : كۈن تۇتۇلغانىدى، كىشلهر
شـۇنىڭ  . ــ كۈن ئىبراھىمنىڭ ئۆلۈمى ئۈچۈن تۇتۇلـدى، ـ دېيىشـتى   

ــۇرۇپ،       ــدىن ت ــهللهم ئورنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــلهن، پهيغهم بى
هت كـۈن تۇتۇلـۇش نـامىزى ئوقـۇدى ۋە ئـالته      كىشىلهر بىلهن ئالته رەكـئ 

ــدى   ــهجدە قىل ــۆت س ــته ت ــى   . رەكئهت ــڭ ھهر رەكئىت ــالته رەكئهتنى ــۇ ئ ب
، رۇكـۇلىرى  غانىـدى ئۆزىدىن كېيىنكى رەكـئهتكه قارىغانـدا ئـۇزۇن ئوقۇل   

  . ئانچه پهرقلىنىپ كهتمهيتتى) ئۇزۇنلۇقتا(بىلهن سهجدىلىرى 
  )  904: مۇسلىم(

لَْت أََتْيُت َعاِئَشةَ َوِهَي ُتَصلِّي فَقُلُْت َما َشأْنُ النَّاسِ فَأََشاَرْت َعْن أَْسَماَء قَا - 2056
ـ  ُت إِلَى السََّماِء فَإِذَا النَّاُس ِقَياٌم فَقَالَْت ُسْبَحانَ اللَِّه قُلُْت آَيةٌ فَأََشاَرْت بَِرأِْسَها أَْي َنَعْم فَقُْم

َعلَى َرأِْسي الَْماَء فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  َحتَّى َتَجلَّانِي الَْغْشُي فََجَعلُْت أَُصبُّ
الَْجنَّـةُ   َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَثَْنى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ َما ِمْن َشْيٍء لَْم أَكُْن أُرِيُتُه إِلَّا َرأَْيُتُه ِفي َمقَاِمي َحتَّى

ُتفَْتُنونَ ِفي قُُبورِكُْم ِمثْلَ أَْو قَرِيَب لَا أَْدرِي أَيَّ ذَِلَك قَالَْت أَْسَماُء  َوالنَّاُر فَأُوِحَي إِلَيَّ أَنَّكُْم
ِمْن ِفْتَنِة الَْمِسيحِ الدَّجَّالِ ُيقَالُ َما ِعلُْمَك بَِهذَا الرَُّجلِ فَأَمَّا الُْمْؤِمُن أَْو الُْمـوِقُن لَـا أَْدرِي   

ُهَو ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َجاَءَنا بِالَْبيَِّناِت َوالُْهَدى فَأََجْبَنا َواتََّبْعَنا ُهَو  بِأَيِّهَِما قَالَْت أَْسَماُء فََيقُولُ
لَـا   ُمَحمٌَّد ثَلَاثًا فَُيقَالُ َنْم َصاِلًحا قَْد َعِلْمَنا إِنْ كُْنَت لَُموِقًنا بِِه َوأَمَّا الُْمَناِفُق أَْو الُْمْرَتـابُ 

  .ْت أَْسَماُء فََيقُولُ لَا أَْدرِي َسِمْعُت النَّاَس َيقُولُونَ َشْيئًا فَقُلُْتُهأَْدرِي أَيَّ ذَِلَك قَالَ
مهن ئائىشـــه : ئهســـما رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ  - 2056 

  : مهن. رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىغا كهلسهم، ئۇ ناماز ئوقۇۋېتىپتۇ
ئىشـارەت   ــ كىشىلهرگه نـېمه بولـدى؟ ـ دەپ سورىسـام، ئـۇ ئاسـمانغا      

  : ئۇ يهنه. قارىسام، كىشىلهر نامازغا تۇرۇپتۇ. قىلدى
  : مهن. ـ دېدى! ــ سۇبهانالالھ

؟ ـ  )ئـاالمىتىمۇ يېقىنالشـقانلىق  يهنى ئازابنىـڭ  (ــ بۇ بىر ئاالمهتمۇ 
  : ئۇ. دەپ سورىدىم

شـۇنىڭ بىـلهن، مهنمـۇ نامازغـا     . ــ ھهئه، ـ دەپ بېشـىنى لىڭشـىتتى   
. ھهتتــا بېشــىم قېيىشــقا باشــلىدى) ىقىــدىننامازنىــڭ ئۇزۇنل. (تــۇردۇم
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پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ  . شـۇنىڭ بىـلهن، بېشـىمغا سـۇ قـۇيغىلى تـۇردۇم      
تائاالغــا ھهمدۇســانا ئېيتىــپ بولغانــدىن كېــيىن هللا ئهلهيهــى ۋەســهللهم ا

  : مۇنداق دېدى
ــــ مهن بۇنــدىن بــۇرۇن كۆرســىتىلمىگهن ھهر نهرســىنى بۈگــۈن بــۇ  

ــن    ــا جهن ــۆردۈم، ھهتت ــدا ك ــرەڭالردا   ئورنۇم ــۆردۈم، قهب ــۇ ك هت ۋە دوزاخنىم
دەججـــال پىتنىســـىدە دۇچ كېلىـــدىغان ئىمتىهانغـــا ئوخشـــاش يـــاكى  

ئهسما رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ بـۇ ئىككـى سـۆزنىڭ    : راۋى(شۇنىڭغا يېقىن 
ناھايىتى قىـيىن  ) قايسىسىنى دېگهنلىكىنى ئهسكه ئااللمىدىم، ـ دەيدۇ 

ــدىغانلىقىڭالر م ــا دۇچ كېلىـ ــا ۋەھىـــي قبىـــر ئىمتىهانغـ . لىنـــدىىاڭـ
ئمىن كىشـى  ۇمـ . بـۇ كىشـى كىـم؟ ـ دېيىلىـدۇ     : قهبرىدىكى ئىمتىهانـدا 

ئهسما رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ   : راۋى(ياكى شهك ـ شۈبهىسىز ئىشهنگۈچى  
بــۇ ئىككــى ســۆزنىڭ قايسىســىنى دېگهنلىكىنــى ئهســكه ئااللمىــدىم، ـ     

ئهلهيهى  نىڭ ئهلچىسى مۇھهممهد سهلاللالھۇهللائۇ كىشى بولسا، ا): دەيدۇ
پاكىـت ۋە ھىـدايهت ئېلىـپ كهلـگهن      -ۋەسهللهمدۇر، ئـۇ بىـزگه دەلىـل    

بىــز ئۇنىــڭ دېگهنلىــرىگه ئىشــهنگهن ۋە ئۇنىڭغــا ئهگهشــكهن، ئــۇ . زاتتــۇر
ــتىم        ــۈچ قې ــۇر، ـ دەپ ئ ــۇ مۇھهممهدت ــۇر، ئ ــۇ مۇھهممهدت ــۇر، ئ مۇھهممهدت

بىز سېنىڭ ئۇنى تهمتىرىمهسـتىن  : شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭغا. تهكراراليدۇ
ئهمما . ـ دېيىلىدۇ! تونۇيدىغانلىقىڭنى بىلهتتۇق، خاتىرجهم ئۇخلىغىن

ــار كىشــى     ــدە شــهك ب ــاكى قهلبى ــاپىق ي ــۇ  : راۋى(مۇن ئهســما رەزىيهلالھ
ئهنهانىـــڭ بـــۇ ئىككـــى ســـۆزنىڭ قايسىســـىنى دېگهنلىكىنـــى ئهســـكه  

مهن ئـــۇ كىشـــىنى تـــازا بىلىـــپ كهتمهيـــمهن، ): ئااللمىـــدىم، ـ دەيـــدۇ   
لىكىنـى ئـاڭالپ،   بىـر نهرسـه دېگهن  ) وغرۇلـۇق ئۇ كىشى ت(كىشىلهرنىڭ 

  . ىم، ـ دەيدۇىدمهنمۇ شۇنى دېگهن
  )86: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َخَسفَْت الشَّْمُس ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2057 
لِّي فَأَطَالَ الِْقَياَم جِدŋا ثُمَّ َركَـَع فَأَطَـالَ   َوَسلََّم فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَص

 الرُّكُوَع جِدŋا ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فَأَطَالَ الِْقَياَم جِدŋا َوُهَو ُدونَ الِْقَيامِ الْأَوَّلِ ثُـمَّ َركَـَع فَأَطَـالَ   
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اَم فَأَطَالَ الِْقَياَم َوُهَو ُدونَ الِْقَيامِ الْأَوَّلِ الرُّكُوَع جِدŋا َوُهَو ُدونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ َسَجَد ثُمَّ قَ
 ثُمَّ َركََع فَأَطَالَ الرُّكُوَع َوُهَو ُدونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فَقَاَم فَأَطَالَ الِْقَيـاَم َوُهـوَ  

ُدونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ َسَجَد ثُمَّ اْنَصـَرَف   ُدونَ الِْقَيامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ َركََع فَأَطَالَ الرُّكُوَع َوُهَو
  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــدۇ   - 2057 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دەۋرىدە كۈن تۇتۇلغانىدى، ئۇ شۇ زامان 

ــۇردى  ــا ت ــدا . نامازغ ــدى،    قىيام ــۇ قىل ــدىن رۇك ــۇردى، ئان ــۇزۇن ت ــۇ ئ بهكم
رۇكـۇدىن بېشـىنى كۆتۈرگهنـدىن كېـيىن،     . رۇكۇدىمۇ بهك ئـۇزۇن تـۇردى  

تۇردى، بۇ قىيام ئالـدىنقى قېتىمـدىكى قىيامـدىن    ) ئۇزۇن(يهنه قىيامدا 
ئانـدىن يهنه ئـۇزۇن رۇكـۇ قىلـدى، بـۇ رۇكـۇ ئالـدىنقى        . قىسقىراق ئىـدى 

ئانـــدىن ســـهجدە قىلـــدى، . قېتىمـــدىكى رۇكـــۇدىن قىســـقىراق ئىـــدى
ــدىنقى      ــام ئال ــۇ قىي ــۇردى، ب ــدا ت ــۇزۇن قىيام ــيىن يهنه ئ ســهجدىدىن كې

ــدى   ــقىراق ئى ــدىن قىس ــدىكى قىيام ــۇ  . قېتىم ــۇزۇن رۇك ــدىن يهنه ئ ئان
ــدىنقى قېتىمــدىكى رۇكــۇدىن قىســقىراق ئىــدى،     ــۇ رۇكــۇ ئال قىلــدى، ب

ۇ بـ . رۇكۇدىن بېشىنى كۆتۈرگهندىن كېيىن، يهنه ئـۇزۇن قىيامـدا تـۇردى   
ئانـدىن يهنه  . قىيام ئالدىنقى قېتىمدىكى قىيامـدىن قىسـقىراق ئىـدى   

ئۇزۇن رۇكۇ قىلدى، بۇ رۇكۇ ئالدىنقى قېتىمـدىكى رۇكـۇدىن قىسـقىراق    
ئانـــدىن كېـــيىن ســـهجدە قىلـــدى، ســـهجدە قىلىـــپ، نامـــازنى  . ئىـــدى

  . تاماملىغاندىن كېيىن قايتىپ كهتتى
  )901: مۇسلىم(

الَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني كََسفَْت َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَ - 2058 
  . الشَّْمُس ثََمانَ َركََعاٍت ِفي أَْرَبعِ َسَجَداٍت

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : مـا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2058
ــۇپ،        ــاز ئوق ــئهت نام ــهككىز رەك ــدا س ــۈن تۇتۇلغان ــهللهم ك ــى ۋەس ئهلهيه

  . ز رەكئهتته تۆت قېتىم سهجدە قىلدى، ـ دەيدۇسهككى
 ) 908: مۇسلىم(
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  .َوَعْن َعِليٍّ ِمثْلُ ذَِلَك - 2059
رىـۋايهت   ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭمـۇ شـۇنداق دېگهنلىكـى    - 2059
   .قىلىنغان

اللَِّه َصلَّى َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ اْنكََسفَْت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرُسولِ  - 2060
ْم َيكَـْد  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيكَْد َيْركَُع ثُمَّ َركََع فَلَ

َيْسُجُد ثُمَّ َسـَجَد   َيْرفَُع ثُمَّ َرفََع فَلَْم َيكَْد َيْسُجُد ثُمَّ َسَجَد فَلَْم َيكَْد َيْرفَُع ثُمَّ َرفََع فَلَْم َيكَْد
 فَلَْم َيكَْد َيْرفَُع ثُمَّ َرفََع َوفََعلَ ِفي الرَّكَْعِة الْأُْخَرى ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َنفََخ ِفي آِخرِ ُسُجوِدِه فَقَالَ

لَا ُتَعـذَِّبُهْم َوُهـْم    أُْف أُْف ثُمَّ قَالَ َربِّ أَلَْم َتِعْدنِي أَنْ لَا ُتَعذَِّبُهْم َوأََنا ِفيهِْم أَلَْم َتِعْدنِي أَنْ
  .َيْسَتْغِفُرونَ فَفََرغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َصلَاِتِه َوقَْد أَْمَحَصْت الشَّْمُس

: ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 2060
تۇتۇلغانىـدى،  ۈن نىڭ زامانىدا كسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

قىيامدا شـۇنداق  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازغا تۇردى
ــدى    ــاس قال ــى ت ــۇ قىلمىغىل ــۇردىكى، رۇك ــۇزۇن ت ــۇدا يهنه  . ئ ــدىن رۇك ئان

رۇكـۇدىن  . شۇنداق ئۇزۇن تـۇردىكى، بېشـىنى كۆتـۈرمىگىلى تـاس قالـدى     
. اس قالـدى كېيىن، قهددىنى رۇسالپ بىر تۇردىكى، سهجدە قىلمىغىلى ت

ئاندىن شـۇنداق ئـۇزۇن سـهجدە قىلـدىكى، بېشـىنى كۆتـۈرمىگىلى تـاس        
ــدى ــۇردىكى، ئىككىنچــى    . قال ــر ئولت ــۈرۈپ بى ســهجدىدىن بېشــىنى كۆت

مۇ شـۇنداق  ئىككىنچـى سـهجدىنى  . سهجدىنى قىلمىغىلـى تـاس قالـدى   
ېشـىنى  ئانـدىن ب . بېشـىنى كۆتـۈرمىگىلى تـاس قالـدى     ئۇزۇن قىلدىكى،

ئهڭ . رەكئهتنىمـۇ بىرىنچـى رەكئهتـدەكال ئوقـۇدى    ئىككىنچـى   ،كۆتۈرۈپ
! ئى رەبـبىم «: دەپ پۈۋلىدى، ئاندىن» ...ئۈف... ئۈف«: ئاخىرقى سهجدىدە

مهن ئۇالرنىڭ ئىچىـدە بـار تۇرۇقلـۇق، ئـۇالرنى ئازابلىماسـلىق ھهققىـدە       
ئـۇالر ئىسـتىغپار ئېيتىـپ    ! ماڭا ۋەدە بهرگهنىدىڭ ئهمهسمۇ؟ ئى رەبـبىم 

ازابلىماســـلىق ھهققىـــدە ماڭـــا ۋەدە بهرگهنىـــدىڭ تۇرۇقلـــۇق، ئـــۇالرنى ئ
ــدى» ئهمهســمۇ؟ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامــازنى   . دې
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  . ①تۈگىتىشى بىلهن تهڭ ھاۋا ئېچىلىپ كهتتى
 ) 1194: داۋۇد ئهبۇ(

  .ِكيفََجَعلَ َيْنفُُخ ِفي آِخرِ ُسُجوِدِه ِمْن الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة َوَيْب: ويف رواية - 2061
ــۋايهتته - 2061 ــر رىـ ــاخىرقى  : يهنه بىـ ئىككىنچـــى رەكئهتنىـــڭ ئـ

   .②سهجدىسىدە پۈۋلىگىلى تۇردى ۋە يىغالپ كهتتى، ـ دېيىلگهن
  )1482: نهسائى(

قَالَ ُعرَِضْت َعلَيَّ الَْجنَّةُ َحتَّى لَْو َمَدْدُت َيـِدي  : ويف أخرى، حنوه وفيه - 2062
ْت َعلَيَّ النَّاُر فََجَعلُْت أَْنفُُخ َخْشَيةَ أَنْ َيْغَشاكُْم َحرَُّها َوَرأَْيـُت  َتَناَولُْت ِمْن قُطُوِفَها َوُعرَِض

ِفيَها َسارَِق َبَدَنَتْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرأَْيُت ِفيَها أََخا َبنِي ُدْعُدعٍ َسـارَِق  
لُ الِْمْحَجنِ َوَرأَْيُت ِفيَها اْمَرأَةً طَوِيلَةً َسْوَداَء ُتَعذَُّب ِفـي  الَْحجِيجِ فَإِذَا فُِطَن لَُه قَالَ َهذَا َعَم

  .ِهرٍَّة َرَبطَْتَها فَلَْم ُتطِْعْمَها َولَْم َتْسِقَها َولَْم َتَدْعَها َتأْكُلُ ِمْن َخَشاشِ الْأَْرضِ َحتَّى َماَتْت
ــۋايهت     - 2062 ــال رى ــلهن ئوخشاش ــۇقىرىقى بى ــۋايهتته ي ــر رى  يهنه بى

پهيغهمـبهر  : قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا مۇنۇالر قوشۇپ رىۋايهت قىلىنغـان 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى

قىنالشـتۇرۇلۇپ كۆرسـىتىلدىكى، ئهگهر   ېــ جهننهت ماڭـا شـۇنداق ي  
مهن قولــۇمنى ســۇنغان بولســام، جهننهتنىــڭ مېۋىلىرىــدىن ئېلىۋالغــان 

يېقىنالشتۇرۇلۇپ كۆرسـىتىلدىكى، مهن  دوزاخمۇ ماڭا شۇنداق . بوالتتىم
دوزاخ ھارارىتىنىــڭ ســىلهرگه يېتىــپ، ســىلهرنى بىئــارام قىلىشــىدىن  

ــتىم  ــۈۋلهپ كهتـ ــىرەپ پـ ــى  . ئهنسـ ــڭ ئىككـ ــا پهيغهمبهرنىـ مهن دوزاختـ
كېرەكلىرىنـى   -تۆگىسىنى ئوغرىلىغان ئـوغرىنى، ھاجىالرنىـڭ نهرسـه    

ئۇنىڭغــا . دۈمئوغرىاليــدىغان بهنــى دۇئــدۇ قهبىلىســىلىك ئــوغرىنى كــۆر 
  : بىرەرسى دىققهت قىلىپ قاراپ قالسا، ئۇ

مهن دوزاختـا يهنه  . ـــ مانـا بـۇ ئهگـمهك ھاسـىنىڭ كاسـاپىتىدىن، ـ دەيتتـى        

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن ):1055(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1401(ئهلبانى  ②
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بىـر مۈشـۈكنى تامـاق    ، ئـۇ ئايـال  . ئېگىز بويلۇق، قارا تهنلىك بىر ئايالنى كۆردۈم
ــاي،     ــى قويم ــارەتلهردىن يېگىل ــدىكى ھاش ــاكى زېمىن ــۇمۇ بهرمهي ي ــا بهرمهي، س ت

  . ①ئۆلگۈچه باغالپ قويغانلىقى ئۈچۈن ئازابلىنىۋاتاتتى
  )1496: نهسائى(

َوَرأَْيُت ِفيَها اْبَن لَُحيٍّ َوُهـَو  : ويف بعȐ روايات حديث َعاِئَشةَ املتقدم - 2063 
  . الَِّذي َسيََّب السََّواِئَب

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يـۇقىرىقى ھهدىسـىنىڭ بىـر قىسـىم      - 2063
بـۇتالر ئۈچـۈن ئاتالغـان    «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: هتلىرىدەرىۋاي

تــۆگىلهرگه مىنمهســلىك ۋە يــۈك ئارتماســلىق ئــادىتىنى كهلتــۈرۈپ چىقارغــان  
  . ②دېگهن» ئىبنى لۇھهينى دوزاختا كۆردۈم

 )1472: نهسائى(

لَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  َعْن النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ كُِسفَْت الشَّْمُس َع - 2064
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَعلَ ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ َوَيْسأَلُ َعْنَها َحتَّى اْنَجلَْت

پهيغهمـبهر  : نۇئمان ئىبنى بهشىير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 2064
ۇتۇلغانىــدى، پهيغهمــبهر  كــۈن ت نىڭ زامانىــدا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  

ئىككــى رەكئهتــتىن نامــاز  ،ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككــى رەكئهتــتىن
  . ③دەپ سوراپ تۇردى »ھاۋا ئېچىلدىمۇ؟«: ئوقۇغىلى تۇردى ۋە ھاۋا ئېچىلغىچه

  ) 1193: داۋۇد ئهبۇ(

فَلَْم َيَزلْ ُيَصلِّي بَِنـا  فََخَرَج َيُجرُّ ثَْوَبُه فَزًِعا َحتَّى أََتى الَْمْسجَِد : وللنسائي - 2065
ِت َحتَّى اْنَجلَْت فَلَمَّا اْنَجلَْت قَالَ إِنَّ َناًسا َيْزُعُمونَ أَنَّ الشَّْمَس َوالْقََمَر لَا َيْنكَِسفَاِن إِلَّا ِلَمْو

أََحٍد َولَا ِلَحَياِتـِه   َعِظيمٍ ِمْن الُْعظََماِء َولَْيَس كَذَِلَك إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمَر لَا َيْنكَِسفَاِن ِلَمْوِت

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1407(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1391(ئهلبانى  ②
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 256(ئهلبانى  ③
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إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا َبَدا ِلَشْىٍء ِمْن َخلِْقِه َخَشَع لَُه  .َولَِكنَُّهَما آَيَتاِن ِمْن آَياِت اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  .فَإِذَا َرأَْيُتْم ذَِلَك فََصلُّوا كَأَْحَدِث َصالٍَة َصلَّْيُتُموَها ِمَن الَْمكُْتوَبِة

كــۈن تۇتۇلغــان ھامــان پهيغهمــبهر : نهســائىنىڭ رىۋايىتىــدە - 2065
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــاالقزادە بولــۇپ، كىيىمىنــى ســۆرىگهن   

قهدەر بىـزگه ئىمـام    انغاپېتى مهسجىدكه چىقتى ـ دە، تاكى ھاۋا ئېچىلغ 
ھـاۋا ئېچىلغانـدىن كېـيىن خـۇتبه ئوقـۇپ مۇنـداق       . بولۇپ ناماز ئوقۇدى

كـۈن ۋە ئـاي ئۇلـۇغالردىن بىرەرسـىنىڭ     : سىم كىشـىلهر بىر قى«: دېدى
. ئۆلگهنلىكى ئۈچۈن تۇتۇلىدۇ، ـ دەپ گۇمان قىلىشىدۇ، بۇ خاتـا قاراشـتۇر   

 بىراۋنىڭ ئۆلگهنلىكى ۋە يا تۇغۇلغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلمايـدۇ، كۈن ۋە ئاي 
ــى   ــۇ ئىككىس ــڭ مۆجىهللا ائ ــدىن ئىككىســ تائاالنى ــهك . دۇرىزىلىرى  -ش
ئـۆزىنى كۆرسهتسـه،    بىـرەرىگه اال مهخلۇقاتلىرىدىن تائ هللاشۈبهىسىزكى، ا
ــات ا  ــۇ مهخلۇق ــڭ هللائ ــدىن (نى ــۇغلىقى ۋە ھهيۋىتى ــپ  ) ئۇل ــۇپ ئېرى قورق

كېتىدۇ، ئهگهر سىلهر مۇشۇنداق بىر ئهھۋالنى كۆرسهڭالر، ئهڭ ئاخىرىدا 
  . ①»ئوقۇغان پهرز نامىزىڭالردەك خۇشۇ بىلهن ناماز ئوقۇڭالر

  ) 1485: نهسائى(

َبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ اْنكََسفَْت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن أُ - 2066
َع َخْمَس َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى بِهِْم فَقََرأَ بُِسوَرٍة ِمْن الطَُّولِ َوَركَ

ثُمَّ قَاَم الثَّانَِيةَ فَقََرأَ ُسوَرةً ِمْن الطَُّولِ َوَركََع َخْمـَس َركََعـاٍت    َركََعاٍت َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ
  .َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ ثُمَّ َجلََس كََما ُهَو ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَِة َيْدُعو َحتَّى اْنَجلَى كُُسوفَُها

ــدۇ     - 2066 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلالھ ــى كهئ ــۇبهي ئىبن : ئ
كۈن تۇتۇلغانىـدى،   نىڭ زامانىداسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمر پهيغهمبه

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاھابىلهرگه ئىمــام بولــۇپ   
رۇكــۇ، ئىككــى  تــۇرۇپ، ئــۇزۇن ســۈرىلهردىن بىرنــى ئوقــۇدى، بهش  غــاناماز

ئاندىن ئىككىنچى رەكئهتكه تـۇرۇپ، ئـۇزۇن سـۈرىلهردىن    . سهجدە قىلدى
ــى  ــۇدى، يهنه بىرن ــدى  يهنه ئوق ــهجدە قىل ــۇ، ئىككــى س ــدىن . بهش رۇك ئان

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 88(ئهلبانى  ①
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قىــبلىگه ئالــدىنى قىلغــان پېتــى ھــاۋا ئېچىلغانغــا قهدەر دۇئــا قىلىــپ  
  . ①ئولتۇردى

  )1182: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ قَالَ َصلَّى بَِنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِفـي    - 2067 
  .َنْسَمُع لَُه َصْوًتا كُُسوٍف لَا

: مۇنـداق دەيـدۇ   سهمۇرە ئىبنـى جۇنـدۇب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     - 2067
ــۇپ كــۈن     پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــزگه ئىمــام بول
تۇتۇلــۇش نــامىزىنى ئوقۇغانــدا، بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى        

  . ②ۋەسهللهمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمىغانىدۇق
  )562: تىرمىزى(

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ النَّْضرِ َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ كَاَنْت șُلَْمةٌ َعلَى َعْهِد أََنسِ ْبنِ  - 2068 
 َماِلٍك قَالَ فَأََتْيُت أََنًسا فَقُلُْت َيا أََبا َحْمَزةَ َهلْ كَانَ ُيِصيُبكُْم ِمثْلُ َهذَا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه

  .ْيِه َوَسلََّم قَالَ َمَعاذَ اللَِّه إِنْ كَاَنْت الرِّيُح لََتْشَتدُّ فَُنَباِدُر الَْمْسجَِد َمَخافَةَ الِْقَياَمِةَصلَّى اللَُّه َعلَ
دادام ماڭا مۇنداق بىـر ۋەقهنـى دەپ   : ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى نهزر - 2068
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ دەۋرىدە كۈن : ـ دەيدۇ بهرگهن،

  : لغانىدى، مهن ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا كېلىپتۇتۇ
ــزە   ــۇ ھهمـ ــى ئهبـ ـــ ئـ ــى   ! ــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىلهر پهيغهمـ سـ

ۋەســـهلهمنىڭ دەۋرىـــدە بۇنـــداق ئىشـــقا دۇچ كېلىـــپ باققـــانمۇ؟ ـ دەپ    
  : ئۇ. سورىسام
. دا قـاتتىق شـامال چىقـاتتى   الرئۇ چاغ! ئۆز پاناھىدا ساقلىغايهللا ــ ا

ــامال   ــاتتىق ش ــامهت   ق ــز قىي ــىال، بى ــايدۇ دەپ چىقس ــدىغان ئوخش  قوپى
  . ③مهسجىدكه يۈگۈرەيتتۇق، ـ دېدى ،قورقۇپ

  ) 1196: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 251(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 86(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 258(ئهلبانى  ③
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عن أيب الدرداء قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كانت ليلة  - 2069 
ريح شديدة كان مفزعه إىل املسجد حƓ تسكن الريح وإذا حدث يف السماء حدث مـن  

ƽ تنجليخسوف Ɠس أو قمر كان مفزعه إىل الصالة ح.  
كېچىدە قاتتىق : دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ – 2069

شامال چىقىپ قالسا، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم دەرھـال     
. تا شامال جىمىپ بولغۇچه مهسـجىدته تـۇراتتى  . مهسجىدكه يۈگۈرەيتتى

ي تۇتۇلۇش دېگهندەك بىـرەر ئـۆزگىرىش بولسـا،    ئاسماندا كۈن تۇتۇلۇش، ئا
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دەرھال نامازغـا تـۇراتتى ۋە ھـاۋا    

  . ①ئېچىلغانغا قهدەر ناماز ئوقۇيتتى
 ) »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــى      ): 3277(ھهيسـ ــاد ئىبنـ ــهنهدىدىكى زەييـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. سهخرنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم
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 سۇ تىلهش نامىزى

 أَْرَسـلَنِي  قَالَ أَبِيِه َعْن اَنةَِكَن ْبنِ اللَِّه َعْبِد اْبُن َوُهَو إِْسَحَق اْبنِ ِهَشامِ َعْن - 2070 
 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولِ اْسِتْسقَاِء َعْن أَْسأَلُُه َعبَّاسٍ اْبنِ إِلَى الَْمِديَنِة أَِمُري َوُهَو ُعقَْبةَ ْبُن الَْوِليُد
 ُمَتَضرًِّعا ُمَتَواِضًعا ُمَتَبذِّلًا َخَرَج َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ فَقَالَ فَأََتْيُتُه َوَسلََّم َعلَْيِه
 َوالتَّكْبِريِ َوالتََّضرُّعِ الدَُّعاِء ِفي َيَزلْ لَْم َولَِكْن َهِذِه ُخطَْبَتكُْم َيْخطُْب فَلَْم الُْمَصلَّى أََتى َحتَّى
  .الِْعيِد ِفي ُيَصلِّي كَانَ كََما َركَْعَتْينِ َوَصلَّى
ىبنـى ئىسـهاق ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى كىنـانه       ھىشام ئ - 2070 

ئهينـى زامانـدىكى   : دادىسىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ    
مهدىنىنىـــڭ ئهمىـــرى ۋەلىـــد ئىبنـــى ئـــۇقبه مېنـــى ئىبنـــى ئاببـــاس  

دىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سۇ مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
مهن  ى سـورىغىلى ئهۋەتكهنىـدى،  تىلهش نامىزىنى قانـداق ئوقۇغـانلىقىن  

  : جاۋاب بېرىپ مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭ يېنىغا كهلدىم،
ــاددىي     ــهللهم ئـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ـــ پهيغهمـ ــاددا  -ــ سـ

ــلهن   ــايىتى كهمتهرلىـــك بىـ ــپ، ناھـ ــدا قـــهللاكىيىنىـ ــان ھالـ ا يالۋۇرغـ
ــۇ كــۈنلهردىكى خــۇتب  .نامازگاھقــا كهلــدى  هردەك خــۇتبهڭالســىلهرنىڭ ب

ئهكـبهر دەپ  هللا دۇئا قىلـدى، ا توختىماي قا يالۋۇرۇپ هللا ىدى، بهلكىئوقۇم
ھېيـت نامىزىغـا ئوخشـاش ئىككـى رەكـئهت      ۋە  تهكبىر ئېيتىـپ تـۇردى  

  . ①ناماز ئوقۇدى، ـ دېدى
  )  558: تىرمىزى(

  .إنَّه كرب يف األوىل سبعاً ويف الثانية مخساً: زاد البزار بضعف - 2071

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 459(ئهلبانى  ①
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بىرىنچــى رەكئهتــته يهتــته قېــتىم، : يهنه بىــر رىــۋايهتتهبهززار  2071
ئىككىنچــى رەكئهتــته بهش قېــتىم تهكبىــر ئېيتتــى، ـ دېــگهن ســۆزنى    

   .①قوشۇپ رىۋايهت قىلغان
 )بهززار رىۋايهت قىلغان(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيـْوَم   َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعمِِّه قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َص - 2072
لَّى َخَرَج َيْسَتْسِقي قَالَ فََحوَّلَ إِلَى النَّاسِ șَْهَرُه َواْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ َيْدُعو ثُمَّ َحوَّلَ رَِداَءُه ثُمَّ َص

  .لََنا َركَْعَتْينِ َجَهَر ِفيهَِما بِالِْقَراَءِة
مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئهببــاد ئىبنــى تهمىــم تاغىســىنىڭ  - 2072

مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى سـۇ      : رىۋايهت قىلىدۇ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . تهلهپ قىلىــپ چىققــان كــۈنى كــۆرگهن ئىــدىم 

ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ چاغدا كىشـىلهرگه ئارقىسـىنى، قىـبلىگه ئالـدىنى     
ىيــدى، ئــۆرۈپ كتهتــۈر دۇئــادىن كېــيىن تــونىنى . قىلىــپ دۇئــا قىلــدى

ئاندىن كېيىن ئۈنلۈك قىرائهت قىلىپ، جامائهت بىلهن ئىككى رەكئهت 
  . ناماز ئوقۇدى

 ) 1025: بۇخارى(

َوَحوَّلَ رَِداَءُه فََجَعلَ ِعطَافَُه الْأَْيَمَن َعلَى َعاِتِقِه الْأَْيَسرِ َوَجَعـلَ  : ويف رواية - 2073
  .مَّ َدَعا اللََّه َعزَّ َوَجلَِّعطَافَُه الْأَْيَسَر َعلَى َعاِتِقِه الْأَْيَمنِ ثُ

ــۋايهتته  - 2073 ــر رى ــونىنى : يهنه بى ــۈر ت ــوڭ   تهت ــڭ ئ ــۆرۈپ، توننى ئ
تتى، ئانـدىن  رتهرىپىنى سول مۈرىسىگه، سول تهرىپىنى ئوڭ مۈرىسىگه ئا

  . ②دېيىلگهن -، قا دۇئا قىلدىهللا
  ) 1162: داۋۇد ئهبۇ(

اُء فَأََراَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َوَعلَْيِه َخِميَصةٌ لَُه َسْوَد: ويف أخرى - 2074 
  .َوَسلََّم أَنْ َيأُْخذَ بِأَْسفَِلَها فََيْجَعلَُه أَْعلَاَها فَلَمَّا ثَقُلَْت قَلََبَها َعلَى َعاِتِقِه

                                                 
زار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە مــــۇھهممهد ئىبنــــى بــــۇ ھهدىســــنى بهز): 3282(ھهيســــهمى  ①

 .ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئۆمهر زۆھرى ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك كىشى بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1030(ئهلبانى  ②
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پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى : يهنه بىــــر رىــــۋايهتته - 2074
هن تونى بار ئىـدى، توننىـڭ   ۋەسهللهمنىڭ ئۈستىدە قارا يۇڭدىن تىكىلگ

شـۇنىڭ  . ئاستىنى ئۈستىگه چۆرىمهكچى بولىۋىدى، تـون ئېغىـر كهلـدى   
بىلهن، ئوڭ تهرىپىنى سول مۈرىسـىگه، سـول تهرىپىنـى ئـوڭ مۈرىسـىگه      

  . ①دېيىلگهن -، چۆرۈپ كىيدى
  ) 1164: داۋۇد ئهبۇ(

َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  عن أََنس ْبن َماِلٍك قَالَ أََصاَبْت النَّاَس َسَنةٌ َعلَى - 2075
َرابِيٌّ فَقَالَ َيا َوَسلََّم فََبْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ َيْوَم الُْجُمَعِة قَاَم أَْع

لََّه لََنا أَنْ َيْسِقَيَنا قَالَ فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرُسولَ اللَِّه َهلََك الَْمالُ َوَجاَع الِْعَيالُ فَاْدُع ال
ِه َحتَّـى  َوَسلََّم َيَدْيِه َوَما ِفي السََّماِء قََزَعةٌ قَالَ فَثَاَر َسَحاٌب أَْمثَالُ الْجَِبالِ ثُمَّ لَْم َيْنزِلْ َعْن ِمْنَبـرِ 

ِلْحَيِتِه قَالَ فَُمِطْرَنا َيْوَمَنا ذَِلَك َوِفي الَْغِد َوِمْن َبْعِد الَْغِد َوالَِّذي َيِليِه إِلَى َرأَْيُت الَْمطََر َيَتَحاَدُر َعلَى 
غَرَِق الَْمـالُ  الُْجُمَعِة الْأُْخَرى فَقَاَم ذَِلَك الْأَْعَرابِيُّ أَْو َرُجلٌ غَْيُرُه فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َتَهدََّم الْبَِناُء َو

َنا قَالَ فََمـا  اللََّه لََنا فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه َوقَالَ اللَُّهمَّ َحَوالَْيَنا َولَا َعلَْيفَاْدُع 
فَرََّجْت َحتَّى َصاَرْت َجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِشُري بَِيِدِه إِلَى َناِحَيٍة ِمْن السََّماِء إِلَّا َت

لَّـا  الَْمِديَنةُ ِفي ِمثْلِ الَْجْوَبِة َحتَّى َسالَ الَْواِدي َواِدي قََناةَ َشْهًرا قَالَ فَلَْم َيجǜِْ أََحٌد ِمْن َناِحَيـٍة إِ 
  .َحدَّثَ بِالَْجْوِد
ــدۇ    - 2075 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ : ئهنهس ئىبنـ

ــهلاللالھۇ   ــبهر سـ ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــى   ئهلهيهـ ــر يىلـ ــدا، بىـ نىڭ زامانىـ
ــاقچىلىق ــاپىتى  قۇرغ ــۈز بهرگهنئ ــۇپ، ي ــبهر    بول ــۈنى، پهيغهم ــۈمه ك ــر ج بى

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مـۇنبهردە خـۇتبه ئوقۇۋاتـاتتى، بىـر سـهھرالىق      
  : ئورنىدىن تۇرۇپ

قـا  هللاچارۋىالر ئۆلـۈپ كهتتـى، بـالىۋاقىالر ئـاچ قالـدى، ا     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ۇئا قىلغان بولساڭ، بىزگه سـۇ ئاتـا قىلسـا، ـ دېـدى     د

ــۈردى   ــا كۆت ــۇ چاغــدا، ئاســماندا  . ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككــى قــولىنى دۇئاغ ئ
توساتتىن ئاسماندا تاغدەك ـ تاغدەك بۇلۇتالر  . بۇلۇتنىڭ ئهسىرىمۇ يوق ئىدى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1031(ئهلبانى  ①
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مـۇنبهردىن چۈشـۈپ   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . پهيدا بولدى
شـۇ كۈنـدىن باشـالپ،    . بولغۇچه، سـاقىلىدىن يـامغۇرالر سـىيرىلىپ چۈشـتى    

شـۇنىڭ بىـلهن،   . تاكى يهنه بىـر جـۈمه كـۈنىگىچه توختىمـاي يـامغۇر ياغـدى      
  : ئورنىدىن تۇرۇپ) ياكى باشقا بىر كىشى(ھېلىقى سهھرالىق 
كهتتـى،  ئۆيلهر ئۆرۈلـۈپ چۈشـتى، مـالالر غهرق بولـۇپ     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   . قا دۇئا قىلغان بولساڭ، ـ دېدى هللا
  : ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ

ئۈسـتىمىزگه   يامغۇرنى بىزنىڭ ئهتراپىمىزغا ياغدۇرغىن،! ئى رەببىم«
ــدۇرمىغىن ــپ  دەپ» ياغ ــا قىلىۋېتى ــگه   دۇئ ــماننىڭ نهرى ــلهن ئاس ــولى بى ، ق

) مهدىنىنىڭ ئۈستىدىن بۇلۇتالر تارقـاپ (ئىشارەت قىلسا، شۇ يهر ئېچىلىپ، 
. قهنا ۋادىسىدا بىر ئـاي سـهل ئـاقتى   . مهدىنه يوغان بىر ئورىغا ئوخشاپ قالدى

ــى    ــال كىشـ ــدىن كهلگهنـ ــڭ ئهتراپىـ ــدىكى  (مهدىنىنىـ ــڭ ئهتراپىـ مهدىنىنىـ
  . مول يامغۇر ياغقانلىقى توغرىسىدا خهۋەر ئېلىپ كهلدى) رايونالردىمۇ

  )1033: بۇخارى(

فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه ثُمَّ قَـالَ اللَُّهـمَّ   : يف روايةو - 2076 
اللَُّهمَّ َحَوالَْيَنا َولَا َعلَْيَنا اللَُّهمَّ َعلَى الǔْكَـامِ  : ويف الدعاء الثاƆ. أغثنا اللَُّهمَّ أغثنا اللَُّهمَّ أغثنا

  .ْوِدَيِة َوَمَنابِِت الشََّجرَِوالظَِّرابِ َوُبطُوِن الْأَ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : يهنه بىر رىۋايهتته - 2076

  : ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ
بىـزگه  ! ئـى رەبـبىم  . بىزگه يامغۇر ياغـدۇرۇپ بهرگىـن  ! ئى رەببىم«

ــن   ــدۇرۇرپ بهرگى ــامغۇر ياغ ــبىم . ي ــى رەب ــدۇرۇرپ   ! ئ ــامغۇر ياغ ــزگه ي بى
كهتكهنلىكـى ھهققىـدە    يېغىـپ مغۇرنىڭ بهك كۆپ يا. (دېگهن» بهرگىن

  : ئىككىنچى قېتىم دۇئاغا قول كۆتۈرۈپ) شىكايهت قىلىنغاندا
يـــامغۇرنى بىزنىـــڭ ئهتراپىمىزغـــا ياغـــدۇرغىن،    ! ئـــى رەبـــبىم «

ــدۇرمىغىن، دۆڭ  ــتىمىزگه ياغــ ــبهللهرگد -ئۈســ ــا ۋە ۈمــ ه، جىلغىالرغــ
  . دېگهن» ئورمانالرغا ياغدۇرغىن

  )  1014: بۇخارى(
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َشكَا النَّاُس إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2077
ِفيِه َعلَْيِه َوَسلََّم قُُحوȓَ الَْمطَرِ فَأََمَر بِِمْنَبرٍ فَُوِضَع لَُه ِفي الُْمَصلَّى َوَوَعَد النَّاَس َيْوًما َيْخُرُجونَ 

َرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َبَدا َحاجُِب الشَّْمسِ فَقََعَد َعلَى قَالَْت َعاِئَشةُ فََخ
 الِْمْنَبرِ فَكَبََّر َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُـْم َشـكَْوُتْم َجـْدبَ   

َمطَرِ َعْن إِبَّاِن َزَمانِِه َعْنكُْم َوقَْد أََمَركُْم اللَُّه َعـزَّ َوَجـلَّ أَنْ َتـْدُعوُه    ِدَيارِكُْم َواْسِتئَْخاَر الْ
َوَوَعَدكُْم أَنْ َيْسَتجِيَب لَكُْم ثُمَّ قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َمِلِك َيـْومِ  

فَْعلُ َما ُيرِيُد اللَُّهمَّ أَْنَت اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت الَْغنِيُّ َوَنْحُن الْفُقََراُء أَْنـزِلْ  الدِّينِ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َي
فْعِ َحتَّى َعلَْيَنا الَْغْيثَ َواْجَعلْ َما أَْنَزلَْت لََنا قُوَّةً َوَبلَاغًا إِلَى ِحنيٍ ثُمَّ َرفََع َيَدْيِه فَلَْم َيَزلْ ِفي الرَّ

َبـلَ  ا َبَياُض إِبِطَْيِه ثُمَّ َحوَّلَ إِلَى النَّاسِ șَْهَرُه َوقَلََب أَْو َحوَّلَ رَِداَءُه َوُهَو َراِفٌع َيَدْيِه ثُمَّ أَقَْبَد
ـ َعلَى النَّاسِ َوَنَزلَ فََصلَّى َركَْعَتْينِ فَأَْنَشأَ اللَُّه َسَحاَبةً فََرَعَدْت َوَبَرقَْت ثُمَّ أَْمطََرْت بِإِذِْن ال ِه لَّ

فَلَْم َيأِْت َمْسجَِدُه َحتَّى َسالَْت السُُّيولُ فَلَمَّا َرأَى ُسْرَعَتُهْم إِلَى الِْكنِّ َضِحَك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  .ُهَوَسلََّم َحتَّى َبَدْت َنَواجذُُه فَقَالَ أَْشَهُد أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنِّي َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُ

ــدۇ    - 2077 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــىلهر : ئائىشـ كىشـ
شـىكايهت   ۇرغـاقچىلىقتىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ق

ــۇم بىــر كــۈنى    . قىلــدى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهل
ــدى   ــقا ۋەدە قىل ــا چىقىش ــلهن نامازگاھق ــويىچه  . كىشــىلهر بى ــۇيرۇق ب ب

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . ۇنبهر قويۇلدىنامازگاھقا بىر م
قۇياش ئۆرلهۋاتقاندا ھۇجرىسىدىن چىقىپ، مـۇنبهردە ئولتـۇرۇپ تهكبىـر    

  : ئاندىن. قا ھهمدۇسانا ئېيتتىهللائېيتتى، ا
، يامغۇرنىڭ ئۆز ۋاقتىـدىن  ۇرغاقچىلىقتىنسىلهر يۇرتۇڭالردىكى ق«

ســىلهرنى دۇئــا هللا ا .كېچىكىــپ كهتكهنلىكىــدىن شــىكايهت قىلــدىڭالر 
ــالىرىڭالرنى ئىجــابهت قىلىشــقا ۋەدە  ۋە  ىغــانقىلىشــقا بۇير قىلغــان دۇئ

  : ئاندىن. دېدى» قىلغان

ــا خاســتۇر، اهللاجىمــى ھهمدۇســانا ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ا « هللا ق
ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىباندۇر، قىيـامهت كۈنىنىـڭ ئىگىسـىدۇر،    

ئــى . خــالىغىنىنى قىلىــدۇهللا اتىــن باشــقا ھــېچ بىــر ئىــالھ يوقتــۇر،  هللا



  ناماز بۆلۈمى

 446

ــبىم ــهن     ! رەب ــۇر، س ــالھ يوقت ــر ئى ــېچ بى ــقا ھ ــهندىن باش ــدىن س ھهممى
بىـزگه يـامغۇر   ! هللائى ا. بىز بولساق پېقىر بهندىلىرىڭمىز. سهنىهاجهتب

قـۇۋۋەت ئاتـا    -ياغدۇرۇپ بهرگىن، ياغدۇرغان يـامغۇر بىـلهن بىـزگه كـۈچ     
ئاندىن . دېدى» گىنقىلغىن، شۇ يامغۇر بىلهن يهنه بىر يېغىنغا يهتكۈز

دەرىجىـدە ئېگىـز   ئىككى قولىنى قولتۇقىنىڭ ئاق يېـرى كۆرۈنگىـدەك   
كىشـىلهرگه ئارقىسـىنى قىلـدى،    ) قىبلىگه ئالـدىنى (ئاندىن . كۆتۈردى

ــۈر كىيـــدى   ــۇرۇپ تـــونىنى تهتـ ــولىنى كۆتـــۈرۈپ تـ ئانـــدىن . ئىككـــى قـ
كىشىلهرگه ئالدىنى قىلغان پېتى مۇنبهردىن چۈشۈپ، ئىككـى رەكـئهت   

تائاال شۇ ھامان بۇلۇت پهيدا قىلدى، بۇلۇتتا گۈلـدۈرماما  هللا ا. ز ئوقۇدىناما
. نىڭ ئىزنـى بىـلهن يـامغۇر ياغـدى    هللاۋە چاقماق ھاسىل بولدى، ئاندىن ا

) نامازگـــاھتىن قايتىـــپ(پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 
پهيغهمــبهر . سـهل بولــۇپ ئـاقتى  ) يـولالر (مهسـجىدىگه كېلىـپ بولغــۇچه   

ــهلاللال ــاھابىلهرنىڭ   ســـ ــهللهم ســـ ــى ۋەســـ ــامغۇردىن(ھۇ ئهلهيهـــ ) يـــ
ــق      ــۆرۈپ، ئېزىـ ــكىنىنى كـ ــزدەپ يۈگۈرۈشـ ــاي ئىـ ــدىغان جـ پاناھلىنىـ

). يهنـى قاقـاھالپ كۈلـۈپ كهتتـى    (كۈلـدى  ۈپ قالغۇدەك چىشلىرى كۆرۈن
  : ئاندىن

نىڭ ھهقىقهتهن ھهممىگه قادىر ئىكهنلىكىگه، ئۆزەمنىـڭ  هللاــ مهن ا
چىســى ئىكهنلىكىمــگه گۇۋاھلىــق نىــڭ بهندىســى ۋە ئهلهللاھهقىــقهتهن ا

  . ①دېدى» بېرىمهن
  )1173: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْسقَى فَأََشاَر بِظَْهرِ  - 2078 
  .كَفَّْيِه إِلَى السََّماء

ر پهيغهمـــبه: ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ    - 2078
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۇ تهلهپ قىلىـپ دۇئـا قىلغانـدا، ئىككـى     
قولىنىڭ دۈمبىسـىنى ئاسـمان تهرەپـكه قىلىـپ تـۇرۇپ دۇئـا قىلغـان، ـ         

  . دەيدۇ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1040(ئهلبانى  ①
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  ) 896: مۇسلىم(

 َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى َبنِي آبِي اللَّْحمِ أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّمَ   - 2079
ِه لَا َيْسَتْسِقي ِعْنَد أَْحَجارِ الزَّْيِت قَرِيًبا ِمْن الزَّْوَراِء قَاِئًما َيْدُعو َيْسَتْسِقي َراِفًعا َيَدْيِه ِقَبلَ َوْجهِ

  .ُيَجاوُِز بِهَِما َرأَْسُه
ئـۇمهير رەزىيهلالھـۇ    ئازادگهردىسـى لهھم جهمهتىنىـڭ  ى بائ – 2079

هر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    ئهنهۇنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، پهيغهمب
زەۋرانىــڭ يېنىــدىكى ئهھجارىززەيــت دېــگهن جايــدا ئــۆرە تــۇرۇپ، ئىككــى  
قولىنى بېشىدىن ئۆتۈپ كهتمىگىدەك دەرىجىـدە يـۈزىگه ئـۇدۇل قىلىـپ     

  . ①كۆتۈرگهن ھالدا سۇ تهلهپ قىلىپ دۇئا قىلغان
 )1168 :داۋۇد ئهبۇ(

قَالَ أََتْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَواِكي فَقَـالَ  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه  - 2080
هِْم اللَُّهمَّ اْسِقَنا غَْيثًا ُمِغيثًا َمرِيئًا َمرِيًعا َناِفًعا غَْيَر َضارٍّ َعاجِلًا غَْيَر آجِلٍ قَالَ فَأَطَْبقَـْت َعلَـيْ  

  .السََّماُء
ــداق د   – 2080 ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇجـ ــبهر : ەيـ پهيغهمـ

ــال      ــوپ ئاي ــر ت ــا بى ــهللهمنىڭ يېنىغ ــى ۋەس ــامغۇر (ســهلاللالھۇ ئهلهيه ي
يىغلىشــىپ كهلــدى، پهيغهمــبهر ) ياغمىغانلىقىــدىن شــىكايهت قىلىــپ

بىزنــى ئاچــارچىلىقتىن ! ئــى رەبــبىم«: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ان قۇتۇلدۇرىدىغان، سىڭىشلىك، مول، مهنپهئهتلىك، زىيان يهتكۈزمهيدىغ

دەپ دۇئا قىلغانىدى، شـۇ  » يامغۇر بىلهن كېچىكتۈرمهستىن سۇغارغىن
  . ②قاپالپ كهتتى بۇلۇتالرھامان ئۇالرنىڭ ئهتراپىنى 

  )1169: داۋۇد ئهبۇ(

اللهم اسق بالدك وارحم عبادك وانشر رمحتك وأحي بلدك : لرزين قال - 2081

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1035(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1036(ئهلبانى  ②
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وكـان إذا  . رِيًعا َناِفًعا غَْيَر َضارٍّ َعاجِلًا غَْيَر رائـث امليت، اللَُّهمَّ اْسِقَنا غَْيثًا ُمِغيثًا َمرِيئًا َم
 .استسقى ميد يديه وƶعل بطوهنما ưا يلي األرض ويرفع حƓ يرى بياض إبطيه

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  :رەزىننىــڭ رىۋايىتىــدە مۇنــداق دېــيىلگهن - 2081
ــىدا  ــهللهم دۇئاسـ ــى ۋەسـ ــبىم «: ئهلهيهـ ــى رەبـ ــۇغارغىن ! ئـ ــهھهرلىرىڭنى سـ ، شـ

بهندىلىرىڭگه رەھىم قىلغىن، رەھمىتىڭنى كهڭ يېيىۋەتكىن، ئۆلۈك يهرلهرنـى  
بىزنى ئاچارچىلىقتىن قۇتۇلدۇرىدىغان، سىڭىشلىك، ! ئى رەببىم. تىرىلدۈرگىن

مول، مهنپهئهتلىـك، زىيـان يهتكۈزمهيـدىغان يـامغۇر بىـلهن كېچىكتۈرمهسـتىن       
هللهم سـۇ تهلهپ قىلىـپ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـ  . دېدى» سۇغارغىن

ــولىنى ســوزۇپ،      ــالقىنىنى يهرگه قارىتىــپ، ئىككــى ق ــا قىلســا، قولىنىــڭ ئ دۇئ
  . قولتۇقىنىڭ ئاق يېرى كۆرۈنگىدەك دەرىجىدە كۆتۈرۈپ دۇئا قىالتتى

  ) هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

: ا اْسَتْسـقَى، قَـالَ  َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَ - 2082 
َواْرُزقَْنـا َوأَْنـَت َخْيـُر    : ويف رواية. “اللَُّهمَّ أَْنزِلْ ِفي أَْرِضَنا بركتها وزِيَنَتَها َوَسكََنَها”

  .الرَّازِِقَني
پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق دەيـــدۇرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ســـهمۇرە – 2082

! گــارىمپهرۋەردىئــى «: ســۇ تهلهپ قىلســا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ــا بهر  ــڭ زېمىنىمىزغ ــبىزنى ــپ   ى ــك ئېلى ــنهت ۋە خاتىرجهملى كهت، زىن

ئهڭ سـهن   .بىـزگه رىزىـق ئاتـا قىلغىـن     .كېلىدىغان يامغۇر ياغدۇرغىن
   .①پ دۇئا قىالتتىدە »ياخشى رىزىق بهرگۈچىسهن

 )بهززار ؛6904: »ئهلكهبىر«(

: ستسقى قالكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ا: جابر وأنس قاال - 2083
اللهم اسقنا سقيا واسعة، وادعة نافعة، تشبع ŏا األموال واألنفس، غيثا هنيئا، مريئـا،  ”

طبقا، ƭلال، تسبȠ به على بادينا وحاضرنا، ترتل به من بركات السموات، وơرج لنا به 

                                                 
ــاكى   ): 3291(ھهيســــهمى  ① ــهنهدى ھهســــهن يــ ــان، ســ ــۋايهت قىلغــ ــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى ۋە بهززار رىــ بــ

 .سهھىهتۇر، ـ دېگهن
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  .“من بركات األرض، وƟعلنا عنده من الشاكرين، إنك Ƨيع الدعاء
: رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــاالر مۇنـــداق دەيـــدۇجـــابىر ۋە ئهنهس  - 2083

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۇ تهلهپ قىلىپ دۇئا قىلغاندا 
بىـزلهرگه مـاللىرىمىز ۋە نهپسـىلىرىمىز    ! ئى رەبـبىم «: مۇنداق دەيتتى

قــانغۇدەك مـــول، راھهتلىــك بېغىشـــاليدىغان، مهنپهئهتلىــك، مۇبـــارەك،    
زدىن ھـېچ يهرنـى چـاال قويمايـدىغان،     سىڭىشلىك، يېزا ۋە شهھهرلىرىمى

ــى     ــن بهرىكهتلهرن ــىدىغان، يهردى ــى ئېلىــپ چۈش ــماندىن بهرىكهتلهرن ئاس
ئۈندۈرىدىغان يـامغۇر ياغـدۇرۇپ بهرگىـن، بىزنـى بـۇ نېمهتنـى كۆرگهنـدە        

 سهن بولسـاڭ، ھهقىـقهتهن دۇئـاالرنى   . شۈكرى قىلىدىغانالردىن قىلغىن
   .①»ئىجابهت قىلغۇچىدۇرسهن

  )  »ئهلئهۋسهت«(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَانَ إِذَا قََحطُـوا   - 2084
يَنا َوإِنَّـا  اْسَتْسقَى بِالَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَقَالَ اللَُّهمَّ إِنَّا كُنَّا َنَتَوسَّلُ إِلَْيَك بَِنبِيَِّنا فََتْسـقِ 

  .لُ إِلَْيَك بَِعمِّ َنبِيَِّنا فَاْسِقَنا قَالَ فَُيْسقَْونََنَتَوسَّ
ئۆمهر : ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 2084

ۈز بهرســه، ئاببــاس ۇرغــاقچىلىق يــئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ق 
ســۇ تهلهپ ۋەســىله قىلىــپ ) نىــڭ دۇئاســىنى(ابــدۇلمۇتتهلىبئىبنــى ئ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     (بىـز  ! ئى رەببىم: ۋەقىالتتى 

نى ساڭا ۋەسىله قىالتتۇق، )نىڭ دۇئاسى(پهيغهمبىرىمىز) ھايات ۋاقتىدا
ــڭ،     ــا قىالتتى ــۇ ئات ــزگه س ــهن بى ــۈن(س ــڭ  ) بۈگ ــز پهيغهمبىرىمىزنى بى

! هللائـى ا . نى سـاڭا ۋەسـىله قىلىـپ دۇئـا قىلىمىـز     )نىڭ دۇئاسى(تاغىسى
 شۇنىڭ بىلهن، ئۇالرغا سـۇ ئاتـا قىلىنـاتتى   . دەيتتى بىزگه سۇ ئاتا قىل، ـ 

   )يهنى مول يامغۇر ياغاتتى(
  )1010: بۇخارى(

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە مۇســــا ئىبنــــى   ): 3284(ھهيســــهمى  ①

 .مى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنمۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم ئىبنى ھارىس تهي
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عن أَيب الَْجْوَزاِء أَْوُس ْبُن َعْبِد اللَِّه قَالَ قُِحطَ أَْهلُ الَْمِديَنِة قَْحطًا َشـِديًدا   - 2085 
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْجَعلُوا ِمْنُه ِكًوى إِلَـى  فََشكَْوا إِلَى َعاِئَشةَ فَقَالَْت اْنظُُروا قَْبَر النَّبِ

 السََّماِء َحتَّى لَا َيكُونَ َبْيَنُه َوَبْيَن السََّماِء َسقٌْف قَالَ فَفََعلُوا فَُمِطْرَنا َمطًَرا َحتَّى َنَبَت الُْعْشُب
  .َي َعاَم الْفَْتقَِوَسِمَنْت الْإِبِلُ َحتَّى َتفَتَّقَْت ِمْن الشَّْحمِ فَُسمِّ

مهدىــنه : ئهبــۇلجهۋزا ئهۋس ئىبنــى ئابــدۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ - 2085
ئـۇالر  . دۇچ كهلـدى  ۇرغاقچىلىققـا ق ئهھلى بىـر يىلـى ناھـايىتى قـاتتىق    

ئائىشه رەزىيهلالھۇ . ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا شىكايهت قىلىپ كىردى
  : ئهنها

ۋەسـهللهمنىڭ قهبرىسـىگه    ــ سىلهر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى 
بېرىپ، ئۇنىڭ قهبرىسىدىن ئاسمانغا قارىتىـپ بىـر تۆشـۈك ئـېچىڭالر، ـ      

. ئۇالر بېرىـپ، ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ دېگىنىـدەك قىلـدى      . دېدى
شـۇنىڭ بىـلهن، شـۇنداق مـول يـامغۇر ياغـدىكى، ئـوت ـ چـۆپلهر ئۆسـۈپ،           

ئېلىـپ، ئــۆزىنى  مىرىپ، ئهتلىـرى يــاغ  هتـۆگىلهر ئـادەتتىن تاشــقىرى سـ   
  . شۇ سهۋەبتىن بۇ يىل مولچىلىق يىلى دەپ ئاتالدى. كۆتۈرەلمهي قالدى

 ) 92: دارىمى(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُـولُ إِذَا   - 2086 
  .َعْيٌن غَُدْيقَةٌأَْنَشأَْت َبْحرِيَّةً ثُمَّ َتَشاَءَمْت فَِتلَْك 

ــى     - 2086 ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىچه، پهيغهمـ ــا يېتىشـ مالىكقـ
بۇلـۇت دېڭىـز تهرەپـتىن پهيـدا بولـۇپ، شـام       «: ۋەسهللهم مۇنـداق دېـگهن  

  . »تهرەپكه يۈزلهنسه، يامغۇر ـ يېشىن مول بولىدۇ
  )يهت قىلغانمالىك رىۋا(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َرأَى الَْمطََر قَالَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  - 2088
  .اللَُّهمَّ َصيًِّبا َناِفًعا

ــدۇ   - 2088 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
! ئـــى رەبـــبىم«: ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم يـــامغۇرنى كۆرگهنـــدە

  . دەيتتى» مهنپهئهتلىك يامغۇر ياغدۇرغىن
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  ) 1032: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ قَالَ أََصاَبَنا َوَنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمطَـٌر    - 2089
لَِّه ِلَم فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحَسَر ثَْوَبُه َعْنُه َحتَّى أََصاَبُه فَقُلَْنا َيا َرُسولَ ال

  .َهذَا قَالَ ِلأَنَُّه َحِديثُ َعْهٍد بَِربِِّه َصَنْعَت
ــدۇ  - 2089 ــداق دەي بىــز پهيغهمــبهر : ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن

تۇرغـان بىـر چاغـدا يـامغۇر      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله   
ى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم چىقىـپ، بهدىنىنـى    ىدياغقان

  : بىز. تۇتتى يالىڭاچالپ يامغۇرغا
. نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدۇق ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  : ئۇ
  . ①دېدى ، ـرەببىدىن تېخى يېقىندا ئايرىلدى )يامغۇر(ــ چۈنكى بۇ 

  ) 5100: داۋۇد ئهبۇ(

لَْيَسْت السََّنةُ بِأَنْ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  - 2090
  .لَا ُتْمطَُروا َولَِكْن السََّنةُ أَنْ ُتْمطَُروا َوُتْمطَُروا َولَا ُتْنبُِت الْأَْرُض َشْيئًا

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 2090
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ۇرغـاقچىلىق ق) امغۇرنىـڭ ياغدۇرۇلماسـلىقى  يهنى سـىلهرگه ي (بۇ «
، مول يامغۇر ياغسىمۇ، زېمىننىڭ ھـېچ  ۇرغاقچىلىقئهمهس، ھهقىقىي ق

   .»نهرسه ئۈندۈرمهسلىكىدۇر
  )2904: مۇسلىم(

لَْو َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ َربُّكُْم َعزَّ َوَجلَّ  - 2091
َمْعُتُهْم أَنَّ ِعَباِدي أَطَاُعونِي لَأَْسقَْيُتُهْم الَْمطََر بِاللَّْيلِ َوأَطْلَْعُت َعلَْيهِْم الشَّْمَس بِالنََّهارِ َولََما أَْس

  .َصْوَت الرَّْعِد

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4253(ئهلبانى  ①
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ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2091
  : م مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله

بهنــدىلىرىم ماڭــا ئىتــائهت قىلغــان بولســا، مهن  : پهرۋەردىگــارىڭالر«
ــپ       ــنى چىقىرى ــدۈزى قۇياش ــدۇرۇپ، كۈن ــدە ياغ ــامغۇرنى كېچى ــا ي ئۇالرغ

ئۇالرغــا گۈلــدۈرماما ئــاۋازىنىمۇ ئاڭالتمىغــان بــوالتتىم، ـ         . بېــرەتتىم
  . ①»دەيدۇ

  )؛ بهززار8493: ئهھمهد(

إذا ”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: امت قالعن عبادة بن الص - 2092 
  . “رأيتم عمودا أمحر قبل املشرق يف رمضان، فادخروا طعام سنتكم، فإهنا سنة جوع

ــۋايهت    - 2092 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىت رەزىيهلالھـ ــادە ئىبنـــى سـ ئۇبـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 سـىمان تۈۋرۈكىـدە  پىمهشـرىق تهر ) ئاسـماننىڭ (دا، رامىـزان ئېيىـ  «
ــى قىزىل ــك    لىقنــ ــق يېمهكلىــ ــر يىللىــ ــا بىــ ــهڭالر، ئامبارغــ كۆرســ

  . ②»چۈنكى ئۇ يىل ئاچارچىلىق يىلى بولىدۇ. قاچىلىۋېلىڭالر
  )»ئهلكهبىر«؛ 373: »ئهلئهۋسهت«(

                                                 
ــهمى  ① ــدا يهنه       ): 3278(ھهيسـ ــۇپ، بۇنىڭـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد ۋە بهززار رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ئــــى : ســــاھابىلهر. دېــــدى» ئىمــــانىڭالرنى يــــېڭىالڭالر«: پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم
ال ئىـــالھه ''ئىمـــانىڭالرنى «: ئـــۇ. ئىمـــانىمىزنى قانـــداق يېڭىاليمىـــز؟ ـ دەپ ســـورىدى        ! لالھرەســـۇلۇ

ــالھ ــېڭىالڭالر  '' ئىلاللـ ــارقىلىق يـ ــيىش ئـ ــهنهد        » دېـ ــۇ سـ ــۈملىلهر مۇشـ ــگهن جـ ــاۋاب بهردى، ـ دېـ دەپ جـ
ــلهن بايــان قىلىنىــدۇ   بــۇ ھهدىســنىڭ دەلىــل كــۈچى ســهنهدىدىكى ســهدەقه ئىبنــى مۇســا دەقىقىــي        . بى

كىشـــىگه بـــاغلىق بولـــۇپ، ئىبنـــى مهئىـــن ۋە باشـــقىالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى   ئىســـىملىك 
ــراھىم ئۇنىـــــڭ راســـــتچىل كىشـــــى     ــه، مۇســـــلىم ئىبنـــــى ئىبـــ ئىكهنلىكىنـــــى ئىلگىـــــرى سۈرســـ

 .ئىكهنلىكىنى ئېيتقان، ـ دېگهن
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە خالىــــد ئىبنــــى ): 7980(ھهيســــهمى  ②

مهن ئۇنىــــڭ ۋە ئاتىســــىنىڭ كىــــم . ئىســــىملىك بىــــرى بــــار ئابــــدۇلالھڭ قىــــزى ئۇممــــۇ مهئــــداننى
 . ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهن



 

453 

  

 سۈننهت نامازالر

صـلى اهللا   -ِه َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَّ قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْن - 2093
َركَْعَتْينِ قَْبلَ الظُّْهرِ، َوَركَْعَتْينِ َبْعَد الظُّْهرِ، َوَركَْعَتْينِ َبْعَد الُْجُمَعِة، َوَركَْعَتْينِ  -عليه وسلم 

  .َبْعَد الَْمْغرِبِ، َوَركَْعَتْينِ َبْعَد الِْعَشاِء
مهن : ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ      - 2093

ــۇرۇن     پهيغ ــلهن پېشــىندىن ب ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س هم
ئىككى رەكئهت، پېشىندىن كېيىن ئىككى رەكئهت، جـۈمهدىن كېـيىن   
ئىككى رەكئهت، شامدىن كېيىن ئىككى رەكئهت ۋە خۇپتهندىن كېيىن 

  . ىمىدكى رەكئهت سۈننهت نامىزى ئوقۇغانئىك
  )1173: بۇخارى(

  .فَِفي َبْيِتِه َوالُْجُمَعةُالَْمْغرُِب َوالِْعَشاُء  فَأَمَّا: زاد يف رواية - 2094
نامىزىنىـڭ   ۋە جـۈمه  خۇپتهن ،ئهمما شام: يهنه بىر رىۋايهتته - 2094

  . سۈننىتىنى ئۆيىدە ئوقۇغان، ـ دېگهن
 ) 1732: ؛ مۇسلىم1173: بۇخارى(

انَ ُيَصلِّي َسْجَدَتْينِ َخِفيفََتْينِ عن َحفَْصةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَ - 2095
  .َبْعَد َما َيطْلُُع الْفَْجُر َوكَاَنْت َساَعةً لَا أَْدُخلُ ِفيَها َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــدۇ   - 2095 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ھهفسـ پهيغهمـ
ن كېـيىن يهڭگىـل ئىككـى    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تـاڭ ئاتقانـدى  

مهن بـۇ چاغـدا،   . ئوقـۇيتتى ) يهنى بامـداتنىڭ سـۈننىتىنى  (رەكئهت ناماز 
  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كىرمهيتتىم

 )1443: دارىمى(

َر َعلَى ِثْنَتْي َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن ثَاَب - 2096
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 َبْعـَدَها  َعْشَرةَ َركَْعةً ِمْن السُّنَِّة َبَنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة أَْرَبعِ َركََعاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ َوَركَْعَتْينِ
  .َعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرَِوَركَْعَتْينِ َبْعَد الَْمْغرِبِ َوَركَْعَتْينِ َبْعَد الِْعَشاِء َوَركْ

ــدۇكى،     - 2096 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــون ئىككــى رەكــئهت ســۈننهتنى داۋاملىــق ئوقۇ   مكــىىك« هللا ا، اســئ
پېشـىندىن بـۇرۇن تـۆت    : ئـۇالر . جهننهتته بىر ئۆي بىنـا قىلىـدۇ  ئۇنىڭغا 
ت، پېشىندىن كېيىن ئىككى رەكئهت، شـامدىن كېـيىن ئىككـى    رەكئه

رەكئهت، خۇپتهندىن كېيىن ئىككى رەكئهت ۋە بامداتتىن بۇرۇن ئىككى 
  . ①»رەكئهتتۇر

  ) 414: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َركَْعَتاِن لَْم َيكُْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم     -2097
  .ا ِسرŋا َولَا َعلَانَِيةً َركَْعَتاِن قَْبلَ َصلَاِة الصُّْبحِ َوَركَْعَتاِن َبْعَد الَْعْصرَِيَدُعُهَم

ــدۇ   - 2097 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بامـــداتتىن بـــۇرۇن ئىككـــى رەكـــئهت، 

ــئهت   ــى رەك ــيىن ئىكك ــىردىن كې ــنى   ئهس ــاز ئوقۇش ــ(نام ــاكى ئاش كارا ي
  . ②ھېچقاچان تاشلىمىغان) مهخپىي بولسۇن

 )592: بۇخارى(

فَقَالَْت كَانَ ُيَصلِّي ِفي َبْيِتي قَْبلَ الظُّْهرِ أَْرَبًعا ثُمَّ َيْخُرُج فَُيَصلِّي : ويف رواية - 2098
َب ثُمَّ َيْدُخلُ فَُيَصلِّي َركَْعَتـْينِ  بِالنَّاسِ ثُمَّ َيْدُخلُ فَُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َوكَانَ ُيَصلِّي بِالنَّاسِ الَْمْغرِ

َوُيَصلِّي بِالنَّاسِ الِْعَشاَء َوَيْدُخلُ َبْيِتي فَُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َوكَانَ ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيلِ ِتْسَع َركََعـاٍت  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 338(ئهلبانى  ①
ــۇ         ② ــان بـ ــيىن ئوقۇغـ ــرىدىن كېـ ــاالمدىن ئهسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۋايهتته پهيغهمـ ــر رىـ ــدىكى يهنه بىـ بۇخارىـ

ــورالغ   ــى ســ ــاز ئىكهنلىكــ ــېمه نامــ ــڭ نــ ــىننىڭ  نامازنىــ ــڭ پېشــ ــاالم بۇنىــ ــبهر ئهلهيهىسســ اندا، پهيغهمــ
شـــــۇنىڭغا ئاساســـــهن ئـــــالىمالر بـــــۇ . ئـــــاخىرقى ســـــۈننىتىنىڭ قازاســـــى ئىكهنلىكىنـــــى ئېيتقـــــان

دېـــگهن ســـۆزنى پېشـــىننىڭ ســـۈننىتىنى ئوقۇيالمـــاي قالســـا، " ھېچقاچـــان تاشـــلىمىغان"ھهدىســـتىكى 
  . پ ئىزاھلىغان، دەھېچقاچان تاشلىمىغانقازاسىنى ئهسىردىن كېيىن قىلىشنى 
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ا َوكَانَ إِذَا قََرأَ َوُهَو قَاِئٌم َركَـَع  ِفيهِنَّ الْوِْتُر َوكَانَ ُيَصلِّي لَْيلًا طَوِيلًا قَاِئًما َولَْيلًا طَوِيلًا قَاِعًد
َوَسَجَد َوُهَو قَاِئٌم َوإِذَا قََرأَ قَاِعًدا َركََع َوَسَجَد َوُهَو قَاِعٌد َوكَانَ إِذَا طَلََع الْفَْجـُر َصـلَّى   

  . َركَْعَتْينِ
: يهنه بىر رىۋايهتته ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېـگهن  - 2098

لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پېشــىندىن بــۇرۇن مېنىــڭ  پهيغهمــبهر ســهلال
ھۇجرامــدا تــۆت رەكــئهت ســۈننهت ئوقــۇيتتى، ئانــدىن چىقىــپ جامــائهت  

يهنه ئىككـى رەكـئهت    ،بىلهن پهرزنى ئوقۇپ بولغانـدىن كېـيىن كىرىـپ   
جامائهت بىلهن شامنىڭ پهرزىنـى ئوقـۇپ بولغانـدىن    . سۈننهت ئوقۇيتتى

ت ئوقـۇيتتى، جامـائهت بىـلهن    ئىككـى رەكـئهت سـۈننه    ،كېيىن كىرىـپ 
ئىككـى رەكـئهت    ،خۇپتهننىڭ پهرزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن كىرىپ

ــۇيتتى  ــئهت    . ســۈننهت ئوق ــۇز رەك ــلهن قوشــۇپ توقق ــر بى ــدە ۋىتى كېچى
تهھهججـۇد نـامىزىنى بهزىـدە ئـۆرە تـۇرۇپ،      . تهھهججۇد نـامىزى ئوقـۇيتتى  

رائهت قىلسا، رۇكۇ ئهگهر ئۆرە تۇرۇپ قى. بهزىدە ئولتۇرۇپ ئۇزۇن ئوقۇيتتى
نامـازدا ئولتـۇرۇپ قىـرائهت قىلسـا،     . ۋە سهجدىنىمۇ ئۆرە تـۇرۇپ قىالتتـى  

ــدا، ئىككــى رەكــئهت  . رۇكــۇ، ســهجدىنىمۇ ئولتــۇرۇپ قىالتتــى  تــاڭ ئاتقان
  . سۈننهت ئوقۇيتتى

  )730: مۇسلىم(

طَوُّعِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ السَّلُوِليِّ قَالَ َسأَلَْنا َعِليŋا َعْن َت - 2099
ـ  َتطَْعَنا قَـالَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالنََّهارِ فَقَالَ إِنَّكُْم لَا ُتِطيقُوَنُه فَقُلَْنا أَْخبِْرَنا بِِه َنأُْخذْ ِمْنُه َما اْس

لُ َحتَّى إِذَا كَاَنْت الشَّْمُس ِمْن كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى الْفَْجَر ُيْمهِ
 َها ُهَنا َيْعنِي ِمْن ِقَبلِ الَْمْشرِقِ بِِمقَْدارَِها ِمْن َصلَاِة الَْعْصرِ ِمْن َها ُهَنا َيْعنِي ِمْن ِقَبلِ الَْمْغرِبِ

َيْعنِي ِمْن ِقَبلِ الَْمْشـرِقِ  قَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ ثُمَّ ُيْمهِلُ َحتَّى إِذَا كَاَنْت الشَّْمُس ِمْن َها ُهَنا 
ُس ِمقَْداَرَها ِمْن َصلَاِة الظُّْهرِ ِمْن َها ُهَنا قَاَم فََصلَّى أَْرَبًعا َوأَْرَبًعا قَْبلَ الظُّْهرِ إِذَا َزالَْت الشَّـمْ 

ْسِليمِ َعلَى الَْملَاِئكَِة الُْمقَرَّبَِني َوَركَْعَتْينِ َبْعَدَها َوأَْرَبًعا قَْبلَ الَْعْصرِ َيفِْصلُ َبْيَن كُلِّ َركَْعَتْينِ بِالتَّ
ُع َوالنَّبِيَِّني َوَمْن َتبَِعُهْم ِمْن الُْمْسِلِمَني َوالُْمْؤِمنَِني قَالَ َعِليٌّ فَِتلَْك ِستَّ َعْشَرةَ َركَْعـةً َتطَـوُّ  

ُم َعلَْيَها قَالَ َوِكيٌع َزاَد ِفيِه أَبِي فَقَالَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالنََّهارِ َوقَلَّ َمْن ُيَداوِ
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  .َحبِيُب ْبُن أَبِي ثَابٍِت َيا أََبا إِْسَحَق َما أُِحبُّ أَنَّ ِلي بَِحِديِثَك َهذَا ِملَْء َمْسجِِدَك َهذَا ذََهًبا
ــدۇ   - 2099 ــداق دەي ــى : ئاســىم ئىبنــى زەمــرە ســهلۇلى مۇن بىــز ئهل

ــب  هر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهم
ۇق، ئهلــى ىدســورىغان توغرۇلــۇق ازلىرىكۈنــدۈزدىكى پهرزدىــن باشــقا نامــ

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىلغان ئىبادىتىنى 

  : بىز. قىلىشقا سىلهرنىڭ كۈچۈڭالر يهتمهيدۇ، ـ دېدى
ئهلـى  . تكىـنىگه ئهمهل قىالرمىـز، ـ دېـدۇق    ــ دەپ بهرگىن، كۈچىمىزنىڭ يه

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بامـداتنى ئوقـۇپ بولـۇپ، كـۈن         ــ 

اردا دچىقىپ، مهغرىب تهرەپتىن قارىغاندا ئهسىرنىڭ ۋاقتىنى بىلدۈرگۈدەك مىق
ىككـى رەكـئهت چاشـگاھ    ئۆرلىگهنگه قهدەر سـاقاليتتى، ئانـدىن كېـيىن قوپـۇپ ئ    

ــۇيتتى  ــامىزى ئوق ــدە،     . ن ــى كىرگهن ــىننىڭ ۋاقت ــپ پېش ــۈن قايرىلى ــدىن ك ئان
پېشــىننى . پېشــىننى ئوقۇشــتىن بــۇرۇن تــۆت رەكــئهت ســۈننهت ئوقــۇيتتى      

ئهسـىردىن بـۇرۇن   . ئوقۇغاندىن كېيىن، يهنه ئىككى رەكئهت سـۈننهت ئوقـۇيتتى  
تائاالغـا  هللا ئارىسـىنى ا تۆت رەكئهت سـۈننهت ئوقـۇيتتى، ھهر ئىككـى رەكئهتنىـڭ     

ئۇالرغـا ئهگهشـكهن    شـۇنداقال يېقىن قىلىنغان پهرىشـتىلهرگه، پهيغهمـبهرلهرگه   
 16مانـا بـۇ   . لهرگه سـاالم بېـرىش بىـلهن ئايرىـپ ئوقـۇيتتى     مۇئمىنمۇسۇلمان ۋە 

رەكئهت ناماز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كۈندۈزلىرى پهرزدىن 
  .قىلىدىغانالر بهكال ئاز، ـ دېدى ھهمىشه ئادابۇالرنى . دۇرسىرت ئوقۇيدىغان نامىزى

ھهبىـب ئىبنـى ئهبـۇ     ھهققىـدە  دادام بـۇ ھهدىـس  : مۇنداق دەيدۇ )راۋى(ۋەكى 
مهن سـېنىڭ سـۆزلهپ    !ئهبـۇ ئىسـهاق  ئى : سابىتنىڭ ئهبۇ ئىسهاق دېگهن راۋىغا

ـ بهرگهن بۇ ھهدىسـىڭنى مۇشـۇ مهسـجىدىڭ تولغـۇدەك ئالتۇنغـا تېگىشـمهيمهن،        
  . ①دېگهنلىكىنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان

  )1161: ئىبنى ماجه(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمَغفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبـْيَن كُـلِّ    - 2100 
                                                 

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 952(ئهلبانى  ①
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  .ْن َشاَءأَذَاَنْينِ َصلَاةٌ َبْيَن كُلِّ أَذَاَنْينِ َصلَاةٌ ثُمَّ قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة ِلَم
ئابدۇلالھ ئىبنى مـۇغهففهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت      - 2100

ھهر ئىككـى  «: قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    
ناماز بار، ھهر ئىككى ئهزان ) نهپله(ئارىسىدا ) ئهزان بىلهن تهكبىر(ئهزان 

  . دېدى» دەمگهخالىغان ئا«: دەپ ئۈچىنچى قېتىمدا» ئارىسىدا ناماز بار
 )627: بۇخارى(

 إال صـالة  أذانـني  كل بني قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ أن بريدة عن - 2101
  .املغرب

ــدۇكى،     - 2101 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدە رەزىيهلالھـ بۇرەيـ
ناماز شـامدىن  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) ئهزان بىـلهن تهكبىـر  (ر ئىككـى ئهزىنـى   باشقا ھهرقانـداق نامازنىـڭ ھه  
  . ①»ناماز بار) نهپله(ئارىسىدا 

 ) 693: بهززار(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ ُيَحدِّثُ أَنَّ ُعَمَر اْبَن َسِمْعُت قَالَ ُحَرْيٍث ْبَن ُعقَْبةَ - 2102
 فَِقيلَ. بَِواِحَدٍة فَأَْوِتْر ُيْدرِكَُك الصُّْبَح أَنَّ أَْيَتَر فَإِذَا َمثَْنى َمثَْنى اللَّْيلِ َصلَاةُ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه
 .َركَْعَتْينِ كُلِّ ِفي ُتَسلَِّم أَنْ َمثَْنىÝ قَالَ َمثَْنى َما ُعَمَر ِلاْبنِ

مهن ئىبنــى ئــۆمهر : مۇنــداق دەيــدۇ ئــۇقبه ئىبنــى ھــۇرەيس - 2102
ەسـهللهمنىڭ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋ    

  :گهنلىكىنى ئاڭلىغانېمۇنداق د
كېچىلىك ناماز ئىككى رەكـئهت ـ ئىككـى رەكئهتـتىن ئوقۇلىـدۇ،      «

ــۇپ      ــر ئوق ــر رەكــئهت ۋىت ــاڭ ئېتىــپ كېتىشــتىن ئهنســىرىگهنلهر بى ت
  : ئىبنى ئۆمهردىن. »نامىزىنى تاماملىسا بولىدۇ

ـــ ئىككــى رەكــئهت  ــېمه مهقســهت    ـ ــدىن ن ــ ئىككــى رەكــئهت دېگهن ـ

                                                 
ــهمى  ① ــى    ): 3391(ھهيســ ــان ئىبنــ ــهنهدىدە ھهييــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــنى بهززار رىــ ــۇ ھهدىســ  بــ

 .لىشتۈرۈپ قويىدىغان بىرى بار، ـ دېگهنېئۇبهيدۇلالھ ئىسىملىك ھهدىسنى ئ
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  :دى، ئۇىـ دەپ سورالغان ؟قىلىنغان
  . ــ ھهر ئىككى رەكئهتته بىر ساالم بېرىش، ـ دېدى

  )749: مۇسلىم(

ــقا ھهدىس ــك ۋە باشـ ــۆمهر  مالىـ ــى ئـ ــالرمۇ ئىبنـ ــۇ شۇناسـ رەزىيهلالھـ
ــا ــۇ      دىن ئهنهۇم ــزى ب ــائى ۋە تىرمى ــان، نهس ــۋايهت قىلغ ــنى رى ــۇ ھهدىس ب
ۈزنىمۇ كېچه ـ كۈندۈزنىڭ نامىزى ئىككى رەكئهت دەپ، كۈنـد  : ھهدىسنى

 .قوشۇپ رىۋايهت قىلىش خاتا، ـ دېگهن
 ِفـي  ُيَسلُِّمونَ إِلَّا أَْرِضَنا فُقََهاَء أَْدَركُْت َما الْأَْنَصارِيُّ َسِعيٍد ْبُن َيْحَيى قَالَ - 2103

  .النََّهارِ ِمْن اثَْنَتْينِ كُلِّ
مهن بىزنىڭ يـۇرتىمىزدىكى  : يهھيا ئىبنى سهئىد ئهنسارى - 2103

نامـازالرنىمۇ ھهر  ) سۈننهت ۋە نهپله(كۈندۈزى ئوقۇلىدىغان فهقىهالرنىڭ 
  . ئىككى رەكئهتته بىر ساالم بېرىپ ئوقۇغانلىقىنى كۆرگهن، ـ دەيدۇ

  )رىۋايهت قىلغان هتتهبۇخارى مۇئهللهق ھال(

ــد، ئىكــرىمه ۋە زۆھــرى     ــۇ زەر، ئهنهس، جــابىر ئىبنــى زەي ــار، ئهب ئهمم
 .قى رىۋايهت قىلىنغانقاتارلىقالرنىڭمۇ مۇشۇنداق قىلىدىغانلى
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  داتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىبام

 َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َيكُْن لَْم قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن -2104
  .الْفَْجرِ َركَْعَتْي َعلَى َتَعاُهًدا ِمْنُه أََشدَّ النََّواِفلِ ِمْن َشْيٍء

هيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پ: ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   - 2104
ــئهت     ــى رەكـ ــداتنىڭ ئىككـ ــدە بامـ ــازلىرى ئىچىـ ــله نامـ ــهللهم نهپـ ۋەسـ

  . سۈننىتىنى ئوقۇشنى ھهممىدىن مۇھىم بىلهتتى، ـ دېگهن
 )1163: بۇخارى(

ـ   - 2105 ْن َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َركَْعَتا الْفَْجرِ َخْيـٌر ِم
  .الدُّْنَيا َوَما ِفيَها
ــدۇكى،     - 2105 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ

بامـداتنىڭ  «: پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن     
ــارلىق نهرســىلهردىن    ئىككــى رەكــئهت ســۈننىتى دۇنيــا ۋە دۇنيــادىكى ب

  . »ياخشىدۇر
 )725: مۇسلىم(

َرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتَدُعوُهَما َوإِنْ َعْن أَبِي ُهَرْي - 2106
  .طََرَدْتكُْم الَْخْيلُ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2106
ــگهن    ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــاتلىق «: پهيغهم ئ

پ كهلســىمۇ، بامــداتنىڭ ئىككــى رەكــئهت    دۈشــمهن ســىلهرنى قــوغال  
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   ①»!سۈننىتىنى تاشلىماڭالر
 )1258: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ َبـْيَن   - 2107
  .اِة الصُّْبحِالنَِّداِء َوالْإِقَاَمِة ِمْن َصلَ

ــدۇكى،     - 2107 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
 -پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بامــدات نامىزىنىــڭ ئهزان   

تهكبىرىنىـــڭ ئارىلىقىـــدا بامـــداتنىڭ ئىككـــى رەكـــئهت ســـۈننىتىنى 
  . يهڭگىل ئوقۇيتتى

 ) 619: بۇخارى(

كُْنُت لَأََرى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت إِنْ - 2108
  .َركَْعَتْي الْفَْجرِ فَُيَخفِّفُُهَما َحتَّى أَقُولَ أَقََرأَ ِفيهَِما بِأُمِّ الِْكَتابِ

مهن پهيغهمــبهر : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 2108
بامـدات نامىزىنىـڭ ئىككـى رەكـئهت      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

ــا    ــۆرەتتىمكى، ھهتت ــانلىقىنى ك ــل ئوقۇغ ــۇنداق يهڭگى ــۈننىتىنى ش : س
ــته ســۈرە    ــۇ ئىككــى رەكئهت پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ب

  . ②فاتىههنى ئوقۇغاندىمۇ؟ ـ دەپمۇ قاالتتىم
 ) 936: نهسائى(

نِي اْبُن ُعَمَر َوأََنا أَُصلِّي َبْعَد طُلُوعِ الْفَْجرِ َعْن َيَسارٍ َمْولَى اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرآ - 2109
اةَ فَقَالَ َيا َيَساُر إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعلَْيَنا َوَنْحُن ُنَصلِّي َهِذِه الصَّـلَ 

  .فَْجرِ إِلَّا َسْجَدَتْينِفَقَالَ ِلُيَبلȠِّْ َشاِهُدكُْم غَاِئَبكُْم لَا ُتَصلُّوا َبْعَد الْ
يهسـار   ئازادگهردىسـى نىـڭ  مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 2109

مېنىـڭ تـاڭ ئاتقانـدىن     مـا ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: مۇنداق دەيدۇ
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 272(ئهلبانى  ①
 .دېگهن سهھىه، ـ): 907(ئهلبانى  ②
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  : كېيىن ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىمنى كۆرۈپ

ــار  ـــ ھهي يهس ــته      ! ـ ــر پهيت ــان بى ــاز ئوقۇۋاتق ــۇنداق نام ــۇ مۇش بىزم
يهردە بـارلىرىڭالر   بـۇ «: بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چىقىپپهيغهم

يوقلىرىڭالرغا يهتكۈزۈڭالركى، تاڭ ئاتقاندىن كېيىن، بامداتنىڭ ئىككى 
  . ①دېگهنىدى، ـ دېدى» !رەكئهت سۈننىتىدىن باشقا ناماز ئوقۇماڭالر

  )1278: داۋۇد ئهبۇ(

كَِثًريا ِممَّا كَانَ َيقَْرأُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ  - 2110
َهِذِه اɇَيةَ قَالَ َهِذِه ِفى الرَّكَْعِة ) آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيَنا قُولُوا( بَِوَسلََّم ِفي َركَْعَتْي الْفَْجرِ 

  ).اللَِّه َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَآَمنَّا بِ(اُألولَى َوِفى الرَّكَْعِة اɇِخَرِة بِ 
ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2110 ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كـۆپىنچه ۋاقىتتـا     : قىلىنىدۇ

 قُولُـوا : بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىنىڭ ئالدىنقى رەكئىتىگه
آَمنَّا بِاللَّـِه  : دېگهن ئايهتنى، كېيىنكى رەكئىـتىگه  ②لَ إِلَْيَناآَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِ

  . ④دېگهن ئايهتنى ئوقۇيتتى ③َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمون
 ) 1259: داۋۇد ئهبۇ(

َتْي َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي َركَْع - 2111 
ْيَنَنـا  الْفَْجرِ قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيَنا َوالَِّتي ِفي آلِ ِعْمَرانَ َتَعالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسـَواٍء بَ 

  .َوَبْيَنكُْم
ــۋايهت مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2111 ــداق رى دىن مۇن
م بامـداتنىڭ ئىككـى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله: قىلىنىدۇ

 آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيَنا قُولُوا: رەكئهت سۈننىتىنىڭ ئالدىنقى رەكئىـتىگه 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1138(ئهلبانى  ①
 .ئايهت -136بهقهرە،  سۈرە ②
 .ـ ئايهت 52سۈرە ئال ئىمران،  ③
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1121(ئهلبانى  ④



  ناماز بۆلۈمى

 462

 ①َتَعالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم: دېگهن ئايهتنى، كېيىنكـى رەكئىـتىگه  
  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇيتتى

 ) 727: مۇسلىم(

بِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي َركَْعَتْي الْفَْجرِ َعْن أَ - 2112
َنا آَمنَّا بَِما قُلْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ َعلَْيَنا ِفي الرَّكَْعِة الْأُولَى َوِفي الرَّكَْعِة الْأُْخَرى بَِهِذِه الǔَْيِة َربَّ

لَا ُتْسأَلُ ْنَزلَْت َواتََّبْعَنا الرَُّسولَ فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن أَْو إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبِشًريا َوَنِذيًرا َوأَ
  .َعْن أَْصَحابِ الَْجِحيمِ َشكَّ الدَّاَرَوْرِديُّ

ــۋايهت    – 2112 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بامـداتنىڭ ئىككـى   پ: قىلىنىدۇ

 ②َعلَْيَناقُلْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ : رەكئهت سۈننىتىنىڭ ئالدىنقى رەكئىتىگه
َربََّنا آَمنَّا بَِما أَْنَزلَْت َواتََّبْعَنـا الرَُّسـولَ   : دېگهن ئايهتنى، كېيىنكى رەكئىتىگه

إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبِشًريا َوَنِذيًرا َولَـا ُتْسـأَلُ َعـْن    : يـاكى  ③شَّاِهِديَنفَاكُْتْبَنا َمَع ال
ــيمِ ــَحابِ الَْجِح ــايهتنى ئوقۇغــان  ④أَْص ئىككىنچــى رەكئهتــته . دېــگهن ئ

يــــــۇقىرىقى ئىككــــــى ئايهتنىــــــڭ قايسىســــــىنى ئوقۇغــــــانلىقىنى  
  . ⑤جهزملهشتۈرەلمىگهن كىشى بۇ ھهدىسنىڭ راۋىسىدۇر

  ) 1260: داۋۇد بۇئه(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرَمقُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْشرِيَن َمـرَّةً   - 2113
اللَُّه ُهَو  َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ َبْعَد الَْمْغرِبِ َوِفي الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ َوقُلْ

  .أََحٌد
ــائىبنــــى ئــــۆمهر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇ - 2113 مهن پهيغهمــــبهر : مــ

                                                 
 .ـ ئايهت 64سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ـ ئايهت 84سۈرە ئال ئىمران،  ②
 .ـ ئايهت 53سۈرە ئال ئىمران،  ③
 .ـ ئايهت 119سۈرە بهقهرە،  ④
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1122(ئهلبانى  ⑤
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ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قىــرائىتىگه يىگىــرمه قېتىمــدەك  
دىققهت قىلىپ تىڭشـاش ئـارقىلىق، ئۇنىـڭ نامـاز شـامدىن كېيىنكـى       

: ئىككى رەكئهت سۈننهت بىلهن بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سـۈننىتىدە 
 أَيَُّها الْكَـاِفُرونَ قُلْ َيا ۋە:     ٌقُـلْ ُهـَو اللَّـُه أََحـد    نـى ئوقۇيـدىغانلىقىنى

  . ①بىلىۋالغانىدىم، ـ دەيدۇ
 ) 992: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا    - 2114
  .ْضطََجَع َعلَى ِشقِِّه الْأَْيَمنَِصلَّى َركَْعَتْي الْفَْجرِ ا

ــدۇ   - 2114 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
سـۈننىتىنى  ئىككـى رەكـئهت   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بامـداتنىڭ  

يهنـى بىـردەم   (ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، ئوڭ يېنىنـى بېسـىپ ياتـاتتى    
  ). يېتىۋاالتتى

 ) 1160: بۇخارى(

َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قََضى َصـلَاَتُه   َعْن - 2115
نِ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ َنظََر فَإِنْ كُْنُت ُمْسَتْيِقظَةً َحدَّثَنِي َوإِنْ كُْنُت َناِئَمةً أَْيقَظَنِي َوَصلَّى الـرَّكَْعَتيْ 

ُه الُْمَؤذِّنُ فَُيْؤِذَنُه بَِصلَاِة الصُّْبحِ فَُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ ثُمَّ َيْخـُرُج  ثُمَّ اْضطََجَع َحتَّى َيأِْتَي
  .إِلَى الصَّلَاِة

ــدۇ   - 2115 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كېچىنىــڭ ئاخىرىــدا نــامىزىنى ئوقــۇپ  

مهن ئويغــاق بولســام، مهن بىــلهن  . ڭــا قــارايتتىبولغانــدىن كېــيىن، ما
ئۇخالۋاتقــان بولســام، مېنــى ئويغىتىــپ قويــۇپ، ئىككــى  . پاراڭلىشــاتتى

رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى، ئانـدىن مـۇئهززىن كېلىـپ، بامـدات نامىزىنىـڭ      
 ئانـدىن . يېنىنى بېسىپ ياتاتتىۋاقتى كىرگهنلىكىنى خهۋەر قىلغۇچه 
ــۇرۇپ، يهڭگىــل ئىككــى رەكــئهت ســ   ــدىن نامازغــا  ت ۈننهت ئوقــۇيتتى، ئان

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 948(ئهلبانى ①
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  . ①چىقاتتى) مهسجىدكه(
  )1262: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا َصـلَّى     - 2116 
  .أََحُدكُْم َركَْعَتْي الْفَْجرِ فَلَْيْضطَجِْع َعلَى َيِمينِِه

ەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھۇر – 2116
بامـداتنىڭ  «: پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن     

ئىككى رەكئهت سۈننىتىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، ئوڭ يېنىڭالرنـى  
   .②»يېتىڭالر) ئازراق(بېسىپ 

 ) 420: تىرمىزى(

نُ ْبُن الَْحكَمِ أََما ُيْجزǛُِ أََحَدَنا َمْمَشاُه إِلَـى  فَقَالَ لَُه َمْرَوا: وزاد أبو داود - 2117
َر الَْمْسجِِد َحتَّى َيْضطَجَِع َعلَى َيِمينِِه قَالَ ُعَبْيُد اللَِّه ِفي َحِديِثِه قَالَ لَا قَالَ فََبلȠََ ذَِلَك اْبَن ُعَم

ُعَمَر َهلْ ُتْنِكُر َشْيئًا ِممَّا َيقُولُ قَالَ لَا َولَِكنَُّه  فَقَالَ أَكْثََر أَُبو ُهَرْيَرةَ َعلَى َنفِْسِه قَالَ فَِقيلَ ِلاْبنِ
  .اْجَتَرأَ َوَجُبنَّا قَالَ فََبلȠََ ذَِلَك أََبا ُهَرْيَرةَ قَالَ فََما ذَْنبِي إِنْ كُْنُت َحِفظُْت َوَنَسْوا

: ئهبۇ داۋۇد بۇ ھهدىسـكه مۇنـۇالرنى قوشـۇپ رىـۋايهت قىلـدى      – 2117
  : هم ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىنمهرۋان ئىبنى ھهك

ــ مهسجىدكه مېڭىش ئوڭ تهرەپنـى بېسـىپ يېتىشـنىڭ ئـورنىنى     
  : ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئااللمامدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئهبۇ

ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ بـۇ سـۆزى ئىبنـى      ئهبۇ. ــ ياق، ـ دېدى 
  : ئۇ غا يېتىۋىدى،مائۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

بهك ) ھهدىـس رىـۋايهت قىلىشـتا   (ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ــ ئهبۇ
  : شۇ ھامان ئۇنىڭغا. ئاشۇرۇۋەتتى، ـ دېدى

ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلغـان       ــ ئۇنـداقتا، سـهن ئهبـۇ   
ھهدىسلهردىن بىرەرسىنى ئىنكار قىالمسهن؟ ـ دېـگهن سـوئال قويۇلـدى،     

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1124(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 344(ئهلبانى  ②
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  : ئۇ
ئۇنتۇلـۇپ قېلىشـتىن   (ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ــ ياق، بىراق ئهبۇ

جـۇرئهت قىلـدى، ئهممـا بىـز     ) ، كـۆپ ھهدىـس رىـۋايهت قىلىشـقا    قورقماي
  : ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا يېتىۋىدى، ئۇ بۇ سۆز ئهبۇ. قورقتۇق، ـ دېدى

ــ مهن ئهسـته قالـدۇرغان نهرسـىنى ئـۇالر ئۇنتـۇپ قالغـان بولسـا، بـۇ         
  . ①ـ دېدى! گۇناھىم بار؟ئىشتا مېنىڭ نېمه 

 )1261: داۋۇد ئهبۇ(

أن ابن عمر رأى رجال صلى الفجر فاضطجع قال ما محلـك  : عن نافع - 2118
: أردت الفصل بني صالź، قال وأي فصل أفضل من السالمÝ قال: على ما صنعتÝ قال

 .رواه رزين. بل هي بدعة: فإهنا سنة، قال
: نــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇنــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇ - 2118

بىر كىشىنىڭ بامداتنى ئوقـۇپ بولـۇپ    مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  : يېنىنى بېسىپ ياتقانلىقىنى كۆرۈپ

  : ئۇ كىشى. ــ نېمىشقا بۇنداق قىلىسهن؟ ـ دەپ سورىدى
ـــ  . نامىزىمنىــڭ ئارىســىنى ئــايرىۋېتهي دېــگهن، ـ دېــدى    ) ئىككــى(ـ

  : مانهۇئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئه
ــ ئىككى نامازنىڭ ئارىسىنى ئايرىيدىغان ساالمدىن ياخشىراق بىـر  

  : ئۇ كىشى. ئىش بوالمدۇ؟ ـ دېدى
ــــ بۇنــداق يېــتىش ســۈننهت، ـ دېۋىــدى، ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ    

  :مائهنهۇ
  . ــ سۈننهت ئهمهس، بهلكى بىدئهت، ـ دېدى

  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

ال صلى مع النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصـبح  أن رج: عن ابن مسعود - 2119
أصـل  يارسول اهللا إƆ كنت مل : فلما انصرف صلى ركعتني فقال له آلصبح أربعاÝ قال

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1123(ئهلبانى  ①
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 .فال إذا: ركعƔ الفجر، قال
بىر كىشى : ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 2119

بىلهن بامدات نامىزىنى ئوقـۇپ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ غانىــدىبولــۇپ، يهنه ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقۇ

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
  : ئۇ كىشى. ــ بامدات تۆت رەكئهتمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

مهن ئىككـــى رەكـــئهت ســـۈننهتنى تېخـــى    ! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ  
  :هيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل. ئوقۇمىغانىدىم، ـ دېدى

  . ـ دېدى! ــ ئۇنداقتا، ئوقۇۋەرگىن
  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعْن َجدِِّه قَْيسٍ قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2120 
َصَرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُِقيَمْت الصَّلَاةُ فََصلَّْيُت َمَعُه الصُّْبَح ثُمَّ اْن

فََوَجَدنِي أَُصلِّي فَقَالَ َمْهلًا َيا قَْيُس أََصلَاَتاِن َمًعا قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي لَْم أَكُْن َركَْعـُت  
  .َركَْعَتْي الْفَْجرِ قَالَ فَلَا إِذَنْ

يــس رەزىيهلالھــۇ مــۇھهممهد ئىبنــى ئىبــراھىم بوۋىســى قه  - 2120
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ئهلهيهى ۋەسـهللهم ھۇجرىسـىدىن چىققانـدىن كېـيىن، نامازغـا تهكبىـر       
شۇنىڭ بىلهن، مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . ئوقۇلدى

ــۇدۇم  ــامىزىنى ئوقـ ــدات نـ ــلهن بامـ ــيىن، پهيغه. بىـ ــازدىن كېـ ــبهر نامـ مـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنىڭ نامازغا تۇرغانلىقىمنى كۆرۈپ

توختـا، بىـر ۋاقىتتـا ئىككـى نامـاز ئوقۇمسـهن؟ ـ دەپ        ! ـــ ئـى قهيـس   
  : مهن. سورىدى

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ مهن بامــداتنىڭ ئىككــى رەكــئهت ســۈننىتىنى  ! ـ
  :همپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل. ئوقۇمىغانىدىم، ـ دېدىم

  . ①ـ دېدى! ــ ئۇنداقتا، ئوقۇۋەرگىن
  ) 422: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 346(ئهلبانى  ①
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عن َحفَْص ْبَن َعاِصمٍ قَالَ َسِمْعُت َرُجلًا ِمْن الْأَْزِد ُيقَالُ لَُه َماِلـُك اْبـُن    - 2121
ةُ ُيَصلِّي َركَْعَتـْينِ  ُبَحْيَنةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجلًا َوقَْد أُِقيَمْت الصَّلَا

اللَُّه فَلَمَّا اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَاثَ بِِه النَّاُس َوقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم الصُّْبَح أَْرَبًعا الصُّْبَح أَْرَبًعا

ئىبنــى بــۇھهينه  ھهفــس ئىبنــى ئاســىم ئهزدىلىــك مالىــك  - 2121
پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

تهكبىـــر ) نامازغـــا(ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــر كىشـــىنىڭ 
ناماز تۈگىگهنـدىن كېـيىن،   . ئوقۇلۇۋاتقاندا ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆردى

هلاللالھۇ ئهلهيهى جامائهت ئۇ كىشىنىڭ ئهتراپىغا ئوالشتى، پهيغهمبهر س
  : ۋەسهللهم ئۇ كىشىگه

ــ  ! ؟①ــ بامداتنى تۆت رەكئهت ئوقۇمسـهن؟ تـۆت رەكـئهت ئوقۇمسـهن    
  . دەپ كايىدى

  ) 663: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َماِلٍك اْبنِ ُبَحْيَنةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ  - 2122
لِّي َوقَْد أُِقيَمْت َصلَاةُ الصُّْبحِ فَكَلََّمُه بَِشْيٍء لَا َنْدرِي َما ُهَو فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا أََحطَْنـا  بَِرُجلٍ ُيَص

 َنقُولُ َماذَا قَالَ لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ ِلي ُيوِشُك أَنْ ُيَصلَِّي أََحُدكُْم
  .ًع الصُّْبَح أَْرَب

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مالىـــك ئىبنـــى بـــۇھهينه رەزىيهلالھـــۇ  - 2122
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــهللهم  ــا(ۋەسـ ــر    ) نامازغـ ــان بىـ ــاز ئوقۇۋاتقـ ــدا نامـ ــر ئوقۇلىۋاتقانـ تهكبىـ
ــېمه       ــدى، نـ ــه دېـ ــر نهرسـ ــا بىـ ــۈپ، ئۇنىڭغـ ــدىن ئۆتـ ــىنىڭ يېنىـ كىشـ

  : نامازدىن كېيىن، ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ. ىدۇقدېگهنلىكىنى بىلهلم
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سـاڭا نـېمه دېـدى؟ ـ دەپ     

                                                 
ــان      ① ــۇپ ئولتۇرغ ــۈننهت ئوق ــۇ س ــدىن كېيىنم ــۇپ بولغان ــر ئوقۇل ــر   تهكبى ــپ، تهكبى ــار قىلى لىقىنى ئىنك

ئوقۇلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن ســۈننهت ئوقــۇپ ئولتــۇرۇش خــۇددى بامــداتنى تــۆت رەكــئهت ئوقۇغانــدەك           
 . دېمهكچى -بولىدۇ، 
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  : سورىساق، ئۇ مۇنداق دېدى
بـارا بامـدات    -بارا «: ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
  . دېدى» نامىزىنى تۆت رەكئهت ئوقۇيدىغاندەك قىلىسىلهر
 )711: ىممۇسل(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَـْم ُيَصـلِّ    - 2123
  .َركَْعَتْي الْفَْجرِ فَلُْيَصلِّهَِما َبْعَد َما َتطْلُُع الشَّْمُس

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2123
بامـداتنىڭ  «: ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن     پهيغهمبه

ئوقۇيالمىغانالر كـۈن چىققانـدىن   ) ۋاقتىدا(سۈننىتىنى ئىككى رەكئهت 
  . ①»!كېيىن ئوقۇسۇن

 ) 423: تىرمىزى(

ُهمَّ َربَّ اللَّ: عن أَُساَمةَ بن ُعَمْيرٍ، أَنَُّه Ƨع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ - 2124
  .جِْبرِيلَ، َوِميكَاِئيلَ، َوإِْسَراِفيلَ، َوُمَحمٍَّد أَُعوذُ بَِك ِمَن النَّارِ ثَالثَ َمرَّاٍت

ئۇسامه ئىبنى ئۇمهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت  - 2124
ــدۇ ــداتنىڭ   : قىلىنىـ ــهللهم بامـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

ئى جىبرىئىلنىڭ، مىيكائىلنىـڭ،  «: ىمسۈننىتىدىن كېيىن ئۈچ قېت
! نىڭ رەببـى )سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(د ئىسرافىلنىڭ ۋە مۇھهممه

  . ②دەيتتى» مهن ساڭا سېغىنىپ دوزاختىن پاناھ تىلهيمهن
  )»ئهلكهبىر«(

رِ، فََنَهاُهْم َخَرَج اْبُن َمْسُعوٍد َعلَى قَْومٍ َيَتَحدَّثُونَ َبْعَد الْفَْج: َعْن َعطَاٍء، قَالَ - 2125
  .“إِنََّما جِئُْتْم ِللصَّالِة فَإِمَّا أَنْ ُتَصلُّوا، َوإِمَّا أَنْ َتْسكُُتوا“:َعنِ الَْحِديِث، فَقَالَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 347(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــهئىد         ): 3312(ھهيس ــى س ــاد ئىبن ــهنهدىدە ئۇبب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ئىبنـــى ھىببـــان ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى       . ملىك بىـــرى بـــار ئىســـى
 .سۈرگهن، ـ دېگهن
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ــدۇ   - 2125 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ    : ئهت ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ئىبن
ــۇالرنى     ــپ، ئ ــا چىقى ــىۋاتقانالرنىڭ يېنىغ ــيىن پاراڭلىش ــداتتىن كې بام

  : توسۇپ
بــۇ يهرگه نامــاز ئوقــۇش ئۈچــۈن كهلــدىڭالر، شــۇڭا يــا نامــاز  ــــ ســىلهر

  . ①ـ دېدى! ئوقۇڭالر ياكى پاراڭ قىلماي جىم ئولتۇرۇڭالر
  )»ئهلكهبىر«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدىكى ئهتـــا ئىســـىملىك  ): 3314(ھهيســـهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. كىشى ئىبنى مهسئۇدتىن ھهدىس ئاڭالپ باقىمىغان
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  پېشىن ۋە ئهسىرنىڭ سۈننىتى

 قَْبـلَ  َركَْعَتـْينِ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َمَع َصلَّْيُت قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 2126
  . َبْعَدَها نَِوَركَْعَتْي الظُّْهرِ

ــائىبنــــى ئــــۆمهر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇ - 2126 مهن پهيغهمــــبهر : مــ
ــىن    ــلهن پېش ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدىنس ــۇرۇن  نىڭ پهرزى ب

ىن كېيىن ئىككـى رەكـئهت سـۈننهت ئوقۇغـان، ـ      هرزىدئىككى رەكئهت، پ
  . ①دېگهن

 ) 425: تىرمىزى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي قَْبلَ الظُّْهـرِ أَْرَبًعـا   َعْن َعِليٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َص - 2127
 .َوَبْعَدَها َركَْعَتْينِ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 2127
كېـيىن   پهرزىـدىن بۇرۇن تـۆت رەكـئهت،    نىڭ پهرزىدىنۋەسهللهم پېشىن

  . ②ـ دېگهن ئىككى رەكئهت سۈننهت ئوقۇيتتى،
 ) 424: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا لَْم ُيَصلِّ أَْرَبًعـا قَْبـلَ    - 2128
  .الظُّْهرِ َصلَّاُهنَّ َبْعَدُه

: ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      - 2128

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 349(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 348(ئهلبانى  ②



  ناماز بۆلۈمى

 472

بـۇرۇن   نىڭ پهرزىـدىن بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پېشـىن   پهيغهم
  . ①كېيىن ئوقۇيتتى پهرزىدىنتۆت رەكئهت سۈننهتنى ئوقۇيالماي قالسا، 

  ) 426: تىرمىزى(

َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َصلَّى قَْبـلَ   - 2129
  .أَْرَبًعا َوَبْعَدَها أَْرَبًعا َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ الظُّْهرِ

ئۇممۇ ھهبىبه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    - 2129
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىنكىمكــى پېشــىن « ــئهت،   نىڭ پهرزى ــۆت رەك ــۇرۇن ت ــدىنب  پهرزى
ــۈننه   ــئهت س ــۆت رەك ــيىن ت ــا، اكې ــارام   هللا ت ئوقۇس ــى ھ ــا دوزاخن ئۇنىڭغ

  . ②»قىلىدۇ
 ) 427: تىرمىزى(

عن أُمَّ َحبِيَبةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَّـِه   - 2130
افȘََ َعلَى أَْرَبعِ َركََعاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َح

  .َوأَْرَبعٍ َبْعَدَها َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايالى ئۇممـۇ   – 2130

ــبهر      ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــبه رەزىيهلالھـ ھهبىـ
  : دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

 پهرزىـدىن  بۇرۇن تۆت رەكئهت، نىڭ پهرزىدىنكىمكى دائىم پېشىن«
ــا، ا    ــۈننهت ئوقۇس ــئهت س ــۆت رەك ــيىن ت ــارام   هللا كې ــى ھ ــا دوزاخن ئۇنىڭغ

  . ③»قىلىدۇ
 ) 428: تىرمىزى(

رِ لَـْيَس  َعْن أَبِي أَيُّوَب َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْرَبٌع قَْبلَ الظُّْه - 2131

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 350(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 351(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 352(ئهلبانى  ③
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  .ِفيهِنَّ َتْسِليٌم ُتفَْتُح لَُهنَّ أَْبَواُب السََّماِء
ئهبۇ ئهييۇب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2131

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ھهر ئىككـى رەكئهتنىـڭ ئارىلىقىـدا    (بۇرۇن  نىڭ پهرزىدىنپېشىن«

ئوقۇلغان تۆت رەكئهت ناماز ئۈچۈن ئاسماننىڭ ) ۇالپساالم بهرمهستىن، ئ
  . ①»دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ

  ) 1270: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ السَّاِئبِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي  - 2132
ظُّْهرِ َوقَالَ إِنََّها َساَعةٌ ُتفَْتُح ِفيَها أَْبَواُب السََّماِء َوأُِحبُّ أَنْ أَْرَبًعا َبْعَد أَنْ َتُزولَ الشَّْمُس قَْبلَ ال

  .َيْصَعَد ِلي ِفيَها َعَملٌ َصاِلٌح
ــداق     - 2132 ــۇدىن مۇن ــدۇلالھ ئىبنــى ســائىب رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئاب

نىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پېشىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ
گىلگهندىن كېيىن تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى ېن، كۈن ئبۇرۇپهرزىدىن 
  : ۋە بۇ ھهقته

ئاسـماننىڭ  ) بهنـدىلهرنىڭ ئهمهلـى ئاسـمانغا ئۆرلىشـى ئۈچـۈن     (، بۇ«
دەرۋازىلىرى ئېچىلىدىغان بىر ۋاقىت، بۇ ۋاقىتتا مېنىڭمۇ بىـر ياخشـى   

  . ②دەيتتى» ئهمهلىم ئاسمانغا ئۆرلىسىكهن دەيمهن
  )478: تىرمىزى(

َعْن ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبـٌع   - 2133
 قَْبلَ الظُّْهرِ َبْعَد الزََّوالِ ُتْحَسُب بِِمثِْلهِنَّ ِفي َصلَاِة السََّحرِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ 

ٍء إِلَّا َوُيَسبُِّح اللََّه ِتلَْك السَّاَعةَ ثُمَّ قََرأَ َيَتفَيَّأُ șِلَالُُه َعْن الَْيِمنيِ َوالشََّماِئلِ َوَسلََّم َولَْيَس ِمْن َشْي
  .ُسجًَّدا ِللَِّه َوُهْم َداِخُرونَ الǔَْيةَ كُلََّها

ــۋايهت    - 2133 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالھـ ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـ ئـ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1131(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 396(ئهلبانى  ②
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  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ 
بۇرۇن ئوقۇلغان  نىڭ پهرزىدىنكۈن ئېگىلگهندىن كېيىن، پېشىن«

سـهھهردە ئوقۇلغـان تـۆت رەكـئهت     ) سـاۋاب جهھهتـته  (تۆت رەكـئهت نامـاز   
قـا  هللابۇ ۋاقىتتـا كائىنـاتتىكى بـارلىق شـهيئىلهر ا    . نامازغا تهڭ كېلىدۇ
هـى ۋەسـهللهم سـۆزىنىڭ    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي. »تهسبىه ئېيتىدۇ

ياراتقــان شــهيئىلهرنىڭ ســايىلىرىنىڭ بويســۇنغان هللا ئــۇالر ا: ئاخىرىــدا
ســولغا مايىــل بولــۇپ  -قــا ســهجدە قىلىــش يۈزىســىدىن ئــوڭ  هللاھالــدا ا

   .②دېگهن ئايهتنى ئاخىرىغىچه ئوقۇدى ①تۇرغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟
 ) 3128: تىرمىزى(

وسلم من صلى أربعا قبل الظهر كن  ن عن النƑ صلى اهللا عليهاعن صفو - 2134
  .له كأجر عشر رقبات أو قال أربع رقاب من ولد إƧاعيل صلى اهللا عليه وسلم

ــدۇكى،    - 2134 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهفۋان رەزىيهلالھـ سـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ز ئوقۇسـا،  بـۇرۇن تـۆت رەكـئهت نامـا     ىڭ پهرزىـدىن كىمكى پېشىنن«
ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدلىرىدىن تۆت ياكى ئون قۇلنى ئازاد 

  . ③»قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ
 ) »ئهلئهۋسهت«(

لَْيَس َشْيءĄ َيْعِدلُ َصالةَ اللَّْيلِ ِمَن َصالِة النََّهارِ إِال أَْرَبًعـا  ”: قَالَ َعْبُد اللَِّه - 2135 
  .“ُهنَّ َعلَى َصالِة النََّهارِ كَفَْضلِ َصالِة الَْجَماَعِة َعلَى َصالِة الَْواِحِدَوفَْضلُ قَْبلَ الظُّْهرِ،

: ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇئابـــدۇلالھ  – 2135
بۇرۇن ئوقۇلىدىغان تۆت رەكئهت نامـازدىن باشـقا كۈنـدۈزدە     ىڭ پهرزىدىنپېشىنن

كېچىدە ئوقۇلغان نامازغـا  ) اۋاب جهھهتتهس(ئوقۇلىدىغان ھېچ قانداق نهپله ناماز 

                                                 
 .ـ ئايهەت 48سۈرە نهھل،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 609(ئهلبانى  ②
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە مهن تهرجىمىهـــالىنى ): 1319(ھهيســـهمى  ③

 .تاپالمىغان بىر قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
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بــۇرۇن ئوقۇلىــدىغان تــۆت رەكــئهت نامــاز،  ىڭ پهرزىــدىنپېشــىنن. تهڭ كهلمهيــدۇ
خـۇددى جامـائهت    )ساۋاب جهھهتته(كۈندۈزدە ئوقۇلىدىغان باشقا نهپله نامازالردىن 

  . ①بىلهن ئوقۇلغان ناماز يالغۇز ئوقۇلغان نامازدىن ئارتۇق بولغاندەك ئارتۇقتۇر
 ) »ئهلكهبىر«(

  .َعْن َعِليٍّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي قَْبلَ الَْعْصرِ َركَْعَتْينِ - 2136
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 2136

دىن بۇرۇن ئىككى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇيتتى، ـ     نىڭ پهرزىرىۋەسهللهم ئهس
  . ②دېگهن

  )1272: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعِليٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي قَْبلَ الَْعْصـرِ أَْرَبـَع    - 2137
  .َركََعاٍت َيفِْصلُ َبْيَنُهنَّ بالتَّْسِليمِ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 2137
دىن بــۇرۇن ئىككــى رەكــئهت ـ ئىككــى        نىڭ پهرزىــرىهســ ۋەســهللهم ئ

  . ③رەكئهتتىن قىلىپ، جهمئىي تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى، ـ دېگهن
 ) 429: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرِحَم اللَُّه اْمَرأً َصلَّى قَْبلَ  - 2138
  .ًعاالَْعْصرِ أَْرَب

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2138
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

هللا دىن بۇرۇن تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇغان كىشىگه انىڭ پهرزىرىئهس«

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە بىشــر ئىبنــى ۋەلىــد          ): 3329(ھهيســهمى  ①

كۆپچىلىــــك ھهدىسشۇناســــالر ئۇنىــــڭ ئىشــــهنچلىك كىشــــى     . ىســــىملىك بىــــرى بــــار  كىنــــدىي ئ
قالغـــان راۋىيلىـــرى . ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى ســـۈرگهن بولســـىمۇ، ســـهلبىي باھـــا بهرگهنلهرمـــۇ بولغـــان

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1133(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 353(ئهلبانى  ③
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   ①»!رەھمهت قىلسۇن
 ) 430: تىرمىزى(

َمْن َصلَّى أَْرَبَع َركََعـاٍت قَْبـلَ   ”: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رفعه - 2139
  . “الَْعْصرِ لَْم َتَمسَُّه النَّاُر

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن        - 2139
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   

  : دېگهن
ئوقۇســا، دىن بــۇرۇن تــۆت رەكــئهت نامــاز نىڭ پهرزىــرىكىمكــى ئهســ«
  . ②»قا كىرمهيدۇدوزاخ

 ) »ئهلكهبىر«؛ 2601: »ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي إِْسَحاَق قَالَ َرأَْيُت الْأَْسَوَد َوَمْسُروقًا َشهَِدا َعلَى َعاِئَشةَ قَالَْت َما  - 2140
  .إِلَّا َصلَّى َركَْعَتْينِكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتينِي ِفي َيْومٍ َبْعَد الَْعْصرِ 

ئهســۋەد ۋە مهســرۇق ئائىشــه : ئهبــۇ ئىســهاق مۇنــداق دەيــدۇ – 2140
پهيغهمــبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامــاز  : رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىــڭ 

ئهسىردىن كېيىن مېنىڭ ھۇجرامغـا كىرسـىال، ئىككـى رەكـئهت نامـاز      
  . ئوقۇيتتى، ـ دېگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهردى

 )593: ىبۇخار(

َما َتَرَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم السَّْجَدَتْينِ َبْعـَد الَْعْصـرِ   : ويف رواية - 2141
  .ِعْنِدي قَطُّ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : يهنه بىر رىۋايهتته - 2141
ناماز ئهسىردىن كېيىن مېنىڭ ھۇجرامدا ئوقۇيـدىغان ئىككـى رەكـئهت    

  . امىزىنى قهتئى تهرك ئهتمىگهن، ـ دېگهنن
 ) 591: بۇخارى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 354(لبانى ئه ①
ــهمى  ② ــۇ      ): 3334(ھهيسـ ــدۇلكهرىم ئهبـ ــهنهدىدە ئابـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئۇمهييه ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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َعْن ذَكَْوانَ َمْولَى َعاِئَشةَ أَنََّها َحدَّثَْتُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2142
  . لِكَانَ ُيَصلِّي َبْعَد الَْعْصرِ َوَيْنَهى َعْنَها َوُيَواِصلُ َوَيْنَهى َعْن الْوَِصا

زەكۋانغـا مۇنـۇالرنى    ئازادگهردىسـى ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    - 2142
ــۆزلهپ بهرگهن ــۆزى   : سـ ــهللهم ئـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

ئــۆزى . ئهسـىردىن كېـيىن نامـاز ئوقــۇيتتى، ئهممـا باشـقىالرنى توسـاتتى      
ئــۇالپ تۇتــاتتى، ئهممــا باشــقىالرنى ) ئىپتــار قىلماســتىن(نهپــله روزىنــى 

  . ①داق قىلىشتىن توساتتىئۇن
  ) 1280: داۋۇد ئهبۇ(

عن أَبِي َسلََمةَ أَنَُّه َسأَلَ َعاِئَشةَ َعْن السَّْجَدَتْينِ اللََّتْينِ كَانَ َرُسـولُ اللَّـِه    - 2143
ْصرِ ثُمَّ إِنَُّه ُشـِغلَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّيهَِما َبْعَد الَْعْصرِ فَقَالَْت كَانَ ُيَصلِّيهَِما قَْبلَ الَْع

َيْحَيـى  َعْنُهَما أَْو َنِسَيُهَما فََصلَّاُهَما َبْعَد الَْعْصرِ ثُمَّ أَثَْبَتُهَما َوكَانَ إِذَا َصلَّى َصلَاةً أَثَْبَتَها قَالَ 
  .ْبُن أَيُّوَب قَالَ إِْسَمِعيلُ َتْعنِي َداَوَم َعلَْيَها

ئهنهـــادىن پهيغهمـــبهر ســـهلهمه ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ  ئهبـــۇ – 2143
ــدىغان       ــيىن ئوقۇي ــىردىن كې ــهللهمنىڭ ئهس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ  ،ئىككــى رەكــئهت نــامىزى توغرىســىدا ســورىغانىدى
  : ئهنها ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ

ــۇ ئىككــى رەكــئهت     ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ ـ
بىـر كـۈنى، مهشـغۇل    . ئوقـۇيتتى ئىلگىـرى   نىڭ پهرزىدىننامازنى ئهسىر

بولــۇپ قېلىــپ يــاكى ئۇنتــۇپ قېلىــپ، ئهســىردىن كېــيىن ئوقــۇدى ۋە   
ــدى     ــدىغان بول ــيىن ئوقۇي ــىردىن كې ــق ئهس ــيىن داۋاملى ــۇندىن كې . ش

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـرەر نامـازنى باشلىسـا، ئـۇنى       
  . ئىزچىل داۋامالشتۇراتتى، ـ دېدى

  ) 835: مۇسلىم(

َعْن كَُرْيبٍ أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َوالِْمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ َوَعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَْزَهـَر   - 2144

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 278(ئهلبانى  ①
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يًعـا  َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم أَْرَسلُوُه إِلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فَقَالُوا اقَْرأْ َعلَْيَها السَّلَاَم ِمنَّـا َجمِ 
َتْينِ َبْعَد َصلَاِة الَْعْصرِ َوقُلْ لََها إِنَّا أُْخبِْرَنا َعْنِك أَنَِّك ُتَصلِّيَنُهَما َوقَْد َبلََغَنا أَنَّ َوَسلَْها َعْن الرَّكَْع

 النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْنَها َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوكُْنُت أَْضرُِب النَّاَس َمَع ُعَمَر ْبـنِ 
َعْنَها فَقَالَ كَُرْيٌب فََدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فََبلَّْغُتَها َما أَْرَسلُونِي فَقَالَْت اƪَطَّابِ 

ونِي بِِه َسلْ أُمَّ َسلََمةَ فََخَرْجُت إِلَْيهِْم فَأَْخَبْرُتُهْم بِقَْوِلَها فََردُّونِي إِلَى أُمِّ َسلََمةَ بِِمثْلِ َما أَْرَسلُ
َها ى َعاِئَشةَ فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْنإِلَ

ارِ َصثُمَّ َرأَْيُتُه ُيَصلِّيهَِما ِحَني َصلَّى الَْعْصَر ثُمَّ َدَخلَ َعلَيَّ َوِعْنِدي نِْسَوةٌ ِمْن َبنِي َحَرامٍ ِمْن الْأَْن
فَأَْرَسلُْت إِلَْيِه الَْجارَِيةَ فَقُلُْت قُوِمي بَِجْنبِِه فَقُوِلي لَُه َتقُولُ لََك أُمُّ َسلََمةَ َيـا َرُسـولَ اللَّـِه    

ـ   ةَُسِمْعُتَك َتْنَهى َعْن َهاَتْينِ َوأََراَك ُتَصلِّيهَِما فَإِنْ أََشاَر بَِيِدِه فَاْسَتأِْخرِي َعْنُه فَفََعلَْت الَْجارَِي
ْعـَد  فَأََشاَر بَِيِدِه فَاْسَتأَْخَرْت َعْنُه فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ َيا بِْنَت أَبِي أَُميَّةَ َسأَلِْت َعْن الرَّكَْعَتْينِ َب
َمـا  الَْعْصرِ َوإِنَُّه أََتانِي َناٌس ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ فََشَغلُونِي َعْن الرَّكَْعَتْينِ اللََّتْينِ َبْعَد الظُّْهـرِ فَهُ 

  .َهاَتاِن
، مـا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  :مۇنداق دەيدۇكۇرەيب  - 2144

مىسۋەر ئىبنى مهخرەمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە ئابدۇراھمان ئىبنـى ئهزھهر  
نى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىغـا  مېرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قاتارلىقالر 

  : ئهۋەتىپ
دىن ، ئۇنىڭـ دىن سـاالم ئېيـتقىن  ــ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهاغـا بىـز    

ئهســىردىن كېيىنكــى ئىككــى رەكــئهت نامــاز توغرىســىدا ســورىغىن ۋە   
بىز سـېنىڭ بـۇ ئىككـى رەكـئهت نامـازنى ئوقۇيـدىغانلىقىڭنى       : ئۇنىڭغا

ــدۇق ــهللهم    . ئاڭلىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــالبۇكى، پهيغهمـ ھـ
. ـ دېـدى ـ دېگىـن،     !ئىـكهن ئهسىردىن كېيىن ناماز ئوقۇشـتىن توسـقان   

  : بۇنىڭغا قوشۇپ مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــــ مهن ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ بىـــلهن بىـــرلىكته جامـــائهتنى  

  .ئهسىردىن كېيىن ناماز ئوقۇشتىن چهكلهپ ئۇراتتىم، ـ دېدى
  : كۇرەيب سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ــپ    ــا كىرى ــۇ ئهنهانىــڭ يېنىغ ـــ مهن ئائىشــه رەزىيهلالھ ، ئۇالرنىــڭ ـ
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  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. ئېيتقانلىرىنى يهتكۈزدىم
. ــ دېـدى  ! ــ بۇالرنى ئۇممۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن سـورىغىن    

مهن ئۇالرنىــڭ يېنىغــا چىقىــپ، ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ســۆزىنى 
ــۈزدىم ــۇ     . يهتك ــهلهمه رەزىيهلالھ ــۇ س ــى ئۇمم ــۇالر مېن ــلهن، ئ ــۇنىڭ بى ش
  : ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېدى. يېنىغا ئهۋەتتىئهنهانىڭ 

ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئهســىردىن   ـ
ئهممــا بىــر كــۈنى . كېــيىن نامــاز ئوقۇشــتىن توســقانلىقىنى ئاڭلىغــان

) مېنىڭ ھۇجرامغـا كىرىـپ  (ئۇنىڭ ئهسىرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ا تۇرغــانلىقىنى كــۆردۈمئىككــى رەكــئهت نامازغــ

ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھۇجرامغــا كىرگهنــدە، يېنىمــدا ئهنســارالردىن بهنــى   
مهن يېنىمـدىكى بىـر   . ھهرام قهبىلىسىلىك بىر قانچه ئايـال بـار ئىـدى   

قىزنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئهسـىر نامىزىـدىن    
كـــۆرگهنلىكىمنى، ھـــالبۇكى، ئۇنىـــڭ  كېـــيىن نامـــاز ئوقۇغـــانلىقىنى

ــى     ــتىن چهكلىگهنلىكىنــــ ــاز ئوقۇشــــ ــيىن نامــــ ــىردىن كېــــ ئهســــ
  : ئېيتىشقا بۇيرىدىم ۋەئۇنىڭغا ئاڭلىغانلىقىمنى 

ــهللهم     ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ـــ پهيغهمــ ــهتنى (ـــ مهقســ
ســاڭا قــولى بىــلهن ئىشــارەت قىلســا،     ) چۈشــهنگهنلىكىنى بىلــدۈرۈپ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ئـۇ قىـز   .ــ دېـدىم  ! ينىڭگه قـايتقىن كه
. ۋەسهللهم قولى بىلهن ئىشـارەت قىلغانـدىن كېـيىن كهيـنىگه قـايتتى     

) ئوقۇۋاتقان بۇ ئىككى رەكـئهت (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  :نامازنى تۈگهتكهندىن كېيىن

ئهسىردىن كېيىن ئوقۇغان بۇ ئىككـى  ! ئهبۇ ئۇمهييهنىڭ قىزى ئىــ 
ــئه ــڭ يېنىمغــا ئابــدۇلقهيس      رەك ــىدا ســورىدىڭ، مېنى ت نامــاز توغرىس

ئۇالر بىلهن بولـۇپ كېتىـپ،   . كهلگهنىدى قهبىلىسىدىن بىر توپ كىشى
كېيىنكى ئىككى رەكئهت سـۈننهتنى ئوقۇيالمـاي   ىڭ پهرزىدىن پېشىنن

  . ھازىر ئوقۇغىنىم شۇ ئىككى رەكئهت ناماز ئىدى، ـ دېدى. قالغانىدىم
 ) 1233: بۇخارى(
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َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد أَنَُّه َرآُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َوُهَو َخِليفَةٌ َركََع َبْعَد الَْعْصرِ  - 2145
َركَْعَتْينِ فََمَشى إِلَْيِه فََضَرَبُه بِالدِّرَِّة َوُهَو ُيَصلِّي كََما ُهَو فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ َزْيٌد َيـا أَِمـَري   

ِه لَا أََدُعُهَما أََبًدا َبْعَد أَنْ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّيهَِما قَالَ الُْمْؤِمنَِني فََواللَّ
لَاِة فََجلََس إِلَْيِه ُعَمُر َوقَالَ َيا َزْيُد ْبَن َخاِلٍد لَْولَا أَنِّي أَْخَشى أَنْ َيتَِّخذََها النَّاُس ُسلًَّما إِلَى الصَّ

  .ى اللَّْيلِ لَْم أَْضرِْب ِفيهَِماَحتَّ
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆزىنىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدە، زەيـد   - 2145

ئىبنى خالىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئهسىردىن كېيىن ئىككـى رەكـئهت   
قامچــا ىزىنى تۈگهتمهســتىنال نامــاز ئوقۇۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ، ئــۇنى نــام

  : ندىن كېيىنئۇ نامازنى تۈگهتكه. بىلهن ئۇردى
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ! مۆئمىنلهرنىڭ ئهمىرى ئىــ 

ۋەسهللهمنىڭ بۇ ئىككى رەكئهت نامازنى ئوقۇغانلىقىنى كۆرگهن، شـۇڭا،  
تائاالنىڭ نامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، مهن بـۇنى ئـۆلگىچه تهرك      هللا ا

  : ولتۇرۇپئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭ بىلهن ئ. ئهتمهيمهن، ـ دېدى
مهن كىشىلهرنىڭ مۇشـۇ نامـاز ئـارقىلىق    ! زەيد ئىبنى خالىد ئىــ 

كهچ كىرگۈچه نامـاز ئوقۇشـنى ئـادەت قىلىۋېلىشـىدىن ئهنسـىرىمىگهن      
ــىلهرنى       ــلهپ، كىش ــازدىن چهك ــئهت نام ــى رەك ــۇ ئىكك ــدىم، ب ــام ئى بولس

  . ①قامچىالپ يۈرمىگهن بوالتتىم، ـ دېدى
 ) »ئهلكهبىر«؛ 16588: ئهھمهد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َرَباحٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2146
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى الَْعْصَر فَقَاَم َرُجلٌ ُيَصلِّي فََرآُه ُعَمُر فَقَـالَ لَـُه   

َك أَْهلُ الِْكَتابِ أَنَُّه لَْم َيكُْن ِلَصلَاِتهِْم فَْصلٌ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اْجِلْس فَإِنََّما َهلَ
  .َوَسلََّم أَْحَسَن اْبُن الَْخطَّابِ

ــى     – 2146 ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــاھ پهيغهم ــى رەب ــدۇلالھ ئىبن ئاب
رىـۋايهت  نـى  مۇنداق دېگهنلىكى ىڭۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىرىن

                                                 
ــهمى  ① ــۋاي     ): 3338(ھهيسـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــۇپ، ســـهنهدى   بـ ــان بولـ هت قىلغـ

 .ھهسهندۇر، ـ دېگهن
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ــامىزىنى   : قىلىــدۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهســىر ن
ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، بىر كىشى ناماز ئوقۇمـاقچى بولـۇپ ئورنىـدىن    

  : تۇرغانىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى كۆرۈپ
ــۇر  ـــ ئولتــ ــىل    ! ـــ ــىدا پاســ ــازلىرى ئارىســ ــاب نامــ ــى كىتــ ئهھلــ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ى، ـ دېـدى  بولمىغانلىقتىن ھاالك بولد
  : ۋەسهللهم

  . ①ــ ئىبنى خهتتاب ياخشى قىلدى، ـ دېدى
 )؛ مهۋسىلى22611: ئهھمهد(

 .وأطلق الصالة ومل يقيدها بالعصر: عن األزرق بن قيس حنوه - 2147
يــۇقىرىقى بىــلهن    ئهزرەق ئىبنــى قهيســنىڭ رىۋايىتىــدە   - 2147

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      :ئوخشاش بايان قىلىنغان ۋە
نامــاز «دېيىلمهســتىن،  »ئهســىر نــامىزىنى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن«

ـ دەپ، ئهسىر نامىزىغا خاس قىلىنماسـتىن،   ،»ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن
  . ②ئومۇمىي شهكىلدە كهلگهن

  ) 1007: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
ــهمى  ① ــام       ): 3398(ھهيسـ ــۇپ، ئىمـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــال رىـ ــۇ يهئـ ــمهد ۋە ئهبـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 215(ئهلبانى  ②
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َنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كُنَّا بِالَْمِديَنِة فَإِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ ِلَصـلَاِة الَْمْغـرِبِ   َعْن أَ - 2148
اْبَتَدُروا السََّوارَِي فََيْركَُعونَ َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ َحتَّى إِنَّ الرَُّجلَ الَْغرِيَب لََيـْدُخلُ الَْمْسـجَِد   

  .َيْت ِمْن كَثَْرِة َمْن ُيَصلِّيهَِمافََيْحِسُب أَنَّ الصَّلَاةَ قَْد ُصلِّ
بىـز  : ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 2148

مهدىنىــدە تۇرۇۋاتقــان ۋاقتىمىــزدا، مــۇئهززىن نامــاز شــامغا ئهزان ئوقۇســا،  
ــۈپ     ــا يۈگۈرۈش ــڭ يېنىغ ــجىدتىكىلهرنىڭ ھهممىســى تۈۋرۈكلهرنى مهس

ئهگهر شۇ چاغدا، مهسـجىدكه  . يتتىبېرىپ، ئىككى رەكئهتتىن ناماز ئوقۇ
سىرتتىن بىرەر يات كىشى كىرىپ قالسا، شـامنىڭ ئالدىـدىكى ئىككـى    
ــۇپ بولغــان    رەكــئهت نامــازنى ئوقۇۋاتقانالرنىــڭ كۆپلۈكىــدىن پهرز ئوقۇل

  . ئوخشايدۇ، ـ دەپ قاالتتى
  ) 837: مۇسلىم(

َماِلٍك َعْن التَّطَوُّعِ َبْعَد الَْعْصـرِ   َعْن ُمْخَتارِ ْبنِ فُلْفُلٍ قَالَ َسأَلُْت أََنَس ْبَن - 2149
فَقَالَ كَانَ ُعَمُر َيْضرُِب الْأَْيِدي َعلَى َصلَاٍة َبْعَد الَْعْصرِ َوكُنَّا ُنَصلِّي َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصـلَّى  

فَقُلُْت لَُه أَكَانَ َرُسولُ اللَِّه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْينِ َبْعَد غُُروبِ الشَّْمسِ قَْبلَ َصلَاِة الَْمْغرِبِ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّاُهَما قَالَ كَانَ َيَراَنا ُنَصلِّيهَِما فَلَْم َيأُْمْرَنا َولَْم َيْنَهَنا

مهن ئهنهس ئىبنـى  : مۇختار ئىبنـى فۇلفـۇل مۇنـداق دەيـدۇ     - 2149
كېــيىن نهپــله نامــاز  مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ئهســىر نامىزىــدىن 

  : ئوقۇش توغرۇلۇق سورىغانىدىم، ئۇ
ـــــ ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئهســـىر نامىزىـــدىن كېـــيىن نامـــاز  
ــى       ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــز پهيغهم ــۇراتتى، بى ــا ئ ــڭ قولىغ ئوقۇغانالرنى

كـۈن پاتقانـدىن   (ۋەسهللهمنىڭ دەۋرىدە شام نامىزىنى ئوقۇشتىن بـۇرۇن  
  : مهن. از ئوقۇيتتۇق، ـ دېدىئىككى رەكئهت نام) كېيىن
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ــۇ ئىككــى رەكــئهت     ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ ـ
  : نامازنى ئوقۇغانمۇ؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ

ــ بىزنىڭ ئوقۇۋاتقانلىقىمىزنى كـۆرەتتى، ئهممـا بىزنـى ئوقۇشـقىمۇ     
  . بۇيرىمايتتى ھهم توسمايتتى، ـ دېدى

 ) 836 :مۇسلىم(

َعْن َعْبد اللَِّه الُْمَزنِيُّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َصلُّوا قَْبلَ َصلَاِة  - 2150
 .الَْمْغرِبِ قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة ِلَمْن َشاَء كََراِهَيةَ أَنْ َيتَِّخذََها النَّاُس ُسنَّةً

ئهنهـــــۇدىن رىـــــۋايهت  ئابـــــدۇلالھ مـــــۇزەنى رەزىيهلالھـــــۇ - 2150
: ئــۈچ قېــتىم قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

كىشـىلهرنىڭ ئـۇنى    ،ېـگهن د» !دىن بۇرۇن ناماز ئوقۇڭالرنىڭ پهرزىشام«
خالىغانالر «: ئادەتكه ئايالندۇرىۋېلىشىدىن ئهنسىرەپ ئۈچىنچى قېتىمدا

  . دېگهن» ئوقۇسۇن
  ) 1183: بۇخارى(

بِ ْبنِ ُعْجَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َمْسجَِد َبنِي َعْبِد َعْن كَْع - 2151
الْأَْشَهلِ فََصلَّى ِفيِه الَْمْغرَِب فَلَمَّا قََضْوا َصلَاَتُهْم َرآُهْم ُيَسبُِّحونَ َبْعَدَها فَقَالَ َهـِذِه َصـلَاةُ   

  .الُْبُيوِت
ــۇجرە ر   - 2151 ــى ئـ ــب ئىبنـ ــۋايهت   كهئـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ەزىيهلالھـ

قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئابدۇلئهشـههل     
قهبىلىسىنىڭ مهسجىدىگه كېلىپ شـامنى ئوقـۇدى، نامـازدىن كېـيىن     

بــۇ، ئۆيــدە ئوقۇلىــدىغان «: ئۇالرنىــڭ ســۈننهت ئوقۇۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ 
  . ①دېدى» ناماز

 )1300: داۋۇد ئهبۇ(

من صـلى بعـد   : بلȠ به النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال: كحولعن م - 2152

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1155(ئهلبانى  ①
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 .أربع ركعات رفعت صالته يف عليني: املغرب قبل أن يتكلم ركعتني، ويف رواية
ــهللهمنىڭ     - 2152 ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇل پهيغهم مهكه

شـامدىن كېـيىن گهپ ـ سـۆز     «: مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ   
نامـاز  ) تـۆت رەكـئهت  : يهنه بىر رىـۋايهتته (لماي تۇرۇپ ئىككى رەكئهت قى

ــا     ــامىزى ئىللىييۇنغـ ــىنىڭ نـ ــان كىشـ ــش   (ئوقۇغـ ــى ئىـ ــى ياخشـ يهنـ
  . »كۆتۈرىلىدۇ) قىلغۇچىالرنىڭ ئهمهللىرى خاتىرىلىنىدىغان دەپتهرگه

 ) هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

مـا يرفعـان مـع    عجلوا الركعتني بعد املغرب فإهن: حذيفة حنوه وزاد - 2153
 .املكتوبة

: ھۇزەيفهنىڭ رىۋايىتىدە مۇنۇالر قوشۇپ رىـۋايهت قىلىنغـان   - 2153
شامدىن كېيىنكى ئىككى رەكئهت سۈننهتنى تېز ئوقۇڭالر، چـۈنكى ئـۇ   «

   .»ئىككىسى پهرز ناماز بىلهن بىرگه ئاسمانغا كۆتۈرىلىدۇ
 ) يهت قىلغانرەزىن رىۋا(

لَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َصلَّى َبْعـَد  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَا - 2154 
  .الَْمْغرِبِ ِستَّ َركََعاٍت لَْم َيَتكَلَّْم ِفيَما َبْيَنُهنَّ بُِسوٍء ُعِدلَْن لَُه بِِعَباَدِة ِثْنَتْي َعْشَرةَ َسَنةً

ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن    – 2154
ــگهن    ــداق دې ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇن كىمكــى «: پهيغهم

شــامدىن كېــيىن ئــالته رەكــئهت نامــاز ئوقۇســا ۋە بــۇ ئــالته رەكئهتنىــڭ  
ــون ئىككــى      ــۇ كىشــىگه ئ ــان گهپ قىلمىســا، ئ ــر يام ئارىســىدا ھــېچ بى

   .①»يىللىق ئىبادەتنىڭ ساۋابى بېرىلىدۇ
  ) 435: تىرمىزى(

رأيـت  : حدثƗ أيب، عن جدي قـال : مار بن ياسر قالعن Ʈمد بن ع - 2156
: يا أبت، ما هذه الصالةÝ فقـال : عمار بن ياسر صلى بعد املغرب ست ركعات، فقلت

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 66(لبانى ئه ①
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: رأيت حبيƑ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صلى بعد املغرب ست ركعات، وقال
  .“بحرمن صلى بعد املغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد ال”

مهن : مۇھهممهد ئىبنى ئهممار ئىبنى ياسىر مۇنـداق دەيـدۇ   - 2156
دادام ئهممــار ئىبنــى ياســىرنىڭ شــامدىن كېــيىن ئــالته رەكــئهت نامــاز  

  : ئوقۇغانلىقىنى كۆرۈپ
  : بۇ قانداق ناماز؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ! ــ دادا

ــالته      ــيىن ئ ــامدىن كې ــڭ ش ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى ـــ مهن س ـ
كىمكى شامدىن كېيىن «: ز ئوقۇغانلىقىنى كۆرگهنىدىم، ئۇرەكئهت ناما

ــاھى        ــۆپ گۇن ــدەك ك ــڭ كۆپۈكى ــا، دېڭىزنى ــاز ئوقۇس ــئهت نام ــالته رەك ئ
  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى دېگهن،» بولسىمۇ، مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  )900 :»ئهلسهغىر«(

الَ َسأَلُْتَها َعـْن َصـلَاِة   َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ َهانǜٍِ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَ - 2157
َشاَء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت َما َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْع

ا َمرَّةً بِاللَّْيلِ فَطََرْحَنا لَُه قَطُّ فََدَخلَ َعلَيَّ إِلَّا َصلَّى أَْرَبَع َركََعاٍت أَْو ِستَّ َركََعاٍت َولَقَْد ُمِطْرَن
  .َيابِِه قَطّنِطًَعا فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى ثُقْبٍ ِفيِه َيْنُبُع الَْماُء ِمْنُه َوَما َرأَْيُتُه ُمتَِّقًيا الْأَْرَض بَِشْيٍء ِمْن ِث

مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ : شۇرەيه ئىبنى ھانىئ مۇنداق دەيدۇ - 2157
ــادىن پهيغه ــامىزى    ئهنهـ ــهللهمنىڭ نـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ مـ

  : توغرىسىدا سورىغانىدىم، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خـۇپتهننى ئوقـۇپ بولـۇپ    ــ 

بىـر  . مېنىڭ يېنىمغا كىرسىال، تۆت ياكى ئالته رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى
ــز      ــدى، بى ــپ كهتكهنى ــامغۇر يېغى ــى، ي ــهلاللالھۇ  كېچىس ــبهر س پهيغهم

بىر پارچه تېرە سـېلىپ  ناماز ئوقۇيدىغان يېرىگه ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
تېرىــدىكى بىــر تۆشــۈكتىن ســۇنىڭ بۇلــداقالپ چىققــانلىقى      . بهردۇق

، پهيغهمـبهر  نداق ئهھـۋال ئاسـتىدىمۇ  شـۇ . تېخىچه كۆز ئالدىمـدا تۇرۇپتـۇ  

                                                 
بـــۇ ھهدىســنى تهبهرانـــى ئــۈچىلى كىتابىـــدا رىــۋايهت قىلغـــان بولــۇپ، ســـهنهدىدىكى     ): 3380(ھهيســهمى  ①

 .سالىه ئىبنى قۇتن بۇخارى ئىسىملىك كىشىنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم، ـ دېگهن
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تىشــتىن كېالي بولــۇپ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كىيىمىنــى   
  . ①، ـ دېدىىمىغانىديىغىۋالساقالش ئۈچۈن 

  ) 1303: داۋۇد ئهبۇ(

عن الرباء بن عازب عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال من صـلى قبـل    - 2158
الظهر أربع ركعات كمن őجد ŏن من ليلته ومن صالهن بعد العشاء كن كمثلهن مـن  

  .ليلة القدر
ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   بهرا ئىبنــــى ئازىــــب رەزىيهلالھــــۇ    - 2158

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بـۇرۇن تـۆت رەكـئهت نامـاز ئوقۇسـا،       ىڭ پهرزىـدىن كىمكى پېشىنن«

. ئاشۇ كېچىسى تۆت رەكـئهت تهھهججـۇد ئوقۇغانـدەك سـاۋابقا ئېرىشـىدۇ     
ىدە كىمكى خۇپتهندىن كېيىن تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇسا، قهدىر كېچىس

  . ②»تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇغاندەك ساۋابقا ئېرىشىدۇ
 )»ئهلئهۋسهت«(

 .وله بضعف عن أنس مثله - 2159
تهبهرانــى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن يــۇقىرىقى بىــلهن      - 2159

 .③ئوخشاش مهزمۇندىكى ھهدىستىن يهنه بىرنى رىۋايهت قىلغان
:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: وللكبري بضعف عن ابن عمر قال - 2160

من صلى العشاء يف Ƥاعة، وصلى أربع ركعات قبل أن Ƹرج من املسجد، كان كعدل ”
  .“ليلة القدر

ــى – 2160 ــۇ ئهنهۇ  تهبهران ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــۋايهت م دىن رى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   قىلغــان يهنه بىــر ھهدىســته

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 285(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــۇ ھهد): 3322(ھهيس ــالىم        ب ــى س ــاھىز ئىبن ــهنهدىدە ن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ىس

 .مهن ئۇالر ھهققىدە ئېنىق مهلۇماتقا ئېرىشهلمىدىم، ـ دېگهن. باھىلى ۋە باشقىالر بار
ته رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە    » ئهلئهۋســـهت«بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى   ): 3385(ھهيســـهمى  ③

 .ئىيزار ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن يهھيا ئىبنى ئۇقبه ئىبنى ئهبۇ
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ــگهن ــداق دې ــۇپ،  كىمكــى خــۇپته«: مۇن ــائهت بىــلهن ئوقــۇپ بول ننى جام
ــر       ــا، قهدى ــاز ئوقۇس ــئهت نام ــۆت رەك ــۇرۇن ت ــجىدتىن چىقىشــتىن ب مهس

   .①»دە تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇغاندەك ساۋابقا ئېرىشىدۇىكېچىس
  )»ئهلكهبىر«(

انَ ِمْنكُْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن كَ - 2161
 .ُمَصلًِّيا َبْعَد الُْجُمَعِة فَلُْيَصلِّ أَْرَبًعا

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2161
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى جۈمهدىن كېـيىن نامـاز ئوقۇمـاقچى بولسـا، تـۆت رەكـئهت       «
   .»ئوقۇسۇن

 )881: مۇسلىم(

قَالَ ُسَهْيلٌ فَإِنْ َعجِلَ بَِك َشْيءĄ فََصلِّ َركَْعَتْينِ ِفي الَْمْسـجِِد  : ويف رواية - 2162
  .َوَركَْعَتْينِ إِذَا َرَجْعَت

بىرەر ئىشقا ئالـدىراپ قالسـاڭ،   : يهنه بىر رىۋايهتته سۇھهيل - 2162
قايتقانــدا ) ئۆيــۈڭگه(ئىككــى رەكئهتنــى مهســجىدته، ئىككــى رەكئهتنــى  

  . ـ دېدى! ۇئوق
  )881: مۇسلىم(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر َرأَى َرُجلًا ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي َمقَاِمـِه   - 2163
ْيِتِه َوَيقُولُ فََدفََعُه َوقَالَ أَُتَصلِّي الُْجُمَعةَ أَْرَبًعا َوكَانَ َعْبُد اللَِّه ُيَصلِّي َيْوَم الُْجُمَعِة َركَْعَتْينِ ِفي َب

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهكَذَا فََعلَ َرُسولُ اللَِّه َص
ئىبنــى ئــۆمهر  : نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     - 2163

جۈمه كۈنى بىر كىشىنىڭ پهرزنى ئوقۇپ بولغانـدىن   مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ت نـامىزى  كېيىن، ئورنىدىن مىدىرلىماي تۇرۇپ ئىككى رەكئهت سـۈننه 

                                                 
ــهمى  ① ــپ        ): 3387(ھهيسـ ــى زەئىـ ــهنهدىدە ھهدىسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
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  : ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
  .جۈمهنى تۆت رەكئهت ئوقۇماقچىمۇسهن؟ ـ دەپ ئىتتىرىۋەتتىــ 

جـۈمهدىن  (جـۈمه كـۈنى    مـا ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ 
  : ئۆيىدە ئىككى رەكئهت سۈننهت ئوقۇيتتى ۋە) كېيىن
ـــ  ــ  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم شــۇنداق قىلغــان،  ـ ـ
  . ①دەيتتى

  )1127: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ اْبُن ُعَمَر ُيِطيلُ الصَّلَاةَ قَْبلَ الُْجُمَعِة َوُيَصـلِّي َبْعـَدَها    - 2164
  .َركَْعَتْينِ ِفي َبْيِتِه َوُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيفَْعلُ ذَِلَك

ئىبنــى ئــۆمهر  : نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     - 2164
نامــاز ) نهپــله(جــۈمه كــۈنى جــۈمهدىن بــۇرۇن ئــۇزۇن  مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ

  : ئوقۇيتتى، جۈمهدىن كېيىن ئۆيىدە ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى ۋە
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇشۇنداق قىلغان ئىدى، ــ 

  . ②ـ دەيتتى
 )1128: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ إِذَا كَانَ بَِمكَّةَ فََصلَّى الُْجُمَعةَ َتقَدََّم فََصلَّى َركَْعَتْينِ  - 2165
َتْينِ َولَْم ثُمَّ َتقَدََّم فََصلَّى أَْرَبًعا َوإِذَا كَانَ بِالَْمِديَنِة َصلَّى الُْجُمَعةَ ثُمَّ َرَجَع إِلَى َبْيِتِه فََصلَّى َركَْع
  .ُيَصلِّ ِفي الَْمْسجِد فَِقيلَ لَُه فَقَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ ذَِلَك

جۈمه نـامىزىنى مهككىـدە    مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2165
 ئوقۇسا، نامازنى ئوقۇپ بولۇپ، سهل ئالـدىغا يۆتكىلىـپ، ئىككـى رەكـئهت    

ناماز ئوقۇيتتى، ئاندىن يهنه ئالـدىغىراق يۆتكىلىـپ تـۆت رەكـئهت نامـاز      
ئهگهر مهدىنىدە ئوقۇسـا، جـۈمهدىن كېـيىن ئـۆيىگه قايتىـپ،      . ئوقۇيتتى

ــايتتى     ــجىدته ئوقۇم ــۇيتتى، مهس ــدە ئوق ــازنى ئۆيى ــئهت نام ــى رەك . ئىكك
  : ئۇنىڭدىن بۇ توغرۇلۇق سوئال سورالغاندا، ئۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 997(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 998(ئهلبانى ②
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هلهيهـى ۋەسـهللهم شـۇنداق قىلغـان، ـ دەپ      پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئــ 
   .①جاۋاب بهردى

  )1130: داۋۇد ئهبۇ(

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .گهنسهھىه، ـ دې): 1000(ئهلبانى  ①
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 ۋىتىر ۋە چاشگاھ نامىزى

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ أَبِيِه َعْن ُبَرْيَدةَ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 2166
 َحقٌّ الْوِْتُر ِمنَّا فَلَْيَس ُيوِتْر لَْم فََمْن َحقٌّ الْوِْتُر ِمنَّا فَلَْيَس ُيوِتْر لَْم فََمْن َحقٌّ الْوِْتُر َيقُولُ َوَسلََّم
  .ِمنَّا فَلَْيَس ُيوِتْر لَْم فََمْن

ئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدە دادىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى   - 2166
: مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ: رىــۋايهت قىلىــدۇ

، ۋىتىـر  )يهنـى ئوقۇلۇشـقا تېگىشـلىك نامـازدۇر    (ۋىتىر نامىزى ھهقتـۇر  «
ۋىتىــر نــامىزى ھهقتــۇر، ۋىتىــر    . ئوقۇمىغــان كىشــى بىــزدىن ئهمهس  
ۋىتىــر نــامىزى ھهقتــۇر، ۋىتىــر    . ئوقۇمىغــان كىشــى بىــزدىن ئهمهس  

  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان» ئوقۇمىغان كىشى بىزدىن ئهمهس
  ) 1419: داۋۇد ئهبۇ(

وِْتُر لَْيَس بَِحْتمٍ كََصلَاِتكُْم الَْمكُْتوَبِة َولَِكْن َسنَّ َرُسولُ اللَِّه َعْن َعِليٍّ قَالَ الْ - 2167
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ إِنَّ اللََّه وِْتٌر ُيِحبُّ الْوِْتَر فَأَْوِتُروا َيا أَْهلَ الْقُْرآِن

بهش  ۋىتىـر نـامىزى  : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 2167
ــاز ئهمهس  ــان نامـ ــازدەك پهرز قىلىنغـ ــېكىن. ۋاخ نامـ ــبهر  لـ ــۇ پهيغهمـ ئـ

. تـاقتۇر، تـاقنى ياخشـى كۆرىـدۇ    هللا ا«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
دېـگهن تهلىمـاتى   » !ئوقـۇڭالر ) يهنى تـاق نامـاز  (ۋىتىر ! ئى قۇرئان ئهھلى

  . ②بىلهن سۈننهت قىلىنغان نامازدۇر
 )453: تىرمىزى(
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َعْن اْبنِ ُمَحْيرِيزٍ أَنَّ َرُجلًا ِمْن َبنِي ِكَناَنةَ ُيْدَعى الَْمْخَدجِيَّ َسـِمَع َرُجلًـا    - 2168
بِالشَّامِ ُيْدَعى أََبا ُمَحمٍَّد َيقُولُ إِنَّ الْوِْتَر َواجٌِب قَالَ الَْمْخَدجِيُّ فَُرْحُت إِلَـى ُعَبـاَدةَ ْبـنِ    

فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ ُعَباَدةُ كَذََب أَُبو ُمَحمٍَّد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  الصَّاِمِت 
افًا َيقُولُ َخْمُس َصلََواٍت كََتَبُهنَّ اللَُّه َعلَى الِْعَباِد فََمْن َجاَء بِهِنَّ لَْم ُيَضيِّْع ِمْنُهنَّ َشْيئًا اْسِتْخفَ

نْ كَانَ لَُه ِعْنَد اللَِّه َعْهٌد أَنْ ُيْدِخلَُه الَْجنَّةَ َوَمْن لَْم َيأِْت بِهِنَّ فَلَْيَس لَُه ِعْنَد اللَِّه َعْهٌد إِ بَِحقِّهِنَّ
  .َشاَء َعذََّبُه َوإِنْ َشاَء أَْدَخلَُه الَْجنَّةَ

كىنــانه قهبىلىســىلىك : ئىبنــى مــۇھهيرىز مۇنــداق دەيــدۇ - 2168
ىغان بىر كىشى شام زېمىنىدىكى ئهبۇ مۇھهممهد مهخدەجى دەپ ئاتىلىد

  : دەپ ئاتىلىدىغان بىر كىشىنىڭ
ــــ ۋىتىــر نــامىزى ۋاجىــپ، ـ دېگهنلىكىنــى ئــاڭالپ، ئۇبــادە ئىبنــى     
ــۆزىنى    ــا كېلىـــپ، ئۇنىـــڭ سـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ يېنىغـ ــامىت رەزىيهلالھـ سـ

  : ئۇبادە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. يهتكۈزدى
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ــ ئهبۇ مۇھهممهد خاتالىشىپتۇ، مهن 

بهندىلىرىگه بهش ۋاخ نامازنى پهرز قىلـدى، كىمكـى   هللا ا«: ۋەسهللهمنىڭ
ــۇ نامازالرنىــڭ ھهق  ــادا قىلســا،    -ب ھوقــۇقىنى تولــۇق بېرىــپ جايىــدا ئ

ئادا ) جايىدا(بۇ نامازالرنى . نىڭ ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزۈش ۋەدىسى بارهللا
ئۇنـداق  . ۈشكه ۋەدە قىلمىـدى جهننهتكه كىرگۈزهللا قىلمىغان كىشىنى ا

) گۇناھىنى مهغپىـرەت قىلىـپ  (خالىسا ئازاباليدۇ، خالىسا هللا كىشىنى ا
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان، ـ دېدى» جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

  )1420: داۋۇد ئهبۇ(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه اْجَعلُوا آِخَر َصلَاِتكُْم وِْتًرا فَإِنَّ النَّبِيَّ َص :َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر - 2169
  .َوَسلََّم أََمَر بِِه
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2169 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــدىلىك : مــائاب كۈن

ــتۇرۇڭالر،      ــلهن ئاخىرالش ــامىزى بى ــر ن ــاخىرىنى ۋىتى ــڭ ئ نامىزىڭالرنى
ــۇنداق قىلىشــقا     ــى ۋەســهللهم ش ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ــۈنكى پهيغهم چ
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  . بۇيرىغان، ـ دېگهن
  )472: بۇخارى(

َعْن أَبِي أَيُّوَب الْأَْنَصارِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْوِْتُر  - 2170
لْ َحقٌّ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ فََمْن أََحبَّ أَنْ ُيوِتَر بَِخْمسٍ فَلَْيفَْعلْ َوَمْن أََحبَّ أَنْ ُيوِتَر بِثَلَاٍث فَلَْيفَْع

  .بَّ أَنْ ُيوِتَر بَِواِحَدٍة فَلَْيفَْعلَْوَمْن أََح
ــۋايهت    – 2170 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــارى رەزىيهلالھـ ــۇ ئهييـــۇب ئهنسـ ئهبـ

: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   
ۋىتىرنـى  . ۋىتىر ھهر بىر مۇسۇلماننىڭ ئوقۇشىغا تېگىشلىك نامـازدۇر «

ــۈچ رەكــئهت  بهش رەكــئهت ئوقۇشــنى خالىغــان كىشــ   ى بهش رەكــئهت، ئ
ئوقۇشنى خالىغان كىشى ئۈچ رەكئهت، بىر رەكـئهت ئوقۇشـنى خالىغـان    

   ①»!كىشى بىر رەكئهت ئوقۇسۇن
 ) 1422: اۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي أَيُّوَب قَالَ َمْن َشاَء أَْوَتَر بَِسْبعٍ َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بَِخْمسٍ َوَمْن َشاَء  - 2171
  .َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بَِواِحَدٍة َوَمْن َشاَء أَْوَمأَ إَِمياًء أَْوَتَر بِثَلَاٍث

ۋىتىرنــى يهتــته رەكــئهت : ئهبــۇ ئهييــۇب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ – 2171
ئوقۇشنى خالىغانالر يهتـته رەكـئهت، بهش رەكـئهت ئوقۇشـنى خالىغـانالر      
بهش رەكئهت، ئۈچ رەكئهت ئوقۇشنى خالىغانالر ئۈچ رەكئهت، بىر رەكئهت 

قۇشنى خالىغانالر بىر رەكئهت، ئىشـارەت بىـلهن ئوقۇشـنى خالىغـانالر     ئو
  . ②ـ دېدى! ئىشارەت بىلهن ئوقۇسۇن

  )1713: نهسائى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2172
  .َيفِْصلُ َبْيَنُهنَّ بَِتْسِليمٍُيوِتُر بَِسْبعٍ أَْو بَِخْمسٍ لَا 
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ئۇممـــۇ ســـهلهمه   مـــائىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ   - 2172
پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ئارىسـىنى سـاالم بىـلهن    (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋىتىر نامىزىنى 
  . ①ى بهش رەكئهت ئوقۇيتتىئۇالپ يهتته رەكئهت ياك) ئايرىۋەتمهستىن

 )1715: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قَْيسٍ قَالَ قُلُْت ِلَعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها بِكَـْم كَـانَ    - 2173
ثَلَاٍث َوثََماٍن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِتُر قَالَْت كَانَ ُيوِتُر بِأَْرَبعٍ َوثَلَاٍث َوِستٍّ َو
  .َوثَلَاٍث َوَعْشرٍ َوثَلَاٍث َولَْم َيكُْن ُيوِتُر بِأَْنقََص ِمْن َسْبعٍ َولَا بِأَكْثََر ِمْن ثَلَاثَ َعْشَرةَ

مهن ئائىشــه : ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ قهيــس مۇنــداق دەيــدۇ  - 2173
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن

ىتىـر نـامىزىنى قـانچه    ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ۋ 
  : رەكئهت ئوقۇيتتى؟ ـ دەپ سورىسام، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها

تــۆت رەكــئهت ۋە ئــۈچ ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  
ئــالته رەكــئهت ۋە ئــۈچ رەكــئهت قىلىپمــۇ مــۇ ئوقــۇيتتى، رەكــئهت قىلىپ

ن ئـو  ،ئوقـۇيتتى سـهككىز رەكـئهت ۋە ئـۈچ رەكـئهت قىلىپمـۇ      ئوقۇيتتى، 
ئـــۇ ۋىتىرنـــى يهتـــته . ئوقـــۇيتتىرەكـــئهت ۋە ئـــۈچ رەكـــئهت قىلىپمـــۇ 

رەكئهتــتىن ئــاز، ئــون ئــۈچ رەكئهتــتىن كــۆپ ئوقۇمــايتتى، ـ دەپ جــاۋاب   
  . ②بهردى

  )1362: اۋۇد ئهبۇ(

ةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِتُر بِثَلَاثَ َعْشـرَ  - 2174
  .َركَْعةً فَلَمَّا كَبَِر َوَضُعَف أَْوَتَر بَِسْبعٍ

پهيغهمـبهر  : ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ     -2174
ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋىتىــر نــامىزىنى ئــون ئــۈچ رەكــئهت        س

ئاجىزلىشــىپ قالغانــدا يهتــته رەكــئهت     ، تېنــىئوقــۇيتتى، ياشــىنىپ 
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  . ①ئوقۇغان
  ) 457: تىرمىزى(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِتُر بَِسـْبعٍ أَْو   - 2175
  .بَِخْمسٍ لَا َيفِْصلُ َبْيَنُهنَّ بَِتْسِليمٍ َولَا كَلَامٍ

پهيغهمـبهر  : ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنـداق دەيـدۇ   – 2175
ئـارىلىقىنى سـاالم يـاكى    (ى ۋەسهللهم ۋىتىر نامىزىنى سهلاللالھۇ ئهلهيه

ئـۇالپال يهتـته رەكـئهت يـاكى بهش رەكـئهت      ) سۆز بىلهن ئايرىۋەتمهستىن
  . ئوقۇيتتى

 ) 1192: ئىبنى ماجه(

َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ قَالَ َسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ َعْن الْوِْترِ فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَّـِه   - 2176
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َركَْعةٌ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ َوَسأَلُْت اْبَن ُعَمَر فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َركَْعةٌ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ
مهن ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ : مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ مىجلهز – 2176

ــائهنهۇ ــۇق  م ــامىزى توغرۇل ــر ن ــورىغان دىن ۋىتى ــاس  ىدس ــى ئابب ىم، ئىبن
  : مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ۋىتىــر «: ــــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    
ــۇر    ــر رەكئهتتـ ــدىكى بىـ ــڭ ئاخىرىـ ــامىزى كېچىنىـ ــى » نـ دېگهنلىكىنـ

دىن مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ. ەپ جــاۋاب بهردىـ د   ئاڭلىغــان،
  : رىسام، ئۇمۇسو

ۋىتىــر «: ــــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    
ــۇر    ــر رەكئهتتـ ــدىكى بىـ ــڭ ئاخىرىـ ــامىزى كېچىنىـ ــى » نـ دېگهنلىكىنـ

  . ئاڭلىغان، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  ) 753: مۇسلىم(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 379(ئهلبانى  ①
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َسلََّم َصلَاةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 2177
  .َمثَْنى فَإِذَا أََرْدَت أَنْ َتْنَصرَِف فَاْركَْع َركَْعةً ُتوِتُر لََك َما َصلَّْيَت

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2177 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــائاب ــۋايهت م دىن رى
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) كـېچه . (قۇلىدىغان ناماز ئىككى رەكئهتتىن ئوقۇلىـدۇ كېچىدە ئو«
ئـاخىرى  نامازلىرىڭنىـڭ   ئوقۇغاننامىزىنى ئاخىرالشتۇرماقچى بولساڭ، 

  » !بولۇشى ئۈچۈن بىر رەكئهت ناماز ئوقۇۋەت ۋىتىر
  ) 993: بۇخارى(

ُر بِثَلَاٍث َيقَْرأُ ِفيهِنَّ بِِتْسعِ َعْن َعِليٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِت - 2178
  .ُسَورٍ ِمْن الُْمفَصَّلِ َيقَْرأُ ِفي كُلِّ َركَْعٍة بِثَلَاِث ُسَورٍ آِخُرُهنَّ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 2178
) قىسـقا سـۈرىلهردىن  (ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋىتىر نامىزىنى مۇفهسسهلدىن 

توققــۇز ســۈرە بىــلهن ئــۈچ رەكــئهت ئوقــۇيتتى، ھهر رەكئهتــته ئــۈچ ســۈرە   
سـۈرە  ( قُلْ ُهـَو اللَّـُه أََحـٌد    : ئوقۇيتتى، ئۈچ سۈرىنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى

  . ①بوالتتى) ئىخالس
  ) 460: تىرمىزى(

ِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الْوِْترِ بَِسـبِّحِ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 2179
  .اْسَم َربَِّك الْأَْعلَى َوقُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ َوقُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ِفي َركَْعٍة َركَْعٍة

ــۇ ئهنهۇ   - 2179 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
: نى ئوقۇغانــدامىزىر نــاىــپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋىت

َسبِّحِ اْسَم َربَِّك الْأَْعلَى ،َقُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرون ۋġ :قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد   قاتـارلىق
  . ②ئوقۇيتتىھهر رەكئهتته سۈرىلهرنى 

 ) 462: تىرمىزى(

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 69(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 383(ئهلبانى  ②
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  .َحٌد َوالُْمَعوِّذََتْينِوله وأليب داود عن عائشة حنوه َوِفي الثَّاِلثَِة بِقُلْ ُهَو اللَُّه أَ - 2180
ــۇ  - 2180 ــزى ۋە ئهب ــدە ئائىشــه    تىرمى ــر رىۋايىتى داۋۇدنىــڭ يهنه بى

رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن يۇقىرىقىغـا ئوخشـاش ھهدىـس رىـۋايهت قىلىنغـان      
ئۈچىنچى رەكئهتته سۈرە ئىخـالس، سـۈرە فهلهق ۋە سـۈرە    : بولۇپ، ئۇنىڭدا

  . ①ناسنى ئوقۇيتتى، ـ دەپ بايان قىلىنغان
  )463: رمىزىتى(

َوَيقُْنُت قَْبلَ الرُّكُوعِ فَـإِذَا  : وهلما َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ حنو ذلك ويف آخره - 2181
  .فََرغَ قَالَ ِعْنَد فََراِغِه ُسْبَحانَ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ َمرَّاٍت ُيِطيلُ ِفي آِخرِِهنَّ

ىــدە ئــۇبهي  داۋۇدنىــڭ يهنه بىــر رىۋايىت  تىرمىــزى ۋە ئهبــۇ  - 2181
ئىبنى كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن يـۇقىرىقى بىـلهن ئوخشـاش ھهدىـس      

رۇكـۇدىن ئىلگىـرى دۇئـايى قۇنـۇت     : رىۋايهت قىلىنغان بولـۇپ، ئاخىرىـدا  
دەيتتى ۋە  ُسْبَحانَ الَْمِلِك الْقُدُّوس: ئوقۇيتتى، نامازنى تۈگهتكهندە، ئۈچ قېتىم

  . ②دېيىلگهن-، ئېيتاتتىسوزۇپ ) ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ(ئۈچىنچى قېتىمدا 
  )1699: نهسائى(

َعْن َخارَِجةَ ْبنِ ُحذَافَةَ قَالَ أَُبو الَْوِليِد الَْعَدوِيُّ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسـولُ اللَّـِه    - 2182
كُْم ِمْن ُحْمـرِ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أََمدَّكُْم بَِصلَاٍة َوِهَي َخْيٌر لَ

  .النََّعمِ َوِهَي الْوِْتُر فََجَعلََها لَكُْم ِفيَما َبْيَن الِْعَشاِء إِلَى طُلُوعِ الْفَْجرِ
ــۇ    - 2182 ــد ئهدەۋى رەزىيهلالھـ ــۇزافه ئهبۇلۋەلىـ ــى ھـ ــارىجه ئىبنـ خـ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
ــا چىقىــپ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يېن  ــازنى  هللا ا«: ىمىزغ ــر نام ســىلهرگه بى

ئىنئام قىلدى، ئۇ ناماز سىلهر ئۈچۈن قىزىـل تۆگىـدىنمۇ ياخشـىدۇر، ئـۇ     
ســىلهرگه ۋىتىــر نامىزىنىــڭ ۋاقتىنــى هللا ا. بولســىمۇ ۋىتىــر نامىزىــدۇر

خـۇپتهن بىــلهن تـاڭ ســۈزۈلگىچه بولغــان ئارىلىقتـا قىلىــپ بېكىتىــپ    

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 384(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1604(ئهلبانى  ②
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  . ①دېدى» بهردى
  )1418: اۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ِمْن كُلِّ اللَّْيلِ قَْد أَْوَتَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2183
  .ِمْن أَوَّلِ اللَّْيلِ َوأَْوَسِطِه َوآِخرِِه فَاْنَتَهى وِْتُرُه إِلَى السََّحرِ

ــدۇ   - 2183 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ــهلال ــمه     س ــڭ ھهم ــامىزىنى كېچىنى ــر ن ــهللهم ۋىتى ــى ۋەس لالھۇ ئهلهيه

قىســمىدا، يهنــى ئهۋۋىلىــدىمۇ، ئوتتۇرىســىدىمۇ، ئاخىرىســىدىمۇ ئوقۇغــان، 
  . كېيىنكى كۈنلهردە سهھهر ۋاقتىدىال ئوقۇغان

 ) 745: مۇسلىم(

  .فَاْنَتَهى وِْتُرُه ِحَني َماَت إِلَى السََّحرِ: ويف رواية - 2184
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : رىۋايهتته يهنه بىر - 2184

ۋاپاتىغا يېقىن مهزگىللهردە ۋىتىر نامىزىنى سهھهر ۋاقتىدىال ئوقۇغان، ـ 
  . ②دەپ كهلگهن

 ) 456: تىرمىزى(

َم َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َخاَف أَنْ لَا َيقُو - 2185
رِ اللَّْيلِ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ فَلُْيوِتْر أَوَّلَُه َوَمْن طَِمَع أَنْ َيقُوَم آِخَرُه فَلُْيوِتْر آِخَر اللَّْيلِ فَإِنَّ َصلَاةَ آِخ

  .َمْشُهوَدةٌ َوذَِلَك أَفَْضلُ
 جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     - 2185

  : ەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ
كىمكى كېچىنىڭ ئاخىرىسـىدا تۇرالماسـلىقتىن قورقسـا، ۋىتىـر     «

كىمكـى كېچىـدە   . نامىزىنى كېچىنىڭ ئاۋۋالقى قىسـمىدا ئوقۇۋالسـۇن  
. ئويغىنىشقا ئىشهنچ قىاللىسا، ۋىتىرنى كېچىنىـڭ ئاخىرىـدا ئوقۇسـۇن   

ىغان ھهقىقهتهن كېچىنىڭ ئاخىرىدىكى ناماز پهرىشـتىلهر ھـازىر بولىـد   
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 308(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 378(ئهلبانى  ②
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  . »نامازدۇر، شۇڭا بۇ ۋاقىتتىكى ناماز ئهۋزەلدۇر
 )755: مۇسلىم(

عن َعْبد اللَِّه ْبن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  - 2186
  .َمْن َناَم َعْن وِْترِِه فَلُْيَصلِّ إِذَا أَْصَبَح

ىبنى زەيد ئىبنى ئهسلهم دادىسىدىن پهيغهمـبهر  ئابدۇلالھ ئ - 2186
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق دەپ تهلىـم بهرگهنلىكىنـى      

  : رىۋايهت قىلىدۇ
كىمكى ئۇخالپ قېلىپ، ۋىتىـر نـامىزىنى ئوقۇيالمـاي قالسـا، تـاڭ      «

  . ①»ئاتقاندا ئوقۇسۇن
 ) 466: تىرمىزى(

الَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َناَم َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَ - 2187
َȘََعْن الْوِْترِ أَْو َنِسَيُه فَلُْيَصلِّ إِذَا ذَكََر َوإِذَا اْسَتْيق.  

ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       – 2187
  :دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

كىمكى ئـۇخالپ قېلىـپ يـاكى ئۇنتـۇپ قېلىـپ ۋىتىـر نـامىزىنى        «
   .②»ئوقۇيالماي قالسا، ئېسىگه كهلگهندە ياكى ئويغانغاندا ئوقۇسۇن

 ) 465: ىرمىزىت(

َعْن أَبِي َجْمَرةَ قَالَ َسأَلُْت َعاِئذَ ْبَن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَـانَ ِمـْن    - 2188
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْصَحابِ الشََّجَرِة َهلْ ُيْنقȐَُ الْوِْتُر قَالَ إِذَا أَْوَتْرَت  أَْصَحابِ النَّبِيِّ

  .ِمْن أَوَِّلِه فَلَا ُتوِتْر ِمْن آِخرِِه
مهن ئهينــى چاغــدا پهيغهمــبهر : ئهبــۇ جهمــرە مۇنــداق دەيــدۇ  - 2188

ــهللهمگه دەرەخ ئا  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــتىدا سـ ــان  سـ ــئهت قىلغـ بهيـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 387(ى ئهلبان ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 386(ئهلبانى ②
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  : ئائىز ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن بولغان بىرى دىنساھابىلهر
ـــ  ــان  (ـــ ــدە ئوقۇغــ ــڭ ئهۋۋىلىــ ــى ) كېچىنىــ ــپۇبۋىتىرنــ  زىۋېتىــ

  : ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ ①؟)دتىن كېيىن قايتا ئوقۇشقا بوالمدۇتهھهججۇ(
ــاڭ،     ــان بولسـ ــدە ئوقۇغـ ــڭ ئهۋۋىلىـ ــامىزىنى كېچىنىـ ــر نـ ـــ ۋىتىـ ــ

  . ـ دەپ جاۋاب بهردى! ئاخىرىدا قايتا ئوقۇماكېچىنىڭ 
  ) 4176: بۇخارى(

ال وِْتران يف : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يقُولُ: وزاد رزين - 2189 
 .لَْيلَة

يـــۇقىرىقى ھهدىســـكه رەزىـــن مۇنـــۇالرنى قوشـــۇپ رىـــۋايهت   - 2189
ــان ــهلاللالھۇ ئ : قىلغ ــبهر س ــهللهمنىڭ مهن پهيغهم ــى ۋەس ــر «: هلهيه بى

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان» كېچىدە ئىككى قېتىم ۋىتىر ئوقۇلمايدۇ
 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َناِفعٍ أَنَُّه قَالَ كُْنُت َمَع َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر بَِمكَّةَ َوالسََّماُء ُمِغيَمةٌ فََخِشَي  - 2190
َر بَِواِحَدٍة ثُمَّ اْنكََشَف الَْغْيُم فََرأَى أَنَّ َعلَْيِه لَْيلًا فََشفََع بَِواِحَدٍة ثُمَّ َصلَّى َعْبُد اللَِّه الصُّْبَح فَأَْوَت

  .َبْعَد ذَِلَك َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ فَلَمَّا َخِشَي الصُّْبَح أَْوَتَر بَِواِحَدٍة
ــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     - 2190 مهن ئابــدۇلالھ : ن

نى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا بىـلهن مهككىـدە بىـرگه تـۇردۇم، ھـاۋا        ئىب
ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ تــاڭ ســۈزۈلۈپ قېلىشــتىن  . تۇتــۇق ئىــدى

ــاۋا ســۈزۈلدى       ــدى، ئانــدىن ھ ــئهت ۋىتىــر ئوقۇۋال ــىرەپ، بىــر رەك . ئهنس
دە، يهنه  -ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تېخى تاڭ ئاتمىغـانلىقىنى كـۆردى   

ەكئهت ئوقۇپ ئالدىنقى بىـر رەكئهتنـى جـۈپ قىلىۋېتىـپ، ئانـدىن      بىر ر
ئانـدىن  . نامـاز ئوقـۇدى  ) تهھهججۇد(ئىككى رەكئهت ـ ئىككى رەكئهتتىن  

  . بىر رەكئهت ۋىتىر ئوقۇدى پ،تاڭ سۈزۈلۈپ قېلىشتىن ئهنسىرە
  ) 275: مالىك(

                                                 
ــى ① ــۇپ ئۇخل : يهنـ ــۇپ بولـ ــامىزىنى ئوقـ ــر نـ ــادەمۋىتىـ ــان ئـ ــۇد  ىغـ ــۇپ تهھهججـ ــدە قوپـ ــاقچى  كېچىـ ئوقۇمـ
ــان ۋىتىرىســىنى جــۈپ       بول ــۇرۇن ئوقۇغ ــۇپ، ب ــاز ئوق ــر رەكــئهت نام ــۇرۇن بى ســا، تهھهججــۇدنى باشالشــتىن ب

 .دېمهكچى -جۇد ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ۋىتىرنى قايتا ئوقۇمدۇ؟ نامازغا ئايالندۇرۇۋېتىپ، تهھهج
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ِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصـلِّي َبْعـَد الْـوِْترِ    َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 2191 
  . َركَْعَتْينِ

ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  – 2191
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋىتىرنــى ئوقــۇپ : قىلىنىــدۇ

  . ①ناماز ئوقۇيتتى) نهپله(بولغاندىن كېيىن، ئىككى رەكئهت 
  ) 471: تىرمىزى(

َعْن َسْعِد ْبنِ ِهَشامٍ أَنَّ َعاِئَشةَ َحدَّثَْتُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2192
  .كَانَ لَا ُيَسلُِّم ِفي َركَْعَتي الْوِْترِ

ــڭ    - 2192 ــۇ ئهنهانىـ ــه رەزىيهلالھـ ــام ئائىشـ ــى ھىشـ ــهئد ئىبنـ : سـ
ىككى رەكئىتىنـى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋىتىرنىڭ ئ

ــ  ــۇپ بولـ ــۈچى( ۇپ،ئوقـ ــئهت    ئـ ــى رەكـ ــلهن ئىككىنچـ ــئهت بىـ نچى رەكـ
ــۋايهت    ) ئارىســىدىكى تهشــهھهۇدتا ســاالم بهرمهيتتــى، ـ دېگهنلىكىنــى رى

  . ②قىلغان
  )1698: نهسائى(

ْينِ ِفي الْوِْترِ َوَعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ ُيَسلُِّم َبْيَن الرَّكَْعِة َوالرَّكَْعَت - 2193
  .َحتَّى َيأُْمَر بَِبْعȐِ َحاَجِتِه

ئابــدۇلالھ ئىبنــى : نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 2193
نچى ىئىككى رەكئىتى بىـلهن ئـۈچ  ۋىتىرنىڭ  مائۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

رەكئىتــى ئارىســىدا ســاالم بېرىــپ، قىلىشــقا تېگىشــلىك بىــرەر ئىشــى  
  . ىشكه بۇيرۇيتتىبولسا، ئۇنى قىلىۋېت

 ) 991 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ِديَنارٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ َصلَاةُ الَْمْغرِبِ وِْتُر  - 2194

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 392(ئهلبانى  ①
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 102(ئهلبانى  ②
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  .َصلَاِة النََّهارِ
ــدۇ    - 2194 ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــاردىن مۇن ــى دىن ــدۇلالھ ئىبن : ئاب

ناماز شامنى كۈندۈزنىڭ ۋىتىر نـامىزى   مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . دەيتتى

 ) 278: مالىك(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت إِنْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 2195
اُس فَُيفَْرَض َعلَْيهِْم َوَمـا  َوَسلََّم لََيَدُع الَْعَملَ َوُهَو ُيِحبُّ أَنْ َيْعَملَ بِِه َخْشَيةَ أَنْ َيْعَملَ بِِه النَّ

  .َسبََّح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسْبَحةَ الضَُّحى قَطُّ َوإِنِّي لَأَُسبُِّحَها
ــدۇ   - 2195 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ

، سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئىشنى قىلىشـنى ياخشـى كۆرسـىمۇ   
ــۇ ئىشــنى باشــقىالر  پهرز  نىڭمۇ ئهگىشــىپ قىلىــپ، نهتىجىــدە ئۇالرغــا ئ

ــايتتى      ــنى قىلم ــىرەپ، ئــۇ ئىش ــىدىن ئهنس ــۇپ قېلىش پهيغهمــبهر . بول
نامىزىنى قهتئى ئوقۇپ باقمىغان،  ھاگسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چاش

  . لېكىن مهن ئوقۇيمهن
  )1128: بۇخارى(

َصلَّى َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلَّى ُسْبَحةَ  ْت َما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّهَعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَ - 2196
 الضَُّحى قَطُّ َوإِنِّي لَأَُسبُِّحَها َوإِنْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َعلَْيِه َوَسلََّم لََيَدُع الَْعَملَ َوُهَو ُيِحبُّ

  .اُس فَُيفَْرَض َعلَْيهِْمأَنْ َيْعَملَ بِِه َخْشَيةَ أَنْ َيْعَملَ بِِه النَّ
مهن پهيغهمــبهر : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 2196

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ چاشــگاھ نــامىزىنى ئوقۇغــانلىقىنى 
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  چـــۈنكى. كۆرمىـــدىم، لـــېكىن مهن ئوقـــۇيمهن

ۇ ئىشـنى  ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئىشنى قىلىشـنى ياخشـى كۆرسـىمۇ، ئـ    
ــقىالر ــا  باشـ ــدە ئۇالرغـ ــپ، نهتىجىـ ــىپ قىلىـ ــۇپ  نىڭمۇ ئهگىشـ پهرز بولـ

  . قېلىشىدىن ئهنسىرەپ، ئۇ ئىشنى قىلمايتتى
  )718: مۇسلىم(
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشِقيقٍ قَالَ قُلُْت ِلَعاِئَشةَ أَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2197
  .اةَ الضَُّحى قَالَْت لَا إِلَّا أَنْ َيجِيَء ِمْن َمِغيبِِهَوَسلََّم ُيَصلِّي َصلَ

: ئابدۇلالھ ئىبنى شهقىق رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    - 2197
  : مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن

ــامىزىنى      ــگاھ ن ــهللهم چاش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ـ
  : ئوقۇمتى؟ ـ دەپ سورىسام

لېكىن سهپهردىن قايتقان ۋاقىتتـا ئوقـۇيتتى، ـ    . قۇمايتتىوــ ياق، ئ
  . ①دەپ جاۋاب بهردى

 )2184: نهسائى(

عن ُمَعاذَةُ أَنََّها َسأَلَْت َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها كَْم كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   - 2198
  . كََعاٍت َوَيزِيُد َما َشاَءاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َصلَاةَ الضَُّحى قَالَْت أَْرَبَع َر

  : مۇئازە ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن - 2198
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چاشگاھ نامىزىنى قـانچه  

  : رەكئهت ئوقۇيتتى؟ ـ دەپ سورىدى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
تــۆت رەكــئهت ئوقــۇيتتى، خالىســا، ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ ) ئاساســهن(ــــ 
  . يتتى، ـ دېدىئوقۇ

  )719: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كَانَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصـلِّي   - 2199
  . الضَُّحى َحتَّى َنقُولَ لَا َيَدُع َوَيَدُعَها َحتَّى َنقُولَ لَا ُيَصلِّي

پهيغهمــبهر : ۇ مۇنــداق دەيــدۇئهبـۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ  – 2199
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چاشگاھ نامىزىنى ئوقۇشقا باشلىسا، بىز بۇ نامازنى 

) بۇنىڭغــا قــاراپ(بهزىــدە پهقهتــال ئوقۇمــايتتى، . تهرك ئهتمهيــدىكهن دەپ قــاالتتۇق
  . ②ئهمدى ئوقۇمايدىغان ئوخشايدۇ دەپ قاالتتۇق

  )477: تىرمىزى(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2064(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 72(ئهلبانى  ②
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رَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى قَالَ َما أَْخَبَرنِي أََحٌد أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ َصـلَّى  َعْن َعْبِد ال - 2200
ـ  ِه َوَسـلََّم  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الضَُّحى إِلَّا أُمُّ َهانǜٍِ فَإِنََّها َحدَّثَْت أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

حِ َمكَّةَ فََصلَّى ثََمانِي َركََعاٍت َما َرأَْيُتُه َصلَّى َصلَاةً قَطُّ أََخفَّ ِمْنَها غَْيَر أَنَُّه َدَخلَ َبْيَتَها َيْوَم فَْت
  .كَانَ ُيِتمُّ الرُّكُوَع َوالسُُّجوَد

ئۇممۇ ھانى رەزىيهلالھۇ : ئابدۇراھمان ئىبنى ئهبۇلهيال مۇنداق دەيدۇ - 2200
لاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئهنهــادىن باشــقا ھــېچكىم ماڭــا پهيغهمــبهر ســه

ئۇممــۇ . چاشــگاھ نــامىزىنى ئوقۇغــانلىقىنى كــۆرگهنلىگىنى ئېيتىــپ باقمىــدى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : ھانى رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ

مهككىنى پهتهى قىلغان كۈنى بىزنىـڭ ئـۆيگه كىرىـپ سـهككىز رەكـئهت نامـاز       
دىنمۇ يهڭگىل نامـاز  ئۇنىڭلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ لالپهيغهمبهر سه. ئوقۇدى

لـېكىن رۇكـۇ ۋە سـهجدىنى شـۇنداق كامىـل      . ئوقۇغانلىقىنى كـۆرۈپ باقمىـدىم  
  . قىلغان ئىدى

  )336: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أَْوَصانِي َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَلَاٍث بِِصـَيامِ   - 2201
  . لَاثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ َوَركَْعَتْي الضَُّحى َوأَنْ أُوِتَر قَْبلَ أَنْ أَْرقَُدثَ

ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   – 2201 مېنىــڭ : ئهب
ســىرداش دوســتۇم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭــا ئــۈچ 

زا تۇتـۇش، ھهر كـۈنى   ھهر ئايـدا ئـۈچ كـۈن رو   «: ئىشنى ۋەسـىيهت قىلـدى  
ئىككـى رەكــئهت چاشـگاھ نــامىزى ئوقـۇش ۋە ئۇخالشــتىن بـۇرۇن ۋىتىــر     

  . »نامىزى ئوقۇش
  )721: مۇسلىم(

 .وملسلم وأيب داود والنسائي مثله َعْن أَبِي الدرداء - 2202
داۋۇد ۋە نهسائىالر ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ  ئىمام مۇسلىم، ئهبۇ - 2202

  .غاننىڭ ئوخشىشىنى رىۋايهت قىلھهدىسئهنهۇدىن يۇقىرىقى 
َعْن الْقَاِسمِ الشَّْيَبانِيِّ أَنَّ َزْيَد ْبَن أَْرقََم َرأَى قَْوًما ُيَصلُّونَ ِمْن الضَُّحى فَقَالَ  - 2203
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َعلَْيِه َوَسـلََّم   أََما لَقَْد َعِلُموا أَنَّ الصَّلَاةَ ِفي غَْيرِ َهِذِه السَّاَعِة أَفَْضلُ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  .قَالَ َصلَاةُ الْأَوَّابَِني ِحَني َتْرَمȐُ الِْفَصالُ

ــدۇ   - 2203 ــداق دەيـ ــهيبانى مۇنـ ــىم شـ ــى ئهرقهم  : قاسـ ــد ئىبنـ زەيـ
ــامىزى       ــگاھ نــ ــىنىڭ چاشــ ــانچه كىشــ ــر قــ ــۇ بىــ ــۇ ئهنهــ رەزىيهلالھــ

  : ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ مۇنداق دېدى
تتـا ئوقۇلۇشـىنىڭ ئهۋزەل   ــ بۇالر بۇ نامازنىـڭ ھـازىردىن باشـقا ۋاقى   

ئىكهنلىكىنى بىلمهمدىغاندۇ؟ چۈنكى پهيغهمبهر سهلاللاللالھۇ ئهلهيهـى  
تائاالغــا چىــن دىلــى بىــلهن هللا ا«: ۋەســهللهم مۇنــداق دەپ تهلىــم بهرگهن

) كـۈن نۇرىـدىن  (ئىتائهت قىلغۇچىالرنىڭ نامىزى بوتىالقالرنىڭ تۇيىقى 
  . »قىزىپ كېتىدىغان ۋاقىتتادۇر

  )748: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ذَرٍّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ ُيْصبُِح َعلَـى كُـلِّ    - 2204
ُسلَاَمى ِمْن أََحِدكُْم َصَدقَةٌ فَكُلُّ َتْسبِيَحٍة َصَدقَةٌ َوكُلُّ َتْحِميَدٍة َصَدقَةٌ َوكُلُّ َتْهِليلٍَة َصـَدقَةٌ  

قَةٌ َوأَْمٌر بِالَْمْعُروِف َصَدقَةٌ َوَنْهٌي َعْن الُْمْنكَرِ َصَدقَةٌ َوُيْجزǛُِ ِمـْن ذَِلـَك   َوكُلُّ َتكْبَِريٍة َصَد
  .َركَْعَتاِن َيْركَُعُهَما ِمْن الضَُّحى

ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   ئهبـــۇ – 2204 زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۆز بهدىنىنىــڭ(ان ھهر ئىنســ«  ســهھهرھهر  گهســىۈگىھهر بىــر ئ) ئ
، )دېـيىش  نالالھهسـۇبه (تهسـبىه  . دۇىۋاجىپ بول ىبىردىن سهدىقه بېرىش

) دېـيىش  الئىالھه ئىلاللالھ(، تهھلىل )دېيىش ئهلههمدۇلىلالھ(تهھمىد 
. دۇرىسـهدىق بىـردىن  نىـڭ ھهر بىـرى   )ئالالھۇئهكبهر دېـيىش (ۋە تهكبىر 

ــۇيرۇش ب  ــر    ياخشــى ئىشــقا ب ــان ئىشــتىن توسۇشــمۇ بى ىــر ســهدىقه، يام
ئىككـى رەكـئهت چاشـگاھ نـامىزى ئوقـۇش يۇقىرىقىالرنىـڭ       . سهدىقىدۇر

  . »ھهممىسىگه كۇپايه قىلىدۇ
  )720: مۇسلىم(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي  - 2205
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  .ضَُّحىِمْن ال
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 2205

  . ①ئهلهيهى ۋەسهللهم چاشگاھ نامىزىنى ئوقۇيتتى
  )؛ مهۋسىلى684: ئهھمهد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاِصي قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2206
 َم َسرِيَّةً فََغنُِموا َوأَْسَرُعوا الرَّْجَعةَ فََتَحدَّثَ النَّاُس بِقُْربِ َمْغَزاُهْم َوكَثَْرِة غَنِيَمِتهِْم َوُسْرَعِةَوَسلَّ

 ثَـرَ َرْجَعِتهِْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا أَُدلُّكُْم َعلَى أَقَْرَب ِمْنُه َمْغـًزى َوأَكْ 
غَنِيَمةً َوأَْوَشَك َرْجَعةً َمْن َتَوضَّأَ ثُمَّ غََدا إِلَى الَْمْسجِِد ِلُسْبَحِة الضَُّحى فَُهَو أَقَْرُب َمْغـًزى  

  .َوأَكْثَُر غَنِيَمةً َوأَْوَشُك َرْجَعةً
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 2206

هيهى ۋەسهللهم قوشۇن ئهۋەتـكهن ئىـدى،   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل: دەيدۇ
ئۇالر دۈشمهننى ناھايىتى تېـز مهغلـۇپ قىلىـپ، ئولجـا بىـلهن قايتىـپ       

ئۇرۇش قىلغان شۇنىڭ بىلهن، كىشىلهر ئۆز ئارىلىرىدا ئۇالرنىڭ  .كهلدى
تېـز   شـۇنداقال  ،يېرىنىڭ يېقىنلىقى، ئالغـان ئولجىلىرىنىـڭ كۆپلـۈكى   

 بۇنى كـۆرگهن . ىشكه باشلىدىقايتىپ كهلگهنلىكى توغرىسىدا سۆزلىش
مهن «: پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇالرغـا مۇنـداق دېـدى       

دىنمۇ يېقىن ئۇرۇش مهيـدانىغا، كـۆپ غهنىمهتـكه ۋە تېـز     ىڭسىلهرنى بۇن
قايتىپ كېلىشكه باشالپ قويايمۇ؟ بىر ئادەم تاھـارەت ئېلىـپ، چاشـگاھ    

بـۇ، ئهڭ يـېقىن ئـۇرۇش    نامىزى ئوقۇش ئۈچۈن مهسـجىدكه كهلسـه، مانـا    
ــانلى  ــا ئالغـــ ــۆپ ئولجـــ ــدانى، ئهڭ كـــ ــز قايتىـــــپ قمهيـــ ى ۋە ئهڭ تېـــ

  . ②»ىدۇرككهلگهنلى
  )»ئهلكهبىر«؛ 6600: ئهھمهد(

                                                 
ــهمى  ① ــۋا    ): 3404(ھهيسـ ــال رىـ ــۇ يهئـ ــمهد ۋە ئهبـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــام   بـ ــۇپ، ئىمـ ــان بولـ يهت قىلغـ

 .ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــان   ): 3405(ھهيسـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــى  . بـ ــهنهدىدە ئىبنـ سـ

تهبهرانىنىـــڭ . لـــۇھهيئه ئىســـىملىك بىـــرى بـــار بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ ھهققىـــدە ھهرخىـــل باھـــاالر بېـــرىلگهن 
 ۇر، چــۈنكى ئــۇ بــۇ ھهدىســنى ئىبنــى لۇھهيئهنىــڭ ئورنىغــا ئىبنــى ۋەھبــتىن        راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكت 
 .رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن
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عن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ   - 2207
  .ولُ َيا اْبَن آَدَم اكِْفنِي أَوَّلَ النََّهارِ بِأَْرَبعِ َركََعاٍت أَكِْفَك بِهِنَّ آِخَر َيْوِمَكاللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُ

ئۇقبه ئىبنى ئامىر جۇھهنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت  – 2207
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ماڭـا كۈنـدۈزنىڭ ئهۋۋىلىـدە    ! بالىسـى ئـى ئـادەم   : مۇنداق دەيدۇهللا ا«
قىلسـاڭ، مهن شـۇ تـۆت رەكـئهت      لىـك تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇشقا كاپالهت

ــ   ــهۋەبىدىن سـ ــڭ سـ ــاخىرىغىچه ېنى نامازنىـ ــڭ ئـ ــقا كۈنۈڭنىـ  قوغداشـ
  . ①»كاپالهتلىك قىلىمهن

  )؛ مهۋسىلى16939: ئهھمهد(

 .وله عن أيب الدرداء وأيب مرة الطائفي حنوه - 2208
ــا - 2208 ــائىفىي   ئىمـ ــۇررە تـ ــۇ مـ ــلهن ئهبـ ــۇ دەردا بىـ ــمهد ئهبـ م ئهھـ

ــۋات    رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــاالردىن يــۇقىرىقى ھهدىســنىڭ ئوخشىشــىنى رى
  .②قىلغان

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَْو أَبِي ذَرٍّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اللَِّه  - 2209 
  . لَ اْبَن آَدَم اْركَْع ِلي ِمْن أَوَّلِ النََّهارِ أَْرَبَع َركََعاٍت أَكِْفَك آِخَرُهَعزَّ َوَجلَّ أَنَُّه قَا

ئهبــۇ دەردا يــاكى ئهبــۇزەر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       – 2209
ئهززە ۋە هللا قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ا    

  : جهللهدىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ت رەكـئهت  مهن ئۈچۈن كۈندۈزنىڭ ئهۋۋىلىـدە تـۆ  ! ەم بالىسىئى ئاد«

ــاڭ، مهن ســ   ــاز ئوقۇس ــاخىرىغىچه    ېنىنام ــدۈزنىڭ ئ ــۇ كۈن ــقا ش قوغداش
  . ③»كېپىل بولىمهن

  )475: تىرمىزى(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە ئهبـــۇ يهئــال رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىـــرى         ): 3409(ھهيســهمى   ①

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ــۋايهت قىل ): 3410(ھهيســــهمى  ② ــام ئهھــــمهد رىــ ــۇپ، راۋىيلىــــرى ســــهھىه ھهدىســــنىڭ  ئىمــ غــــان بولــ

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 395(ئهلبانى  ③
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  .وللكبري َعْن ابن عمر والنواس بن Ƨعان حنوه - 2210
كىتابىدا، ئىبنـى ئـۆمهر    ناملىق» ئهلكهبىر«: تهبهرانىنىڭ – 2210

ــۇ ئهنهۇ ۋە  ــهمئان رەزىيهلالھــ ــاالردىن نهۋۋاس ئىبنــــى ســ ــۇقىرىقى مــ يــ
  .①ھهدىسنىڭ ئوخشىشى رىۋايهت قىلىنغان

سـألتƗ كمـا   : يا عماه أوصƗ، قال: قلت أليب ذر: عن ابن عمر، قال - 2211
إن صليت الضحى ركعتني مل تكتب من ”: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

ا كنت من العابدين، وإن صليت ستا مل يلحقـك ذنـب، وإن   الغافلني، وإن صليت أربع
صليت ƣانيا كتبت من القانتني، وإن صليت اثنƔ عشرة بƗ لك بيت يف اجلنة، وما مـن  

هللا فيها صدقة مين ŏا على من يشاء من عباده، وما من على  يوم وال ليلة وال ساعة إال و
 . “عبد ƞثل أن يلهمه ذكره

 مهن ئهبـۇ : مۇنـداق دەيـدۇ   مـا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى ئۆمهر  - 2211
  : زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا

  : ـ دېسهم، ئۇ! ماڭا ۋەسىيهت قىلغىن! ــ ئى تاغا
ـــ مهنمــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   مۇشــۇنداق  گهـ

ــدىم،  ــبهر دېگهنى ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــداق   س ــا مۇن ماڭ
  :دېگهنىدى

ــه  ـــ ئهگهر سـ ــاڭ،     ــ ــامىزى ئوقۇسـ ــگاھ نـ ــئهت چاشـ ــى رەكـ ن ئىككـ
تۆت رەكئهت ئوقۇساڭ، ئابىدالرنىڭ قاتارىدىن . غاپىلالردىن يېزىلمايسهن

سـهككىز  . زىلمايـدۇ ېساڭا گۇنـاھ ي  ئالته رەكئهت ئوقۇساڭ،. زىلىسهنېي
تائاالنىـــڭ ئهمـــرىگه چىـــن دىلىـــدىن ئىتـــائهت هللا رەكـــئهت ئوقۇســـاڭ، ا

ــهن  ــۇچىالردىن يېزىلىس ــون ئى. قىلغ ــاڭا    ئ ــاڭ، س ــئهت ئوقۇس ــى رەك كك
تائاال ئۈچۈن كېچه ـ كۈنـدۈز توختىمـاي    هللا ا. جهننهتته بىر ئۆي ياسىلىدۇ

خالىغــان هللا ا كهمانــا بــۇ ســهدىقىنى بېرىشــ   . ســهدىقه بېــرىش ۋاجىــپ  
ئـــۆزىنى زىكىـــر قىلىشـــنى بىـــرەر  هللا. نېســـىپ قىلىـــدۇ نىبهندىســـى

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە لهيـــس ئىبنـــى ئهبـــۇ   ): 3412(ھهيســـهمى  ①

 .سۇلهيم ئىسىملىك ھهدىسى مۇدەللهس كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ①بهندىسىگه ئىلهام قىلسا، مانا بۇ تهڭدىشى يوق نېمهتتۇر
  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

  .وللكبري بلني عن أيب الدرداء حنوه مرفوعا - 2212
دە ئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن يــۇقىرىقى » ئهلكهبىــر« - 2212

 .②نغان ھهدىسنىڭ ئوخشىشى رىۋايهت قىلى
إِذَا طَلََعـِت  ”: َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ - 2213

الشَّْمُس ِمْن َمطِْلِعَها كََهْيأَِتَها ِلَصالِة الَْعْصرِ ِحَني َتْغُرُب ِمْن َمْغرِبَِها، فََصلَّى َرُجلٌ َركَْعَتـْينِ  
، “ثَْمـهُ َوكَفََّر َعْنُه َخِطيئََتـُه َوإِ “:َوَحِسْبُتُه قَالَ“بِأَْرَبعِ َسَجَداٍت كُِتَب لَُه أَْجُر ذَِلَك الَْيْومِ

  .“فَإِنْ َماَت ِمْن َيْوِمِه َدَخلَ الَْجنَّةَ“:َوأَْحِسُبُه قَالَ
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 2213
كـۈن ئهسـىر   «: مۇنـداق دېـگهن   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ادەم نامىزىنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى ۋاقتىدىكىــدەك چىققــان ۋاقىتتــا، بىــر ئــ
. »يېزىلىـدۇ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇسا، ئۇ ئادەمگه شۇ كۈننىڭ سـاۋابى  

ئـۇ  «: يهنه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،ئېسىمدە قېلىشىچه
ئادەمنىڭ خاتالىقى ۋە گۇناھى كهچۈرۈم قىلىنىـدۇ ۋە شـۇ كۈنـدە ئۆلـۈپ     

  . ③دەك قىلغاندېگهن» كهتسه، جهننهتكه كىرىدۇ
  )7790: »ئهلكهبىر«(

رأيت النƑ صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى ”: عن أنس بن مالك قال - 2214
                                                 

ــهمى  ① ــنى): 3418(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــا    بـ ــى ئهتـ ــهين ئىبنـ ــهنهدىدە ھۈسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ بهززار رىـ
ــار   ــرى بـ ــىملىك بىـ ــى       . ئىسـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــقىالر ئۇنىـ ــاتهم ۋە باشـ ــۇ ھـ ئهبـ

 .ئىلگىرى سۈرسه، ئىبنى ھىببان ئۇنى ئىشهنچلىك كىشىلهر قاتارىدا تىلغا ئالغان، ـ دېگهن
رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مۇســا ئىبنــى يهئقــۇب       بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى   ): 3419(ھهيســهمى  ②

ــار    ــرى بـ ــىملىك بىـ ــى ئىسـ ــى      . زەمئـ ــهنچلىك كىشـ ــڭ ئىشـ ــان ئۇنىـ ــى ھىببـ ــن ۋە ئىبنـ ــى مهئىـ ئىبنـ
ــى     ــى زەئىـــــپ كىشـــ ــقىالر ئۇنىـــــڭ ھهدىســـ ــي ۋە باشـــ ــه، مهدىنىـــ ــرى سۈرســـ ــى ئىلگىـــ ئىكهنلىكىنـــ

 .دېگهن قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ. ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مهيمــۇن ئىبنــى زەيــد         ): 3411(ھهيســهمى  ③

ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــرى     . ئىسـ ــى ئىلگىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــرەك كىشـ ــى زەئىپـ ــڭ ھهدىسـ ــاتهم ئۇنىـ ــۇ ھـ ئهبـ
ــان    ــا ئالغـ ــدا تىلغـ ــىلهر قاتارىـ ــهنچلىك كىشـ ــۇنى ئىشـ ــان ئـ ــى ھىببـ ــه، ئىبنـ ــرى . سۈرسـ ــان راۋىيلىـ قالغـ

ــدە      . ىشــهنچلىكتۇرئ ــۇ ســۇلهيم ئىســىملىك كىشــى ھهققى ــدىكى لهيــس ئىبنــى ئهب ــا ئۇالرنىــڭ ئىچى ئهمم
  .سهلبىيرەك سۆزلهرمۇ قىلىنغان، ـ دېگهن
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  .“وما تركتهن بعد”: قال اƩسن “ست ركعات، فما تركتهن بعد
مهن : ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 2214

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ چاشـگاھ نـامىزىنى ئـالته      
مهنمۇ شـۇندىن كېـيىن ئـالته رەكـئهت     . كئهت ئوقۇغانلىغىنى كۆردۈمرە

مهنمۇ شۇندىن كېيىن ئـالته  : ھهسهن بهسرىي. ئوقۇشنى تهرك ئهتمىدىم
  . ①رەكئهت ئوقۇشنى تهرك ئهتمىدىم، ـ دېدى

  )1298: »ئهلئهۋسهت«(

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال يترك الضـحى   - 2215
  .سفر وال غريهيف ال

پهيغهمـبهر  : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     – 2215
چاشگاھ نـامىزىنى تهرك   بولسىمۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهپهردە 

  . ②ئهتمهيتتى
  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

ال ƷافȘ على ”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال - 2216
 . “الضحى إال أوابصالة 

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2216
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تائاالنىڭ ئهمرىگه چىـن دىلـى بىـلهن    هللا چاشگاھ نامىزىنى پهقهت ا«
  . ③»ئىتائهت قىلغۇچى كىشىلهرال داۋاملىق ئوقۇيدۇ

  )4322: »ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بــــۇ ھهدىســـنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغـــان بولــــۇپ، ســـهنهدىدە ســــهئىد ئىبنــــى    ): 3422(ھهيســـهمى   ①

ــار  ــىملىك بىـــرى بـ ــۇمهۋىي ئىسـ ــارى، ئىبنـــى مهئىـــن . مۇســـلىمه ئـ ــالر  بۇخـ ۋە كۆپچىلىـــك ھهدىسشۇناسـ
ــهنچلىك          ــۇنى ئىش ــان ئ ــى ھىبب ــه، ئىبن ــرى سۈرس ــى ئىلگى ــى ئىكهنلىكىن ــپ كىش ــى زەئى ــڭ ھهدىس ئۇنى

 .كىشىلهر قاتارىدا سانىغان، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە يۇســـۇف ئىبنـــى خالىـــد   ): 1431(ھهيســـهمى  ②

 .شى بار، ـ دېگهنسهمتى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كى
ــهمى  ③ ــى     ): 3432(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار     ــرى بــ ــرىلگهن بىــ ــا بېــ ــهلبىيرەك باھــ ــدە ســ ــىملىك ھهققىــ ــر ئىســ ــقا، مهن  . ئهمــ ــدىن باشــ ئۇنىڭــ
 .بىلمهيدىغان كىشىلهرمۇ بار، ـ دېگهن
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َحافȘََ َعلَى  - 2217
  .الضَُّحى غُِفَر لَُه ذُُنوُبُه َوإِنْ كَاَنْت ِمثْلَ َزَبِد الَْبْحرِ ُشفَْعِة

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2217
  : غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهي

كىمكى ئىككى رەكئهت چاشگاھ نامىزى ئوقۇشـنى داۋامالشتۇرسـا،   «
ئۇ ئادەمنىڭ دېڭىزنىـڭ كۆپۈكىـدەك كـۆپ گۇنـاھى بولسـىمۇ كهچـۈرۈم       

  . ①»قىلىنىدۇ
  )476: تىرمىزى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َصـلَّى  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ - 2218
  . الضَُّحى ِثْنَتْي َعْشَرةَ َركَْعةً َبَنى اللَُّه لَُه قَْصًرا ِمْن ذََهبٍ ِفي الَْجنَِّة

ــۋايهت     - 2218 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئــۇ هللا مكــى چاشــگاھ نــامىزىنى ئــون ئىككــى رەكــئهت ئوقۇســا، ا كى«
  . ②»ئادەمگه جهننهتته ئالتۇندىن ساراي سالىدۇ

  )473: تىرمىزى(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ، وُعْتَبةَ بن َعْبٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، كَانَ  - 2219
ي َمْسجٍِد َجَماَعةً، ثُمَّ َمكَثَ َحتَّى ُيَسبَِّح َتْسـبِيَحةَ الضُّـَحى،   َمْن َصلَّى الصُّْبَح ِف” :َيقُولُ

  .“كَانَ لَُه كَأَْجرِ َحاجٍّ َوُمْعَتِمرٍ َتامٍّ لَُه َحجَُّتُه َوُعْمَرُتُه
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ۋە ئــۇتبه ئىبنــى ئهبــدى      ئهبــۇ ئۇمــامه  - 2219

ــدۇكى، پهيغه   ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــهلاللالھۇ  رەزىيهلالھ ــبهر س م
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چاشـگاھ  ئانـدىن  ، سـا كىمكى بامداد نامىزىنى جامائهت بىـلهن ئوقۇ «
ۇرســا، چىقىــش ئۈچــۈن مهســجىدته ئولت  پمهســجىدته ئوقــۇ مۇنــامىزىنى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 71(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 70(ئهلبانى  ②
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  . ①ئۇنىڭغا كامىل ھهج ۋە ئۆمرە قىلغاننىڭ ساۋابى بېرىلىدۇ
  )7649: »ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــهمى  ① ــى        ): 16939(ھهيسـ ــۋەز ئىبنـ ــهنهدىدە ئهھـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــرى بـ ــىملىك بىـ ــم ئىسـ ــى     . ھهكىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــهنچلىك كىشـ ــڭ ئىشـ ــقىالر ئۇنىـ ــى ۋە باشـ ئهجهلـ
ــى ئو       ــى ئىكهنلىكىن ــپ كىش ــى زەئى ــڭ ھهدىس ــالر ئۇنى ــۆپىنچه ھهدىسشۇناس ــه، ك ــرى سۈرس ــا ئىلگى تتۇرىغ

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. قويغان
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ئۆيگه ، رەغائىب مهسجىد ھهققى، ئىستىخارە، ھاجهت، تهسبىه،
  نامازلىرى سهپهردىن قايتىشۋە  كىرىش

َعْن أَبِي قََتاَدةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َجاَء أََحُدكُْم  - 2220
 .َعَتْينِ قَْبلَ أَنْ َيْجِلَسالَْمْسجَِد فَلَْيْركَْع َركْ

هنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ قهتــادە رەزىيهلالھــۇ ئ – 2220
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهسجىدكه كىرگىنىڭالردا، ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن ئىككـى رەكـئهت   «
   ①»!ناماز ئوقۇڭالر

  )316: تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن َعْمرٍو َسِمَع َجابًِرا قَالَ َدَخلَ َرُجلٌ َيْوَم الُْجُمَعِة َوالنَّبِيُّ - 2221
  .َوَسلََّم َيْخطُُب فَقَالَ أََصلَّْيَت قَالَ لَا قَالَ قُْم فََصلِّ َركَْعَتْينِ

ېگهنلىكىنـى  مۇنـداق د  نىـڭ جـابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئهمر  – 2221
جــۈمه كــۈنى بىــر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  :ئاڭلىغــان

شى مهسجىدكه كىرىپ ئولتۇردى، پهيغهمبهر خۇتبه ئوقۇۋاتاتقاندا بىر كى
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ ئادەمدىن

  : ئۇ. ؟ ـ دەپ سورىدىــ ناماز ئوقۇدۇڭمۇ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ــ ياق، ـ دېدى

  . ـ دېدى! ــ قوپۇپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇغىن
  )931: بۇخارى(
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إِذَا َجاَء أََحُدكُْم َيْوَم الُْجُمَعِة َوالْإَِماُم َيْخطُُب فَلَْيْركَْع َركَْعَتْينِ : ويف رواية - 2222
  .َولَْيَتَجوَّْز ِفيهَِما
جـۈمه كـۈنى ئىمـام خـۇتبه ئوقۇۋاتقانـدا      «: يهنه بىر رىۋايهتته - 2222

ــاز    ــۇڭالر مهســجىدكه كىرســهڭالر، يهڭگىــل ئىككــى رەكــئهت نام » !ئوق
  . دېيىلگهن

  )875: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيِد ْبنِ الُْمَعلَّى قَالَ كُنَّا َنْغُدو إِلَى السُّوقِ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه  - 2223
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنُمرُّ َعلَى الَْمْسجِِد فَُنَصلِّي ِفيِه

: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  ئهبۇ سهئىد ئىبنى مۇئهلال – 2223
ــا       ــدا بازارغ ــهللهمنىڭ زامانى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــز پهيغهم بى
بــارغىچه مهســجىدنىڭ يېنىــدىن ئۆتــۈپ قالســاق، ئــۇ مهســجىدته نامــاز   

  . ①ئوقۇيتتۇق
  )732: نهسائى(

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ - 2224
إِذَا َهمَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا اِلاْسِتَخاَرةَ ِفي الْأُُمورِ كُلَِّها كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمْن الْقُْرآِن َيقُولُ

لْ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسـَتِخُريَك بِِعلِْمـَك   أََحُدكُْم بِالْأَْمرِ فَلَْيْركَْع َركَْعَتْينِ ِمْن غَْيرِ الْفَرِيَضِة ثُمَّ ِلَيقُ
ـ   ُم َوأَْسَتقِْدُرَك بِقُْدَرِتَك َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك الَْعِظيمِ فَإِنََّك َتقِْدُر َولَا أَقِْدُر َوَتْعلَُم َولَـا أَْعلَ

َخْيٌر ِلي ِفي ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاِقَبـِة   َوأَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ اللَُّهمَّ إِنْ كُْنَت َتْعلَُم أَنَّ َهذَا الْأَْمَر
نَّ أَْمرِي أَْو قَالَ َعاجِلِ أَْمرِي َوآجِِلِه فَاقُْدْرُه ِلي َوَيسِّْرُه ِلي ثُمَّ َبارِْك ِلي ِفيِه َوإِنْ كُْنَت َتْعلَُم أَ

ي َعاجِلِ أَْمرِي َوآجِِلِه فَاْصرِفُْه َهذَا الْأَْمَر َشرٌّ ِلي ِفي ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَْمرِي أَْو قَالَ ِف
  .َعنِّي َواْصرِفْنِي َعْنُه َواقُْدْر ِلي الَْخْيَر َحْيثُ كَانَ ثُمَّ أَْرِضنِي قَالَ َوُيَسمِّي َحاَجَتُه

: جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 2224
ــمه ئى   ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهم شــتا ئىســتىخارە  پهيغهم
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سېلىشــنى خــۇددى قۇرئانــدىن ســۈرە ئۆگهتكهنــدەك ئۆگىتىــپ، مۇنــداق   
  : تهلىم بېرەتتى

كىمكى بىرەر ئىشنى قىلماقچى بولسا، ئىككى رەكئهت نهپله ناماز «
ــدىن ــۇ ئىشــ(ماڭــا ! هللائــى ا: ئوقۇســۇن، ئان قانــداق قىلســام ياخشــى  ) تاب
ىتىـڭ بىـلهن   سېنىڭ ئىلمىڭ بىلهن تىلهيمهن، قۇدربولىدىغانلىقىنى 

ــۈچ  ــدىن      -ك ــۈك پهزلىڭ ــېنىڭ بۈي ــمهن، س ــىڭنى تىلهي ــۇۋۋەت بېرىش ق
سـهن  . چـۈنكى سـهن ھهممىـگه قادىرسـهن، مهن قـادىر ئهمهس     . سورايمهن

ــى    ــالىم ئهمهس ۋە ســهن ھهمــمه غهيىبلهرن ھهممىــگه ئالىمســهن، مهن ئ
بـۇ ئىـش مهن   ) قىلمـاقچى بولغـان  (ئهگهر ! هللائـى ا . بىلىپ تۇرغۇچىسهن

دە ياخشى بولسـا، ئـۇ ئىشـنى    م، دۇنيالىقىمدا ۋە كهلگۈسىئۈچۈن دىنىمدا
ماڭا تهقدىر قىلغىن ۋە ئاسانالشتۇرغىن، ئاندىن ئۇ ئىشتا ماڭا بهرىـكهت  

ئهگهر بۇ ئىش ماڭا دىنىمدا، دۇنيالىقىمدا ۋە كهلگۈسـىمدە  . ئاتا قىلغىن
خهيرلىك بولمىسـا، ئـۇ ئىشـنى مهنـدىن، مېنـى ئـۇ ئىشـتىن قـايتۇرۇپ،         

ە بولسا، شۇنى ماڭا تهقدىر قىلغىن، ئاندىن ماڭا رازىلىـق  ياخشىلىق نهد
دېـگهن يهردە قىلمـاقچى   ) بـۇ ئىشـتا  (ۋە قىلسۇن  دۇئا ئاتا قىلغىن، ـ دەپ 

  . »بولغان ئىشىنى تىلغا ئېلىپ بايان قىلسۇن
  )1166: بۇخارى(

ما خاب ”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك قال - 2225
  .“من اقتصد وال ندم من استشار، وال عال من استخار،
 دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ – 2225

ئىســتىخارە : پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دەيــدۇ  
سالغان كىشـى زىيـان تارتمايـدۇ، مهسـلىههت سـالغان كىشـى پۇشـايمان        

   .①قىلمايدۇ ۋە تىجهشلىك كىشى نامراتالشمايدۇ
 )»ئهلئهۋسهت« ؛980: »سهغىرلئه«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـْن   - 2226
                                                 

 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 3670(ھهيسهمى  ①



  ناماز بۆلۈمى

 516

ثُـمَّ ِلُيَصـلِّ   كَاَنْت لَُه إِلَى اللَِّه َحاَجةٌ أَْو إِلَى أََحٍد ِمْن َبنِي آَدَم فَلَْيَتَوضَّأْ فَلُْيْحِسْن الُْوُضوَء 
لََه إِلَّا اللَّـُه  َركَْعَتْينِ ثُمَّ ِلُيثْنِ َعلَى اللَِّه َولُْيَصلِّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ ِلَيقُلْ لَا إِ

َعالَِمَني أَْسأَلَُك ُموجَِبـاِت  الَْحِليُم الْكَرُِمي ُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْ
لَّـا  َرْحَمِتَك َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك َوالَْغنِيَمةَ ِمْن كُلِّ بِرٍّ َوالسَّلَاَمةَ ِمْن كُلِّ إِثْمٍ لَا َتَدْع ِلي ذَْنًبا إِ

 . َيا أَْرَحَم الرَّاِحِمَنيغَفَْرَتُه َولَا َهمŋا إِلَّا فَرَّْجَتُه َولَا َحاَجةً ِهَي لََك رًِضا إِلَّا قََضْيَتَها 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبـۇ ئهۋفـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت       - 2226

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تائاالغــا يــاكى بىــرەر كىشــىگه ھــاجىتى چۈشســه، هللا بىرىڭالرنىــڭ ا«

هللا ئانــدىن ا. ۇســۇنكامىــل تاھــارەت ئېلىــپ، ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوق 
) سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (تائاالغا ھهمدۇسانا ئېيتىپ، پهيغهمبهر 

ۋە يۈمچـان  ناھـايىتى كۆ  :ئاندىن بۇ دۇئانى ئوقۇسۇن. گه دۇرۇت يوللىسۇن
بۈيـۈك ئهرشـنىڭ   . تائاالدىن باشقا ھېچبىر ئىـالھ يوقتـۇر  هللا ا ەملىككهر

ــارلىق ئهيىــب هللا ئىگىســى ا ــاكتۇر -ب ــ. نۇقســاندىن پ ارلىق مهدھىــيه ب
ســــهندىن ! هللائــــى ا. تائاالغــــا خاســــتۇرهللا مهۋجۇداتالرنىــــڭ ئىگىســــى ا

رەھمىتىڭنىــڭ ۋەســىلىلىرىنى، مهغپىرىتىڭنىــڭ ســهۋەبلىرىنى، ھهر  
ياخشـــــىلىققا نېســـــىپ بولۇشـــــىمنى ۋە ھهر گۇنـــــاھتىن ســـــاالمهت 

ھېچقانـــداق گۇنـــاھىمنى قويمـــاي ! هللائـــى ا. قېلىشـــىمنى ســـورايمهن
يوق قىلغايسـهن   ئهندىشهمنى قويماي -هم چقانداق غكهچۈرگهيسهن، ھې

ــهن  ــدىبولرازى ۋە س ــداق غان ى ــۇرۇپ   ھهر قان ــگه ئاش ــاجىتىمنى ئهمهل ھ
   .①»سهن ئهڭ مهرھهمهتلىكسهنبهرگهيسهن، 

  )479: تىرمىزى(

  .ثُمَّ َيْسأَلُ اللََّه ِمْن أَْمرِ الدُّْنَيا َوالǔِْخَرِة َما َشاَء فَإِنَُّه ُيقَدَُّر: ويف رواية - 2227 
تائـاالدىن  هللا ئانـدىن ا : باشقا بىر رىـۋايهتته مۇنـداق كهلـگهن    - 2227

دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئىشلىرىدىن خالىغىنىنى سورايدۇ، شۇنداق قىلسا، ئـۇ  
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  . ①ئىش نېسىپ قىلىنىدۇ
 )1384: ئىبنى ماجه(

َصلِّ ائِْت الِْميَضأَةَ فََتَوضَّأْ، ثُمَّ ائِْت الَْمْسجَِد فَ: عن عثمان بن حنيف قال - 2228
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َوأََتَوجَُّه إِلَْيَك بنبِيَِّنا ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنبِيِّ : ِفيِه َركَْعَتْينِ، ثُمَّ قُلْ

 .َكقِْضي ِلي َحاَجِتي َوُتذَكُُر َحاَجَتيالرَّْحَمِة، َيا ُمَحمَُّد إِنِّي أََتَوجَُّه بَِك إِلَى َربِّي ف
ــۋايهت قىلىنىــدۇ   - 2228 ــداق رى : ئوســمان ئىبنــى ھهنىفــتىن مۇن

ئىككـى  ه كېلىـپ  ئاندىن مهسـجىدك  ېلىپ،ئىبرىقنى ئېلىپ تاھارەت ئ
رەھمهت پهيغهمبىرى بولغان ! هللائى ا«: رەكئهت ناماز ئوقۇغاندىن كېيىن

ه پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى ۋەســىل 
ڭا يۈزلىنىمهن ۋە ھاجىتىمنى سهندىن سورايمهن، ئـى  سا قىلىپ تۇرۇپ،

مهن سېنى ۋەسـىله قىلىـپ تـۇرۇپ رەبـبىمگه يـۈزلىنىمهن،      ! مۇھهممهد
ۋە دۇئادا  ەپ دۇئا قىلد» رەببىم مېنىڭ ھاجىتىمنى راۋا قىلىپ بهرگهي

  . ②تىلغا ئالھاجىتىڭنى 
  )8311: »ئهلكهبىر«(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِللَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبـِد  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ ال - 2229
ذَا الُْمطَِّلبِ َيا َعبَّاُس َيا َعمَّاُه أَلَا أُْعِطيَك أَلَا أَْمَنُحَك أَلَا أَْحُبوَك أَلَا أَفَْعلُ بَِك َعْشَر ِخَصالٍ إِ

لَُه َوآِخَرُه قَِدَميُه َوَحِديثَُه َخطَأَُه َوَعْمـَدُه َصـِغَريُه   أَْنَت فََعلَْت ذَِلَك غَفََر اللَُّه لََك ذَْنَبَك أَوَّ
َوكَبَِريُه ِسرَُّه َوَعلَانَِيَتُه َعْشَر ِخَصالٍ أَنْ ُتَصلَِّي أَْرَبَع َركََعاٍت َتقَْرأُ ِفي كُلِّ َركَْعـٍة فَاِتَحـةَ   

لِ َركَْعٍة َوأَْنَت قَاِئٌم قُلْـَت ُسـْبَحانَ اللَّـِه    الِْكَتابِ َوُسوَرةً فَإِذَا فََرغَْت ِمْن الِْقَراَءِة ِفي أَوَّ
ـ  َت َراِكـٌع  َوالَْحْمُد ِللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر َخْمَس َعْشَرةَ َمرَّةً ثُمَّ َتْركَُع فََتقُولَُها َوأَْن

ا ثُمَّ َتْهوِي َساجًِدا فََتقُولَُها َوأَْنَت َسـاجٌِد  َعْشًرا ثُمَّ َتْرفَُع َرأَْسَك ِمْن الرُّكُوعِ فََتقُولَُها َعْشًر
َك َعْشًرا ثُمَّ َتْرفَُع َرأَْسَك ِمْن السُُّجوِد فََتقُولَُها َعْشًرا ثُمَّ َتْسُجُد فََتقُولَُها َعْشًرا ثُمَّ َتْرفَُع َرأَْس

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 293(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــهھىه    ): 3668(ھهيســ ــاكى ســ ــهھىه يــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ بــ

 .ئهمهسلىكىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن
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َعلُ ذَِلَك ِفي أَْرَبـعِ َركََعـاٍت إِنْ   فََتقُولَُها َعْشًرا فَذَِلَك َخْمٌس َوَسْبُعونَ ِفي كُلِّ َركَْعٍة َتفْ
 َتفَْعلْ اْسَتطَْعَت أَنْ ُتَصلَِّيَها ِفي كُلِّ َيْومٍ َمرَّةً فَافَْعلْ فَإِنْ لَْم َتفَْعلْ فَِفي كُلِّ ُجُمَعٍة َمرَّةً فَإِنْ لَْم

  .نْ لَْم َتفَْعلْ فَِفي ُعُمرَِك َمرَّةًفَِفي كُلِّ َشْهرٍ َمرَّةً فَإِنْ لَْم َتفَْعلْ فَِفي كُلِّ َسَنٍة َمرَّةً فَإِ
ــۇ ئهنهۇ   - 2229 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ

ــى     ــاس ئىبنـــ ــهللهم ئاببـــ ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ پهيغهمـــ
  : هلىبكه مۇنداق دېدىتئابدۇلمۇت

مهن ساڭا ئـون خىسـلهتنى ئۇسـۇپال بېرەيمـۇ؟     ! ئى تاغا! ئى ئابباس«
تائـاال سـېنىڭ بـۇرۇنقى ۋە كېيىنكـى،     هللا قىلساڭ، ائهگهر ئۇ ئون ئىشنى 

ــي ۋە      ــوڭ، مهخپى ــتهن، كىچىــك ۋە چ ــهۋەنلىك ۋە قهس ــى، س ــا ۋە يېڭ كون
ھهر : ئــون خىســلهت بــۇدۇر. ئاشــكارا گۇنــاھلىرىڭنى مهغپىــرەت قىلىــدۇ

شۇپ، جهمئىـي تـۆت رەكـئهت نامـاز     وكئهتته سۈرە فاتىههگه بىر سۈرە قرە
ائىتىنـــى قىلىـــپ بولغانـــدىن بىرىنچـــى رەكئهتنىـــڭ قىر. ئوقۇيســـهن

هللا ا(ُسْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر : كېيىن، ئۆرە تۇرغـان پېتـى  
تائاالغىال خاسـتۇر،  هللا نۇقساندىن پاكتۇر، پۈتۈن ھهمدۇسانا ا -تائاال بارلىق ئهيىب 

بهش ئـون  نـى  زىكىر، ـ دېـگهن   )بۈيۈكتۇرهللا تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، اهللا ا
نـى يهنه ئـون قېـتىم    زىكىرئانـدىن رۇكـۇ قىلىـپ، رۇكـۇدا ئـۇ      . قېتىم ئوقۇيسـهن 

. ئوقۇيســهن، ئانــدىن رۇكــۇدىن بېشــىڭنى كۆتــۈرۈپ، يهنه ئــون قېــتىم ئوقۇيســهن 
ــهن      ــتىم ئوقۇيس ــون قې ــهجدىدە يهنه ئ ــهن ۋە س ــهجدە قىلىس ــدىن س ــدىن . ئان ئان

ــۈر  ئانــدىن ســهجدە . ۈپ، يهنه ئــون قېــتىم ئوقۇيســهن ســهجدىدىن بېشــىڭنى كۆت
ئاندىن سهجدىدىن بېشىڭنى كۆتـۈرۈپ، يهنه  . قىلىپ، يهنه ئون قېتىم ئوقۇيسهن

ھهر رەكئهتـته يهتمىـش بهش    زىكىـر ، بـۇ  داق قىلىـپ شۇن .ئون قېتىم ئوقۇيسهن
ئهگهر ھهر كـۈنى  . قالغان رەكئهتلهرنىمـۇ مۇشـۇنداق ئوقۇيسـهن   . قېتىم ئوقۇلىدۇ

تىم ئوقۇشـقا ئىمكانىيىتىـڭ بولسـا ئوقـۇغىن، ئۇنىڭغـا ئىمكانىيىتىـڭ       بىر قې
بولمىسا، ھهر جۈمه بىر قېتىم ئوقـۇغىن، ئۇنىڭغىمـۇ ئىمكانىيىتىـڭ بولمىسـا،     
ئايــدا بىــر قېــتىم ئوقــۇغىن، ئۇنىڭغىمــۇ ئىمكانىيىتىــڭ بولمىســا، يىلــدا بىــر  

دە بىــر قېــتىم ئوقــۇغىن، ئۇنىڭغىمــۇ ئىمكانىيىتىــڭ بولمىســا، پۈتــۈن ئۆمرۈڭــ 
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   ①»!قېتىم بولسىمۇ ئوقۇغىن
  )1297: داۋۇد ئهبۇ(

... أَكَْبُر َوالَْحْمُد ِللَِّه َوُسْبَحانَ اللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه  فَقُلْ اللَُّه: َراِفعٍَعْن أَبِي  - 2230 
  .فَلَْو كَاَنْت ذُُنوُبَك ِمثْلَ َرْملِ َعاِلجٍ لََغفََرَها اللَُّه لََك

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   كى،دۇنىرىۋايهت قىلى ئهبۇرافىدىن – 2230 
أَكَْبُر َوالَْحْمُد ِللَِّه َوُسْبَحانَ اللَِّه َولَا إِلََه  اللَُّه«: تاغىسـى ئابباسـقا  ئهلهيهى ۋەسهللهم 

بـارلىق  هللا تائاالغىال خاستۇر، اهللا بۈيۈكتۇر، بارلىق ھهمدۇسانا اهللا ا(إِلَّا اللَُّه 
 -، )تائـاالدىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر     هللا اكتۇر، انۇقساندىن پـ  -ئهيىب 

 قـۇم  لىرىـڭ گۇناھڭ، اسـ ئوقۇ زىكىرنـى  مۇشـۇ  .دېگهن زىكىرنى ئوقـۇغىن 
   .②دېگهن »تائاال ھهممىنى كهچۈرىدۇهللا بولسىمۇ، ا) كۆپ(دۆۋىسىدەك 

  )482: تىرمىزى(

صلى اهللا عليـه  -أَنَّ رسولَ اهللا «:  -رضي اهللا عنه  -ـ أنس بن مالك   2231
فصلَّى ما بني املغـرب   -وهي أول ليلة Ƥعة من رجب  -ذَكََر صالةَ الرغائب  -سلمو

والعشاء ثنƔ عشرة ركعة بست تسليمات، كلُّ ركعة بفاƠة الكتاب مرة، والقَْدرِ ثالثا، 
اللهم صلِّ على Ʈمـد  : ثنƔ َعْشَرةَ َمرة، فإذا فرغ من صالته قال} قُل هو اُهللا أحد{: و

: سبعني مرة، مث يسجد سجدة، ويقول يف سجوده -بعدما ُيسلِّم  -على آله النƑ األمي و
ربِّ اغِْفر واْرَحـم  : ُسبُّوح قُدُّوس ربُّ املالئكة والرُّوح سبعني مرة، مث يرفع رأسه ويقول

، مث -سبعني مرة -األعزُّ األكرمُّ : وƟاَوْز عما تعلم، إِنَّك أنت العليُّ األعظم، ويف أخرى
حاجَته، فـإن   -وهو ساجد -ولُ مثل ما قال يف السجدة األوىل، مث يسأل اهللا يسجُد ويق

  .واƩديث مطعون فيه، رواه رزين .»اهللا ال يردُّ سائلَه
پهيغهمـــبهر : ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    – 2231

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1152(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 398(ئهلبانى  ②
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 ،نامىزىنىـڭ گېپىنـى قىلىـپ    ①سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم رەغائىـب 
ىڭ ئارىسىدا ئالته ساالم بىلهن ئون ئىككى رەكـئهت  شام بىلهن خۇپتهنن

 .ئاخشىمى ئىـدى رەجهپ ئېيىنىڭ بىرىنچى جۈمه  ئۇ كۈنى، ىئوقۇدناماز 
تىم، سۈرە ېئۈچ ق نىبىر قېتىم، سۈرە قهدىر نىھهر رەكئهتته سۈرە پاتىهه

نامــازنى ئوقــۇپ ســاالم بېرىــپ . ىئــون ئىككــى قېــتىم ئوقــۇد نىئىخالســ
ئـۇممىي  ! هللائـى ا : ىيهتمىش قېـتىم ئوقـۇد   نىدۇئابولغاندىن كېيىن، بۇ 

 -پهيغهمـــبهر مـــۇھهممهد ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه ۋە ئـــائىله 
  . تاۋاباتلىرىغا رەھمهت قىلغىن

ئـى  ( ُسبُّوح قُدُّوس ربُّ املالئكة والرُّوح: ئاندىن سهجدە قىلىپ، سـهجدىدە 
پهرىشـتىلهر  نۇقساندىن پاكسـهن، ئۇلۇغسـهن،    -سهن بارلىق ئهيىب ! هللا

نـى يهتمىـش قېـتىم    زىكىر دېگهن -، نىڭ پهرۋەردىگارىسهنجىبرىئىلۋە 
ربِّ اغِْفر واْرَحم وƟاَوْز عما تعلم، إِنَّك أنت : ئاندىن بېشىنى كۆتـۈرۈپ . ىئوقۇد

مهغپىـرەت قىلغىـن، رەھىـم قىلغىـن ۋە سـهن      ! ئى رەبـبىم ( العليُّ األعظم
نكى سـهن ھهممىـدىن   بىلگهن گۇناھلىرىمنى مهغپىـرەت قىلغىـن، چـۈ   

ئانــدىن ســهجدە . ىدۇئــانى يهتمىــش قېــتىم ئوقــۇددېــگهن  - ،)ئۇلۇغســهن
نـى قايتـا ئوقـۇپ، سـهجدىدىن     زىكىرقىلىپ، بىرىنچى سهجدىدە ئوقۇغان 

هللا چـۈنكى ا . تىلىـدى تائاالدىن ھـاجىتىنى  هللا بېشىنى كۆتۈرمهي تۇرۇپ ا
  . قۇرۇق قول قايتۇرمايدۇ تىلىگهن كىشىنىتائاال 
يهت قىلغان، بىراق ئالىمالر بۇ ھهدىسنىڭ سهھىه رىۋارەزىن (

  )ئهمهسلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان

عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إذا نـزل    - 2232
  .مرتال مل يرƠل منه حƓ يودعه بركعتني

ــدۇ    - 2232 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ : ئهنهس ئىبن
ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر يهرگه چۈشســه، ئىككــى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھ

                                                 
 . بولىدۇ -ئوقۇغان ئادەم كۆپ ساۋاپقا ئېرىشىدىغان ناماز دېگهن  -رەغائىب  ①
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  . ①رەكئهت ناماز ئوقۇمىغىچه، ئۇ يهردىن ئايرىلمايتتى
  )»ئهۋسهتئهل«؛ بهززار؛ 4315 :مهۋسىلى(

 .أو دخل بيته: وللكبري حنوه عن فضالة بن عبيد وزاد - 2233
يۇقىرىقىنىـــڭ فهزاله ئىبنـــى ئۇبهيـــدتىن دە » ئهلكهبىـــر« - 2233

 ن جــۈملهيــاكى ئــۆيگه كىرســه، ـ دېــگه   : پنىــت قىلىئوخشىشــى رىــۋايه
  . ②غانىلىنقبايان قوشۇپ 

  )18/300: »ئهلكهبىر«(

عن أيب هريرة عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال إذا دخلت مرتلك فصل  - 2234
ركعتني Ƣنعانك مدخل السوء وإذا خرجت من مرتلك فصل ركعتني Ƣنعانـك Ưـرج   

 .السوء
 كى،دۇنىـ رىـۋايهت قىلى دىن ەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ ھۇرەيرە ر – 2234

ــداق د   ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــگهنپهيغهمـ ــۆيگه : ېـ ئـ
، ئىككى رەكئهت ناماز ئوقـۇغىن، ئوقۇغـان ئـۇ ئىككـى رەكـئهت      گهندەكىر

ئۆيدىن چىققان . ناماز سېنى ئۆيۈڭگه كېلىدىغان يامانلىقتىن قوغدايدۇ
قۇسـاڭ، ئـۇ نامـاز سـېنى سـىرتتىن      ۋاقىتتىمۇ ئىككى رەكـئهت نامـاز ئو  
  . ③كېلىدىغان يامانلىقتىن قوغدايدۇ

  )رىۋايهت قىلغان بهززار(
عن َعْبَد اللَِّه ْبَن كَْعبٍ قَالَ َسِمْعُت كَْعَب ْبَن َماِلٍك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى  - 2235 

  . ْسجِِد فََركََع ِفيِه َركَْعَتْينِ ثُمَّ َجلََس ِللنَّاسِاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ َبَدأَ بِالَْم

                                                 
ــهنهدىدە    ): 3682(ھهيســـهمى  ① ــۇپ، سـ ــۋايهت قىلغـــان بولـ ــال، تهبهرانـــى ۋە بهززار رىـ ــۇ يهئـ ــۇ ھهدىســـنى ئهبـ بـ

ــار     ــرى بـ ــىملىك بىـ ــهئد ئىسـ ــى سـ ــمان ئىبنـ ــهنچلىك     . ئوسـ ــڭ ئىشـ ــاتهم ئۇنىـ ــۇ ھـ ــم ۋە ئهبـ ــۇ نهئىـ ئهبـ
ئىكهنلىكىنــــى ئىلگىــــرى سۈرســــه، كۆپچىلىــــك ھهدىسشۇناســــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى  

 .تۇرىغا قويغان، ـ دېگهنئىكهنلىكىنى ئوت
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ۋاقىـــدى ئىســـىملىك ): 3683(ھهيســـهمى  ②

ــار  ــرى بـ ــرى       . بىـ ــى ئىلگىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــهنچلىك كىشـ ــڭ ئىشـ ــقىالر ئۇنىـ ــرى ۋە باشـ ــئهب زۇبهيـ مۇسـ
غـــا قويغـــان، ـ    سۈرســـه، كۆپچىلىـــك ئۆلىمـــاالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئوتتۇرى 

 .دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ           ): 3686(ھهيســـهمى  ③

 .دېگهن
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ئابدۇلالھ ئىبنى كهئب ئۆزىنىڭ كهئـب ئىبنـى مـالىكتىن     - 2235
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : مۇنداق ئاڭلىغانلىقىنى رىۋايهت قىلغان

ۋەسهللهم سهپهردىن قايتىپ كهلسه، ئالدى بىـلهن مهسـجىدكه كىرىـپ،    
نامـاز ئوقـۇيتتى، ئانـدىن جامائهتنىـڭ قېشـىغا كېلىـپ       ئىككى رەكئهت 

  . ①ئولتۇراتتى
 )2773: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2411(ئهلبانى  ①



 

523 

  

  

  نامىزى تهھهججۇد

َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْولَانِيِّ َعْن بِلَالٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2236
َوإِنَّ ِقَياَم اللَّْيلِ قُْرَبةٌ إِلَى اللَِّه َوَمْنَهاةٌ َعْن قَالَ َعلَْيكُْم بِِقَيامِ اللَّْيلِ فَإِنَُّه َدأَُب الصَّاِلِحَني قَْبلَكُْم 
 .الْإِثْمِ َوَتكِْفٌري ِللسَّيِّئَاِت َوَمطَْرَدةٌ ِللدَّاِء َعْن الَْجَسِد

ــدۇكى،      - 2236 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــالل رەزىيهلالھـ بىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــادەتل قائوقۇشــ دتهھهججــۇ« ــۇرۇن  ىنىئ ــۇ ســىلهردىن ب ڭالر، چــۈنكى ب
ــدۇر    ــىلهرنىڭ ئادىتى ــالىه كىش ــۆتكهن س ــامىزى ا . ئ ــېچه ن ــا هللا ك تائاالغ

ۋە  رىـدۇ ئۆچۈيامـان قىلمىشـالرنى   يېقىنالشتۇرىدۇ، گۇنـاھتىن توسـىدۇ،   
  . ①ساقاليدۇبهدەننى كېسهلدىن 

  ) 3539: تىرمىزى(

ْبنِ الَْعاصِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو - 2237
َوَمْن َوَسلََّم َمْن قَاَم بَِعْشرِ آَياٍت لَْم ُيكَْتْب ِمْن الَْغاِفِلَني َوَمْن قَاَم بِِمائَِة آَيٍة كُِتَب ِمْن الْقَانِِتَني 

 .كُِتَب ِمْن الُْمقَْنِطرِيَن قَاَم بِأَلِْف آَيٍة
ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن        - 2237

رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       
  : دېگهن
 ىزىنـام تهھهججـۇد  بىر ئـادەم كېچىـدە قوپـۇپ ئـون ئـايهت بىـلهن       «

تهھهججــۇد يــۈز ئــايهت بىــلهن . ئوقۇســا، ئــۇ غــاپىلالر قاتارىغــا يېزىلمايــدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 709(ئهلبانى  ①
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ــام ــا، ا ىزىنـ ــائهت    هللا ئوقۇسـ ــدىن ئىتـ ــن دىلىـ ــرىگه چىـ ــڭ ئهمـ تائاالنىـ
قىلغۇچىالر قاتارىـدىن يېزىلىـدۇ، مىـڭ ئـايهت بىـلهن ئوقۇسـا، كـۆپلهپ        

  . ①»ئهجىرگه ئېرىشكۈچىلهر قاتارىدىن يېزىلىدۇ
  )1398: داۋۇد ئهبۇ(

ِميِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُحْبِشيٍّ الَْخثَْع - 2238
 .ُسِئلَ أَيُّ الْأَْعَمالِ أَفَْضلُ قَالَ طُولُ الِْقَيامِ

ــۇ     - 2238 ــدۇلالھ ئىبنــى ھۇبشــىي خهســئهمى رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئاب
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: مۇنداق دەيدۇ

  : ۋزەل؟ ـ دەپ سورالغانىدىــ قايسى ئهمهل ئهڭ ئه
ــ كېچىدە قوپۇپ، قىيامدا ئۇزۇن تۇرۇپ ئوقۇغـان نامـاز، ـ دەپ جـاۋاب     

  . ②بهردى
 )1325: داۋۇد ئهبۇ(

عن زَِياد ُهَو اْبُن ِعلَاقَةَ أَنَُّه َسِمَع الُْمِغَريةَ َيقُولُ قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2239
َمْت قََدَماُه فَِقيلَ لَُه غَفََر اللَُّه لََك َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر قَـالَ أَفَلَـا   َوَسلََّم َحتَّى َتَورَّ

  .أَكُونُ َعْبًدا َشكُوًرا
پهيغهمـــبهر : مـــۇغىرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ  – 2239

 ،يتتىئوقــۇ ىزىنــامتهھهججــۇد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كېچىــدە 
ــ( ــانلىقتىن قىيام ــۇزۇن تۇرغ ــۇتى ئىششــىپ   ) دا بهك ئ ــى پ ــا ئىكك ھهتت

  :ئۇنىڭدىن. كېتهتتى
تائاال سېنىڭ بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى هللا ا! تائاالنىڭ ئهلچىسىهللا ــ ئى ا

نېمه ئۈچـۈن مۇنچىـۋاال كـۆپ ئىبـادەت     (گۇناھلىرىڭنى كهچۈرگهن تۇرسا 
  :م؟ ـ دەپ سورالدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله)قىلىسهن

  . ؟ ـ دېدىىمــ شۈكۈر قىلغۇچى بهندىلهر قاتارىدىن بولمامد
  )4836: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1246(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1176(ئهلبانى  ②
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُـوُم   - 2240
َتْصَنُع َهذَا َيا َرُسولَ اللَِّه َوقَْد غَفََر اللَُّه لََك َما  ِمْن اللَّْيلِ َحتَّى َتَتفَطََّر قََدَماُه فَقَالَْت َعاِئَشةُ ِلَم

  .َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر قَالَ أَفَلَا أُِحبُّ أَنْ أَكُونَ َعْبًدا َشكُوًرا
ــ  – 2240 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ ائائىشـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ

ــۇ    ــهللهم كېچىســى قوپ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇد پ س ــامتهھهجج  ىزىن
ــۇ ــانلىقتىن (، يتتىئوق ــۇزۇن تۇرغ ــدا بهك ئ ــا ) قىيام ــۇتى  ھهتت ئىككــى پ

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. يېرىلىپ كېتهتتى
تائـاال  هللا نـېمه ئۈچـۈن بۇنـداق قىلىسـهن، ا    ! نىـڭ ئهلچىسـى  هللاــ ئى ا

سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكـى گۇنـاھلىرىڭنى كهچـۈرگهن تۇرسـا؟ ـ      
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دېگهنىدى، پهيغهمبهر

ــ مهن شۈكۈر قىلىدىغان قۇل بولۇشنى ياخشى كۆرسهم بولمامدۇ؟ ـ  
  . دېدى

  )4837: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِحَم اللَُّه َرُجلًا  - 2241
ثُمَّ أَْيقȘََ اْمَرأََتُه فََصلَّْت فَإِنْ أََبْت َنَضَح ِفي َوْجهَِها الَْماَء َوَرِحَم اللَّـُه   قَاَم ِمْن اللَّْيلِ فََصلَّى

 .اْمَرأَةً قَاَمْت ِمْن اللَّْيلِ فََصلَّْت ثُمَّ أَْيقَظَْت َزْوَجَها فََصلَّى فَإِنْ أََبى َنَضَحْت ِفي َوْجهِِه الَْماَء
هنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئ  - 2241

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئوقۇغــان، ئانــدىن ئايــالىنى  ىزىنــامتهھهججــۇد كېچىســى قوپــۇپ «

ئويغاتقـــان، ئهگهر قـــوپقىلى ئۇنىمىســـا، يـــۈزىگه ســـۇ چېچىـــپ  نامازغـــا 
پ تائاال يهنه كېچىسـى قوپـۇ  هللا ا. رەھمهت قىلسۇنهللا ئويغاتقان كىشىگه ا

ــان، ئانـــدىن ئېرىنـــى   ــاز ئوقۇغـ ــا نامـ ــوپقىلى نامازغـ ــان، ئهگهر قـ ئويغاتقـ
  . ①»ئۇنىمىسا، يۈزىگه سۇ چېچىپ ئويغاتقان ئايالغا رەھمهت قىلسۇن

 )1610: نهسائى(
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َعْن أَبِي َسِعيٍد َوأَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا   - 2242
 .الذَّاِكرِيَن َوالذَّاِكَراِت ْيقȘََ الرَُّجلُ أَْهلَُه ِمْن اللَّْيلِ فََصلََّيا أَْو َصلَّى َركَْعَتْينِ َجِميًعا كُِتَبا ِفيأَ

ــۇ – 2242 ــاالردىن     ئهب ــۇ ئهنهۇم ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــهئىد ۋە ئهب س
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   

  : ېگهند
ــى     « ــى ئىكك ــپ، ئىككىس ــالىنى ئويغىتى ــى ئاي ــى كېچىس ئهر كىش

رەكئهتــتىن نامــاز ئوقۇســا، ئــۇالر زىكىــر قىلىــپ تۇرغــۇچى ئهر ۋە زىكىــر  
  . ①»قىلىپ تۇرغۇچى ئايالالرنىڭ قاتارىدا يېزىلىدۇ
 )1309: داۋۇد ئهبۇ(

طَّابِ كَانَ ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيلِ َمـا  َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخ - 2243
 َيْتلُـو  َشاَء اللَُّه َحتَّى إِذَا كَانَ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ أَْيقȘََ أَْهلَُه ِللصَّلَاِة َيقُولُ لَُهْم الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ثُمَّ

 .َك رِْزقًا َنْحُن َنْرُزقَُك َوالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوىَهِذِه الǔَْيةَ َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلَاِة َواْصطَبِْر َعلَْيَها لَا َنْسأَلُ
ــداق  ىڭســىندادىزەيــد ئىبنــى ئهســلهم   - 2243 دېگهنلىكىنــى مۇن

ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كېچىســى  : رىــۋايهت قىلىــدۇ
) يهنــى مهلــۇم مىقــداردا (تائــاال خالىغــان مىقــداردا  هللا ئورنىــدىن تــۇرۇپ، ا

كېچىنىــــڭ ئاخىرىغــــا كهلگهنــــدە، . ۇيتتىئوقــــ ىزىنــــامتهھهججــــۇد 
ئاندىن بۇ ئـايهتنى  . ـ دەيتتى! ناماز، ناماز: ئويغىتىپغا ئائىلىسىنى ناماز

ــادا   : ئوقــۇيتتى ــۇنى ئ ــۇيرۇغىن، ئۆزەڭمــۇ ئ ئائىلهڭــدىكىلهرنى نامازغــا ب
سـهندىن بىـز رىزىـق تهلهپ قىلمـايمىز،     . قىلىشقا چىـداملىق بـولغىن  

ــ    ــز، ياخشـ ــق بېرىمىـ ــز رىزىـ ــاڭا بىـ ــا  سـ ــاقىۋەت پهقهت تهقۋادارالرغـ ى ئـ
  . ②خاستۇر

  )261: مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   - 2244
ْضرُِب كُلَّ ُعقَْدٍة َعلَْيَك لَْيلٌ َيْعِقُد الشَّْيطَانُ َعلَى قَاِفَيِة َرأْسِ أََحِدكُْم إِذَا ُهَو َناَم ثَلَاثَ ُعقٍَد َي

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1161(ئهلبانى  ①
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طَوِيلٌ فَاْرقُْد فَإِنْ اْسَتْيقȘََ فَذَكََر اللََّه اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ فَإِنْ َتَوضَّأَ اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ فَـإِنْ َصـلَّى   
 .كَْسلَانَ اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ فَأَْصَبَح َنِشيطًا طَيَِّب النَّفْسِ َوإِلَّا أَْصَبَح َخبِيثَ النَّفْسِ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2244
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىرىڭالر ئۇخالپ قالغاندا، شهيتان ئۇنىڭ بېشىنىڭ ئارقا تهرىپىگه «
  : ئۈچ چىگىك چىگىپ، ھهر بىر چىگىككه
. الغىن، ـ دەپ پهپىلهپ قويىـدۇ  ــ كېچه تېخى ئۇزۇن، قېنىپ ئۇخلىۋ

تائاالنى زىكىر قىلسـا، بىـر چىگىـك يېشـىلىپ     هللا ئهگهر ئۇ ئويغىنىپ، ا
نامـاز  . تاھارەت ئالسا، ئىككىنچى چىگىك يېشـىلىپ كېتىـدۇ  . كېتىدۇ

ــدۇ      ــپ كېتى ــىلىپ، روھلىنى ــك يېش ــۈچىنچى چىگى ــا، ئ ئهگهر . ئوقۇس
  . ئۇنداق قىلمىسا، ئېزىلهڭگۈ ۋە روھسىز ھالدا قوپىدۇ

 )1142: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ذُِكَر ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 2245
 .َرُجلٌ فَِقيلَ َما َزالَ َناِئًما َحتَّى أَْصَبَح َما قَاَم إِلَى الصَّلَاِة فَقَالَ َبالَ الشَّْيطَانُ ِفي أُذُنِِه

پهيغهمــبهر : بــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    ئا - 2245
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىدا بىــر ئادەمنىــڭ گېپــى       

  : قىلىنىپ
ــ ئۇ ئادەم كېچىچه ئۇخالپ، نامازغىمۇ قوپماپتۇ، ـ دېيىلدى، شـۇنىڭ   

  : بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
قۇلىقىغا شـهيتان سـىيىپ قويۇپتـۇ، ـ     ــ ئۇنداق بولسا، ئۇ ئادەمنىڭ 

  . دېدى
 )1144: بۇخارى(

 َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن َرُجلٍ ِعْنَدُه رًِضى أَْخَبَرُه أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها - 2246
ٍǛَِتكُونُ لَُه َصلَاةٌ بِلَْيلٍ فََغلََبـُه   أَْخَبَرْتُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمْن اْمر
  .َعلَْيَها َنْوٌم إِلَّا كََتَب اللَُّه لَُه أَْجَر َصلَاِتِه َوكَانَ َنْوُمُه َصَدقَةً َعلَْيِه

ــدۇكى،     - 2246 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
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  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــى « ــېچه      كېچىس ــرەر ك ــادەم بى ــر ئ ــادەتلهنگهن بى ــقا ئ ــاز ئوقۇش نام

تائاال ئۇ ئادەمگه ناماز ئوقۇغاننىـڭ  هللا يغىنالماي ئۇخالپ قالغان بولسا، اوئ
  . ①»ئهجرىنى بېرىدۇ، ئۇيقۇسى ئۇ ئادەمگه سهدىقه بولىدۇ

 )1784: نهسائى(

الَْعَملِ كَانَ أََحبَّ إِلَى  عن َمْسُروق قَالَ َسأَلُْت َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَيُّ - 2247
 إِذَا النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت الدَّاِئُم قَالَ قُلُْت فَأَيَّ ِحنيٍ كَانَ َيقُوُم قَالَْت كَانَ َيقُوُم

Ƿََِسِمَع الصَّار.  
  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن: مهسرۇق مۇنداق دەيدۇ - 2247

 بهك نــىقايســى ئهمهل ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمهر ــــ پهيغهمــب
  : ياخشى كۆرەتتى؟ ـ دەپ سورىسام

  . ، ـ دەپ جاۋاب بهردىنىداۋامالشقان ئهمهل) ئاز بولسىمۇ(ــ 
  : ــ كېچىسى قايسى ۋاقىتتا قوپاتتى؟ ـ دەپ سورىسام

ــ خورازنىڭ چىللىغىنىنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا قوپاتتى، ـ دەپ جـاۋاب   
  . بهردى

  )6461: ۇخارىب(

َعْن َيْعلَى ْبنِ َمْملٍَك أَنَُّه َسأَلَ أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2248
َنـاُم  َي َعْن ِقَراَءِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصلَاِتِه فَقَالَْت َما لَكُْم َوَصلَاَتُه كَانَ ُيَصلِّي ثُمَّ
فَـإِذَا  قَْدَر َما َصلَّى ثُمَّ ُيَصلِّي قَْدَر َما َناَم ثُمَّ َيَناُم قَْدَر َما َصلَّى َحتَّى ُيْصبَِح ثُمَّ َنَعَتْت ِقَراَءَتُه 

  . ِهَي َتْنَعُت ِقَراَءةً ُمفَسََّرةً َحْرفًا َحْرفًا
يهئـــال ئىبنـــى مهمـــلهك پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  - 2248
مه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن پهيغهمــبهر همنىڭ ئايــالى ئۇممــۇ ســهلۋەســهلله

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قىرائىتـــى ۋە نـــامىزى ھهققىـــدە 
  : مه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېدىهسهل ۇسورىغانىدى، ئۇمم
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ــــ نــېمه ئۈچــۈن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ       
هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامـاز  نامىزىنى سوراپ قالدىڭ؟ پهيغهمب

ئانــدىن ئۇخلىغــان . ئوقــۇيتتى، ئانــدىن نامــاز ئوقۇغانچىلىــك ئــۇخاليتتى
ۋاقىتچىلىــك نامــاز ئوقــۇيتتى، ئانــدىن نامــاز ئوقۇغــان ۋاقىتچىلىــك       

ئـــۇ . قانغـــا قهدەر مۇشـــۇنداق داۋام قىالتتـــىتـــاڭ ئات كىتـــا .ئـــۇخاليتتى
  . ①ھهرپ ئوقۇيتتى ئايهتلهرنى ئايرىم ـ ئايرىم، ھهرپمۇ

  ) 2923: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ قَالَ َما كُنَّا َنَشاُء أَنْ َنَرى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي   - 2249
  . اللَّْيلِ ُمَصلًِّيا إِلَّا َرأَْيَناُه َولَا َنَشاُء أَنْ َنَراُه َناِئًما إِلَّا َرأَْيَناُه

كېچىســــى : ىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق دەيــــدۇ ئهنهس رەز - 2249
ــاز ئوقۇ    ــهللهمنى نام ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدا  پهيغهم ــان ھال ۋاتق

ھالـدا   ۋاتقـان ئۇخال. تتۇقلهيكۆرەۋاتقان ھالدا كۆرەيلى دېسهك، ناماز ئوقۇ
يهنــى نامــازمۇ  (تتــۇق لهيكۆرەھالــدا  ۋاتقــان، ئۇخالمۇكــۆرەيلى دېســهك 

  . ②)يتتىئوقۇيتتى، ئۇيقۇسىنىمۇ ئۇخال
 )1627: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2250
أَذََر لَْيلَةً فَلَْم َيَزلْ قَاِئًما َحتَّى َهَمْمُت بِأَْمرِ َسْوٍء قُلَْنا َوَما َهَمْمَت قَالَ َهَمْمـُت أَنْ أَقُْعـَد وَ  

  .النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــۇ  - 2250 ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــبهر  : ئاب ــى، پهيغهم ــر كېچىس بى

پهيغهمـبهر  . سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىـرگه نامـاز ئوقـۇدۇم      
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىيامدا بهكمۇ ئۇزۇن تـۇردى، ھهتتـا يامـان    

  : بىز. بولدۇم، ـ دېدى ئىش قىلماقچى
  :ــ نېمه يامان ئىش قىلماقچى بولغانىدىڭ؟ ـ دەپ سورىساق

يالغۇز ) قىيامدا(ــ مهن ئولتۇرىۋېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى 
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 561(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1535(ئهلبانى  ②
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  . قويۇپ قويايمىكىن دېگهنىدىم، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )1135: بۇخارى(

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة فَـافَْتَتَح  َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ َصلَّْيُت َمَع النَّبِ - 2251 
َها الَْبقََرةَ فَقُلُْت َيْركَُع ِعْنَد الِْمائَِة ثُمَّ َمَضى فَقُلُْت ُيَصلِّي بَِها ِفي َركَْعٍة فََمَضى فَقُلُْت َيْركَُع بِ

َرانَ فَقََرأََها َيقَْرأُ ُمَتَرسِّلًا إِذَا َمرَّ بǔَِيٍة ِفيَها َتْسبِيٌح َسبََّح ثُمَّ افَْتَتَح النَِّساَء فَقََرأََها ثُمَّ افَْتَتَح آلَ ِعْم
فَكَانَ  َوإِذَا َمرَّ بُِسَؤالٍ َسأَلَ َوإِذَا َمرَّ بَِتَعوٍُّذ َتَعوَّذَ ثُمَّ َركََع فََجَعلَ َيقُولُ ُسْبَحانَ َربَِّي الَْعِظيمِ

قَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ثُمَّ قَاَم طَوِيلًا قَرِيًبا ِممَّا َركََع ثُمَّ َسَجَد  ُركُوُعُه َنْحًوا ِمْن ِقَياِمِه ثُمَّ
  .فَقَالَ ُسْبَحانَ َربَِّي الْأَْعلَى فَكَانَ ُسُجوُدُه قَرِيًبا ِمْن ِقَياِمِه

بىـر كېچىســى،  : ھـۇزەيفه رەزىيهلالھـۇ ئهنهــۇ مۇنـداق دەيــدۇ    - 2251
ســۈرە . مدۇۋەســهللهم بىــلهن نامــاز ئوقــۇئهلهيهــى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ

ــايهتته رۇكــۇ قىلىــدىغۇ دەپ ئويلىســام،     ــۈزىنچى ئ ــى باشــلىدى، ي بهقهرەن
ئانـدىن سـۈرە بهقهرەنـى ئوقـۇپ رۇكـۇ قىلىـدىغۇ       . ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ كهتتى

ئۇنىمـۇ تۈگىتىـپ،   . دېسهم، ئۇنىڭـدىنمۇ ئۆتـۈپ، سـۈرە نىسـانى باشـلىدى     
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، ئــايهتلهرنى . مــۇ تــۈگهتتىئــالى ئىمراننــى باشــالپ ئۇنى

تهسبىه بار ئايهتتىن ئۆتسـه،  . ئوقۇيتتى) يهنى تهرتىل بىلهن(ئالدىرىماي 
پانـاھ  . ئىلتىجا بار ئايهتتىن ئۆتسه، ئىلتىجا قىالتتى. تهسبىه ئېيتاتتى

ئانــدىن رۇكــۇ . تهلهپ قىلىــش ئايىتىــدىن ئۆتســه، پانــاھ تهلهپ قىالتتــى 
  : قىلىپ

ــۇبهانه ر  ـــ س ــم  ـ ــيهل ئهزى ــۈك(ەببى ــب ـ       بۈي ــارلىق ئهيى ــبىم ب رەب
ــ دېــگهن زىكىرنــى باشــلىدى ۋە رۇكۇدىمــۇ خــۇددى  ) نۇقســاندىن پــاكتۇر ـ

  : ئاندىن. قىيامدا تۇرغاندەك ئۇزۇن تۇردى
ئېيتقـان   ىتائـاال ئـۆزىگه ھهمـد   هللا ا(ــ سهمىئهلالھۇ لىمهن ھهمىـدە  

رلىق بـــا! ئـــى رەببىمىـــز(، رەببهنـــا لهكهلههمـــدۇ )كىشـــىنى ئاڭاليـــدۇ
ئانـــدىن رۇكـــۇدا . ، ـ دەپ رۇكــۇدىن تـــۇردى    )ھهمدۇســانا ســـاڭا خاســـتۇر 

  : ئاندىن سهجدە قىلىپ. ئۆرە تۇردى) ئۇزۇن ۋاقىت(تۇرغاندەك 
، ـ  )ئۇلۇغ رەببىم بارلىق ئهيىبتىن پـاكتۇر (ــ سۇبهانه رەببيهل ئهئال 
خۇددى قىيامدا تۇرغاندەك ئۇزۇن ) سهجدىدە(دېگهن زىكىرنى باشلىدى ۋە 
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  . ىتۇرد
  )772: مۇسلىم(

َعْن كَُرْيبٍ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه أَنَُّه َباَت لَْيلَةً ِعْنَد َمْيُموَنةَ  - 2252
أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َوِهَي َخالَُتُه قَالَ فَاْضطََجْعُت ِفي َعْرضِ الْوَِساَدِة َواْضطََجَع َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  

ْيلُ ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْهلُُه ِفي طُوِلَها فََناَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى اْنَتَصَف اللَّاللَّ
َسُح النَّـْوَم  أَْو قَْبلَُه بِقَِليلٍ أَْو َبْعَدُه بِقَِليلٍ اْسَتْيقȘََ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَعلَ َيْم

قَـٍة  َعْن َوْجهِِه بَِيِدِه ثُمَّ قََرأَ الَْعْشَر الǔَْياِت الَْخَواِتَم ِمْن ُسوَرِة آلِ ِعْمَرانَ ثُمَّ قَاَم إِلَى َشنٍّ ُمَعلَّ
َمـا َصـَنَع    فََتَوضَّأَ ِمْنَها فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه ثُمَّ قَاَم فََصلَّى قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَقُْمُت فََصَنْعُت ِمثْلَ

ـ  ُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ ذََهْبُت فَقُْمُت إِلَى َجْنبِِه فََوَضَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ثُمَّ َركَْعَتْينِ ثُمَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى َرأِْسي َوأََخذَ بِأُذُنِي الُْيْمَنى َيفِْتلَُها فََصلَّى َركَْعَتْينِ 

 فَقَـاَم  َركَْعَتْينِ ثُمَّ َركَْعَتْينِ ثُمَّ َركَْعَتْينِ ثُمَّ َركَْعَتْينِ ثُمَّ أَْوَتَر ثُمَّ اْضطََجَع َحتَّى َجاَء الُْمَؤذِّنُ
  . فََصلَّى َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ ثُمَّ َخَرَج فََصلَّى الصُّْبَح

 ئازادگهردىســـى مانىـــڭلالھـــۇ ئهنهۇئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيه - 2252
لهرنىـــڭ ئانىســـى مهيمـــۇنه مۇئمىنھامماچىســـى،  كـــۇرەيبكه ئۆزىنىـــڭ

ــۋالىنى      ــدىكى ئهھ ــان ۋاقتى ــۇپ قالغ ــدە قون ــڭ ئۆيى ــۇ ئهنهانى رەزىيهلالھ
توغرىسـىغا، پهيغهمـبهر   ) تۆشـهكته (مهن : سۆزلهپ بېرىپ مۇنـداق دېـدى  

غا يېتىـپ ئـۇخالپ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋە ئائىلىسى ئۇزۇنىسـى 
يېرىم كېچه بولغاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   . قالدۇق

ئاندىن سـۈرە ئـال ئىمراننىـڭ    . كۆزىنى ئۇۋىلىغان پېتى ئورنىدىن تۇردى
ئانـدىن ئېسـىپ قويۇلغـان تۇلـۇمنى     . ئاخىرىدىكى ئـون ئـايهتنى ئوقـۇدى   
مــۇ مهن. تــۇردى ئانــدىن قوپــۇپ نامازغــا. ئېلىــپ، كامىــل تاھــارەت ئالــدى

ــۇرۇپ  ــدىن تـ ــهللهمنىڭ    ئورنۇمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . قىلغىنىغــا ئوخشــاش قىلىــپ، يېنىــدا تــۇردۇم 

ــۇلىقىمنى      ــوڭ ق ــۇپ، ئ ــولىنى بېشــىمغا قوي ــوڭ ق ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ
ئىككى ـ ئىككىدىن قىلىـپ، جهمئىـي ئـون ئىككـى رەكـئهت       . سىلىدى

ۋىتىــر نــامىزى ئوقــۇپ ) بىــر رەكــئهت(ئۇنــدىن كېــيىن . نامــاز ئوقــۇدى
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مۇئهززىن كهلگهندە قوپۇپ، يهڭگىل ئىككـى رەكـئهت   . ياتتىيېنىچىالپ 
  . ناماز ئوقۇدى، ئاندىن چىقىپ بامداد نامىزىنى ئوقۇدى

  )763: مۇسلىم(

َناَم َرُسولُ اللَِّه  فََصلَّى ِفي ِتلَْك اللَّْيلَِة ثَلَاثَ َعْشَرةَ َركَْعةً ثُمَّ: ومن رواياته - 2253
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َنفََخ َوكَانَ إِذَا َناَم َنفََخ ثُمَّ أََتاُه الُْمَؤذِّنُ فََخَرَج فََصـلَّى َولَـمْ  

  . َيَتَوضَّأْ
نىــڭ باشــقا رىۋايىتىــدە مائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 2253

لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇ كېچىسـى  پهيغهمبهر سهلال: مۇنداق كهلگهن
ــۇدى    ــاز ئوق ــئهت نام ــۈچ رەك ــون ئ ــى،   . ئ ــۇلداپ كهتت ــۇخالپ پۇش ــدىن ئ ئان

. پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇخلىســـا، پۇشـــۇلدايتتى
  . مۇئهززىن كېلىۋىدى، چىقىپ نامازغا تۇردى، لېكىن تاھارەت ئالمىدى

  )763: مۇسلىم(

  . إِذَا أَغْفَْيُت َيأُْخذُ بَِشْحَمِة أُذُنِيفََجَعلُْت : ومنها - 2254
قولۇمدىن تۇتـۇپ، ئـوڭ   : (يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق كهلگهن - 2254

ئۈگــدەپ قالســام، قۇلىقىمنىــڭ ) تهرىــپىگه ئۆتكــۈزدى، شــۇندىن كېــيىن
  . يۇمشىقىنى تۇتۇپ قوياتتى

  )763: مۇسلىم(

الَِتي َمْيُموَنةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ بِتُّ ِعْنَد َخ - 2255
مَّ قَـاَم  َوَسلََّم فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْعَشاَء ثُمَّ َجاَء فََصلَّى أَْرَبًعا ثُمَّ َناَم ثُ

َنْحَوَها قَالَ فَجِئُْت فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه فََجَعلَنِي َعـْن  فََصلَّى أَْرَبًعا فَقَالَ َناَم الُْغلَيُِّم أَْو كَِلَمةً 
َيِمينِِه ثُمَّ َصلَّى َخْمَس َركََعاٍت ثُمَّ َركَْعَتْينِ ثُمَّ َناَم َحتَّى َسِمْعُت غَِطيطَُه أَْو َخِطيطَـُه ثُـمَّ   

 .َخَرَج إِلَى الصَّلَاِة
ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2255 ــداق  م ــدۇمۇن مهن : دەي

ــالى، ھاممــــام   پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ ئايــ
ــدا ق  ــدىم ومهيمۇنهنىــڭ يېنى ــۇپ قال ــى  . ن ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم
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ۋەسهللهم خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇدى، ئاندىن كېيىن تـۆت رەكـئهت نامـاز    
ئاندىن كېيىن قوپۇپ، تۆت رەكئهت نامـاز ئوقـۇدى   . ئوقۇپ، ئۇخالپ قالدى

  : ۋە
 مهنشــۇنىڭ بىــلهن، . بــاال ئــۇخالپ قالــدىمۇ؟ ـ دەپ ســورىدى   ئــاۋۇــــ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ سـول       ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ  
. ئــوڭ تهرىــپىگه ئۆتكــۈزدى) قولۇمــدىن تۇتقــان پېتــى(تهرىپىــدە تۇرســام، 

ئاندىن بهش رەكئهت نامـاز ئوقـۇدى، ئانـدىن يهنه ئىككـى رەكـئهت ئوقـۇپ       
ھهتتــا ئۇنىــڭ پۇشــۇلدىغان ئــاۋازىنى ئاڭلىــدىم، ئانــدىن . پ قالــدىئــۇخال

  . كېيىن نامازغا چىقتى
  )3160: ئهھمهد(

فََصلَّى َركَْعَتْينِ فَأَطَالَ ِفيهَِما الِْقَياَم َوالرُّكُوَع َوالسُُّجوَد ثُمَّ اْنَصَرَف : ومنها - 2256
رَّاٍت ِستَّ َركََعاٍت كُلَّ ذَِلَك َيْسَتاُك َوَيَتَوضَّأُ َوَيقْـَرأُ  فََناَم َحتَّى َنفََخ ثُمَّ فََعلَ ذَِلَك ثَلَاثَ َم

  . َهُؤلَاِء الǔَْياِت ثُمَّ أَْوَتَر بِثَلَاٍث فَأَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ فََخَرَج إِلَى الصَّلَاِة
نىڭ يهنه بىر رىۋايىتىـدە  مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2256

ــگهن  ــداق كهل ــبهر ســ : مۇن ــى  پهيغهم ــهللهم ئىكك ــى ۋەس هلاللالھۇ ئهلهيه
نامازنىــڭ قىيــام، رۇكــۇ ۋە سهجدىســىنى ئــۇزۇن  . رەكــئهت نامــاز ئوقــۇدى

ئـۇ، بـۇ ئىشـنى ئـالته     . ئاندىن كېيىن پۇشۇلداپ ئـۇخالپ كهتتـى  . قىلدى
رەكئهتته ئۈچ قېتىم قىلدى، ھهر قېتىمدا مىسۋاك ئىشلهتتى، تاھـارەت  

نــدىن ئــۈچ رەكــئهت ۋىتىرنــى  ئا. ئالــدى ۋە ئوخشــاش ئــايهتلهرنى ئوقــۇدى 
  . ئوقۇپ بولۇشىغا ئهزان چىقتى، شۇنىڭ بىلهن، نامازغا چىقتى

  )763: مۇسلىم(

  . أنه قرأ اɇيات َحتَّى َبلȠََ فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ: ومنها - 2257
ــۋايهتلهردە - 2257 ــى  : يهنه بهزى رىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

بىزنـى دوزاخنىـڭ ئازابىـدىن    ! هللاى ائـ : ۋەسهللهم سۈرە ئـال ئىمراننىـڭ  



  ناماز بۆلۈمى

 534

  . دېگهن ئايىتىگىچه ئوقۇدى، ـ دېيىلگهن ①ساقلىغىن
  )256: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ بِتُّ ِعْنَد َخالَِتي َمْيُموَنةَ فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2258
ُغلَاُم قَالُوا َنَعْم فَاْضطََجَع َحتَّى إِذَا َمَضى ِمْن اللَّْيلِ َما َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَدَما أَْمَسى فَقَالَ أََصلَّى الْ

  .َشاَء اللَُّه قَاَم فََتَوضَّأَ ثُمَّ َصلَّى َسْبًعا أَْو َخْمًسا أَْوَتَر بِهِنَّ لَْم ُيَسلِّْم إِلَّا ِفي آِخرِِهنَّ
ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2258 ــدۇ  م ــداق دەي مهن : مۇن

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  كهچته . نۇپ قالغان ئىدىمومامنىڭ قېشىدا قھام
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم كېلىپ

  : ۇ باال ناماز ئوقۇدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇالربــ 
ــدى      ـــ ھهئه، ـ دېـ ــهللهم   . ــ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

يهنــى مهلــۇم (تائــاال خالىغــان مىقــدار هللا يــاتتى، كېچىــدىن ايېــنىچىالپ 
ئۆتكهندە قوپۇپ تاھارەت ئالدى، ئاندىن يهتته ياكى بهش رەكـئهت  ) ارمىقد

 ساالمناماز ئاخىرالشقانغا قهدەر  كىيهنى تا، دىئوقۇنامىزىنى ئۇالپ ۋىتىر 
  . ②بهرمىدى

  )1356: داۋۇد ئهبۇ(

اللَّـُه َعلَْيـِه    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ بِتُّ ِعْنَد َخالَِتي َمْيُموَنةَ فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى - 2259
 َوَسلََّم ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيلِ فََصلَّى ثَلَاثَ َعْشَرةَ َركَْعةً ِمْنَها َركَْعَتا الْفَْجرِ َحَزْرُت ِقَياَمُه ِفي كُـلِّ 

  . َركَْعٍة بِقَْدرِ َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ
ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2259 ــدۇ  م ــداق دەي مهن : مۇن

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . مهيمۇنهنىــڭ قېشــىدا يېتىــپ قالــدىم ھاممــام 
ــۈچ رەكــئهت نامــاز ئوقــۇدى،     ــۇپ، ئــون ئ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كېچىــدە قوپ

ئۇنىــــڭ ھهر . بۇنىڭــــدىن ئىككىســــى بامــــدادنىڭ ســــۈننىتى ئىــــدى 
مىقـداردا  ەممىلنى ئوقـۇپ بولغىچىلىـك   زرەكئهتتىكى قىيامى سۈرە مۇز

                                                 
 .ـ ئايهت 16سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .نسهھىه، ـ دېگه): 1208(ئهلبانى  ②
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  . ①ئىدى ئۇزۇن
  )1365: داۋۇد ئهبۇ(

فَقَـاَم فََصـلَّى   : َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ حدَّثَه يف هذه القصة - 2260
  .َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ َحتَّى َصلَّى ثََمانَِي َركََعاٍت ثُمَّ أَْوَتَر بَِخْمسٍ َولَْم َيْجِلْس َبْيَنُهنَّ

بنى جـۇبهيرگه  سهئىد ئى مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2260
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قوپـۇپ ئىككـى ـ    : مۇنداق دېدى

ئىككىدىن جهمئىي سهككىز رەكئهت ناماز ئوقۇدى، ئاندىن بهش رەكئهت 
  . ②بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرمىدى. ۋىتىر ئوقۇدى

  )1357: داۋۇد ئهبۇ(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيلِ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَّ - 2261 
  .ثََمانَ َركََعاٍت َوُيوِتُر بِثَلَاٍث َوُيَصلِّي َركَْعَتْينِ قَْبلَ َصلَاِة الْفَْجرِ

ــۇ ئهنهۇ   - 2261 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
رەكئهت ناماز  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېچىدە سهككىز

ئـۈچ رەكـئهت ۋىتىـر ئوقـۇيتتى ۋە بامـداد نامىزىنىـڭ ئالدىـدا        . ئوقۇيتتى
  . ③ئىككى رەكئهت ئوقۇيتتى

 )1707: نهسائى(

َسأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ َعْن وِْترِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  :َعْن َسْعد ْبن ِهَشام - 2262 
أَلَا أَُدلَُّك َعلَى أَْعلَمِ أَْهلِ الْأَْرضِ بِوِْترِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َوَسلََّم فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 

لَْيَهـا  َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ َعاِئَشةُ فَأِْتَها فَاْسأَلَْها ثُمَّ ائِْتنِي فَأَْخبِْرنِي بَِردَِّها َعلَْيَك فَاْنطَلَقْـُت إِ 
نِ أَفْلََح فَاْسَتلَْحقُْتُه إِلَْيَها فَقَالَ َما أََنا بِقَارِبَِها ِلأَنِّي َنَهْيُتَها أَنْ َتقُولَ ِفـي  فَأََتْيُت َعلَى َحِكيمِ ْب

اِئَشـةَ  َهاَتْينِ الشِّيَعَتْينِ َشْيئًا فَأََبْت ِفيهَِما إِلَّا ُمِضيŋا قَالَ فَأَقَْسْمُت َعلَْيِه فََجاَء فَاْنطَلَقَْنا إِلَى َع

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1216(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1210(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1610(ئهلبانى  ③
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ا َعلَْيَها فَأَِذَنْت لََنا فََدَخلَْنا َعلَْيَها فَقَالَْت أََحِكيٌم فََعَرفَْتُه فَقَالَ َنَعْم فَقَالَْت َمْن َمَعـَك  فَاْسَتأْذَنَّ
قَالَ َسْعُد ْبُن ِهَشامٍ قَالَْت َمْن ِهَشاٌم قَالَ اْبُن َعاِمرٍ فََتَرحََّمْت َعلَْيِه َوقَالَْت َخْيًرا قَالَ قََتـاَدةُ  

ِصيَب َيْوَم أُُحٍد فَقُلُْت َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني أَْنبِِئينِي َعْن ُخلُقِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َوكَانَ أُ
َسـلََّم  َوَسلََّم قَالَْت أَلَْسَت َتقَْرأُ الْقُْرآنَ قُلُْت َبلَى قَالَْت فَإِنَّ ُخلَُق َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

نَ الْقُْرآنَ قَالَ فََهَمْمُت أَنْ أَقُوَم َولَا أَْسأَلَ أََحًدا َعْن َشْيٍء َحتَّى أَُموَت ثُمَّ َبَدا ِلي فَقُلُْت كَا
 مِّلُ قُلْـتُ أَْنبِِئينِي َعْن ِقَيامِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت أَلَْسَت َتقَْرأُ َيا أَيَُّها الُْمزَّ
َصلَّى اللَُّه  َبلَى قَالَْت فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ افَْتَرَض ِقَياَم اللَّْيلِ ِفي أَوَّلِ َهِذِه السُّوَرِة فَقَاَم َنبِيُّ اللَِّه
ى أَْنـَزلَ  َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه َحْولًا َوأَْمَسَك اللَُّه َخاِتَمَتَها اثَْنْي َعَشَر َشْهًرا ِفي السََّماِء َحتَّ

 اللَُّه ِفي آِخرِ َهِذِه السُّوَرِة التَّْخِفيَف فََصاَر ِقَياُم اللَّْيلِ َتطَوًُّعا َبْعَد فَرِيَضٍة قَالَ قُلْـُت َيـا أُمَّ  
ـ  ُه ِسـَواكَُه  الُْمْؤِمنَِني أَْنبِِئينِي َعْن وِْترِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت كُنَّا ُنِعدُّ لَ

ـ  اٍت لَـا  َوطَُهوَرُه فََيْبَعثُُه اللَُّه َما َشاَء أَنْ َيْبَعثَُه ِمْن اللَّْيلِ فََيَتَسوَُّك َوَيَتَوضَّأُ َوُيَصلِّي ِتْسَع َركََع
لُِّم ثُمَّ َيقُوُم فَُيَصلِّ َيْجِلُس ِفيَها إِلَّا ِفي الثَّاِمَنِة فََيذْكُُر اللََّه َوَيْحَمُدُه َوَيْدُعوُه ثُمَّ َيْنَهȐُ َولَا ُيَس

َركَْعَتـْينِ   التَّاِسَعةَ ثُمَّ َيقُْعُد فََيذْكُُر اللََّه َوَيْحَمُدُه َوَيْدُعوُه ثُمَّ ُيَسلُِّم َتْسِليًما ُيْسِمُعَنا ثُمَّ ُيَصلِّي
مَّا َسنَّ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبْعَد َما ُيَسلُِّم َوُهَو قَاِعٌد َوِتلَْك إِْحَدى َعْشَرةَ َركَْعةً َيا ُبَنيَّ فَلَ

ُبَنـيَّ   َوَسلََّم َوأََخذَُه اللَّْحُم أَْوَتَر بَِسْبعٍ َوَصَنَع ِفي الرَّكَْعَتْينِ ِمثْلَ َصنِيِعِه الْأَوَّلِ فَِتلَْك ِتْسٌع َيا
َصلَاةً أََحبَّ أَنْ ُيَداوَِم َعلَْيَها َوكَانَ إِذَا غَلََبـُه  َوكَانَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى 

لَّى اللَُّه َنْوٌم أَْو َوَجٌع َعْن ِقَيامِ اللَّْيلِ َصلَّى ِمْن النََّهارِ ِثْنَتْي َعْشَرةَ َركَْعةً َولَا أَْعلَُم َنبِيَّ اللَِّه َص
ٍة َولَا َصلَّى لَْيلَةً إِلَى الصُّْبحِ َولَا َصاَم َشْهًرا كَاِملًـا غَْيـَر   َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ الْقُْرآنَ كُلَُّه ِفي لَْيلَ

َرَمَضانَ قَالَ فَاْنطَلَقُْت إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فََحدَّثُْتُه بَِحِديِثَها فَقَالَ َصَدقَْت لَْو كُْنُت أَقَْرُبَهـا أَْو  
ِه قَالَ قُلُْت لَْو َعِلْمُت أَنََّك لَا َتْدُخلُ َعلَْيَها َما َحدَّثُْتَك أَْدُخلُ َعلَْيَها لَأََتْيُتَها َحتَّى ُتَشاِفَهنِي بِ

  .َحِديثََها
مهن ئىبنــى ئاببــاس : ســهئد ئىبنــى ھىشــام مۇنــداق دەيــدۇ - 2262

دىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     مـا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  : مايهلالھۇ ئهنهۇۋىتىر نامىزى ھهققىدە سورىدىم، ئىبنى ئابباس رەزى

ــ مهن سـاڭا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ۋىتىـر       
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  : مهن. نامىزىنى بهكرەك بىلىدىغان كىشىنى دەپ بېرەي، ـ دېدى
  :ئىبنى ئابباس. دېدىم - ؟ئۇ كىمــ 

سـورىغىن،   قېشـىغا بېرىـپ   ىڭئۇنسهن ــ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها، 
ــېمه دېگهنلىك  مهن . ىنــى ماڭــا يهتكــۈزگىن، ـ دېــدى    ئانــدىن كېلىــپ ن

، ھهكىـم ئىبنـى   نىـڭ يېنىغـا بارمـاقچى بولـۇپ    ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
نىـڭ  لهھنىڭ قېشـىغا كهلـدىم، ئۇنىڭـدىن ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنها     فئه

  : ئۇ. تهلهپ قىلدىم قېشىغا مهن بىلهن بىرگه بېرىشىنى
مهن، چـۈنكى مهن  ــ مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قېشىغا بارماي

ئــۇنى بــۇ ئىككــى گــۇرۇھ ھهققىــدە بىــر نهرســه دېيىشــتىن توسســام، ئــۇ   
  : مهن. ئۇنىماي ئۆز يولىدا مېڭىۋەردى، ـ دېدى

شـۇنىڭ  . ، ـ دەپ قهسـهم قىلـدىم   سهن مهن بىلهن بىـرگه بارىسـهن  ــ 
بىز ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىغا بېرىپ، . ئۇ ماقۇل بولدىبىلهن، 

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ . ۇق، رۇخســهت بېرىلــدى، كىــردۇقرۇخســهت ســورىد
  : ئهنها

. ئـۇ ھهكىمنـى تونىغـان ئىـدى    . ـــ ھهكىممـۇ سـهن؟ ـ دەپ سـورىدى      
  : ھهكىم

  . مهن، ـ دېدى. ــ ھهئه
  ــ يېنىڭدىكى كىم؟ 
  . ــ سهئد ئىبنى ھىشام

  ــ ھىشام دېگهن كىم ئۇ؟ 
ھــۇ ئهنهــا ــــ ئامىرنىــڭ ئــوغلى، ـ دېيىشــى بىــلهن، ئائىشــه رەزىيهلال  

قهتـادە  (قىلدى  ىنىپېتائاالدىن رەھمهت تىلىدى ۋە ياخشى گهللا غا اامىرئ
 ، ئانـدىن )چۈنكى ئامىر ئۇھۇد كۈنى شېهىد بولغـان ئىـدى  : مۇنداق دەيدۇ

  : غامهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ســهن ماڭــا! لهرنىــڭ ئانىســىمۇئمىنئــى ــــ 

ـ   ۆزلهپ بهرگهن بولسـاڭ، توغرىسـىدا سـ   ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئهخالقـى  
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهائائىشه  دېگهنىدىم،

  : مهن. دېدى - ؟امسهنــ سهن قۇرئان ئوقۇم
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  :ئائىشه .دېدىم -، مهنيــ ئوقۇ
ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئهخالقــى قۇرئــان 

   .دېدى -، ئىدى
تـاكى  اي، ۇمـدىن تـۇر  مهن ئورنشـۇنىڭ بىـلهن،   : سهئد مۇنـداق دەيـدۇ  

بىـــراق  دېگهنىـــدىم، -ي، ئـــۆلگىچه ھېچكىمـــدىن بىـــر نهرســـه ســـورىما
  : شۇنىڭ بىلهن. پ قالدىئهقلىمگه يهنه بىر سوئال كېلى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كېچىدە ! ــ ئى ئائىشه
. گهنىــدىمســۆزلهپ بهرگهن بولســاڭ، ـ دې   توغرۇلــۇق ئوقۇيــدىغان نــامىزى

  : رەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه
  : مهن. ۈرىسىنى ئوقۇمىدىڭمۇ؟ ـ دېدىس ەممىلزمۇز: ــ سهن

  :ئائىشه. ــ ئوقۇدۇم، ـ دېدىم
ـــ ا ــۇ ســۈرىنىڭ بېشــىدا كېچىــدە قوپــۇپ نامــاز ئوقۇشــنى پهرز   هللا ـ ب

قىلغان ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ۋە سـاھابىلىرى   
تائاال بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىنى هللا ا. دىىبىر يىل بويىچه كېچىسى ناماز ئوق

بىر يىلـدىن كېـيىن، كېچىلىـك نامازنىـڭ     . بىر يىلغىچه چۈشۈرمىدى
ــڭ( ــىىتىلليهڭگىل) تهھهججۇدنىـ ــۈرىنىڭ  توغرى گهنلىكـ ــۇ سـ ــىدا بـ سـ

دە قوپـۇپ نامـاز ئوقـۇش    شـۇنىڭ بىـلهن، كېچىـ   . ئايهت چۈشـتى ئاخىرىدا 
   :ئاندىن مهن. دېدى -، لىگه ئايالندىفپهرزدىن نه

ماڭـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ! لهرنىڭ ئانىسىمۇئمىنئى ــ 
ســۆزلهپ بهرگهن بولســاڭ، ـ     ســىداتوغرى ۋەســهللهمنىڭ ۋىتىــر نــامىزى

  :ئائىشه. دېدىم
ــۋاك ۋە       ــهللهمگه مىس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــز پهيغهم ـــ بى ـ

ــارالپ    ــۈيى تهيي ــارەت س ــاتاھ ــقا نېســىپ   هللا ا. تتۇققوي ــى قوپۇش كېچىس
ىتتــا قوپــۇپ، مىســۋاك قىالتتــى، تاھــارەت ئــاالتتى ۋە توققــۇز  قىلغــان ۋاق

ــۇيتتى  ــاز ئوقـ ــئهت نامـ ــدە   . رەكـ ــڭ ئىچىـ ــۇز رەكئهتنىـ ــۇ توققـ پهقهت بـ
ــت  ــهككىزىنچى رەكئهت ــهھهۇدتا  ىالس ــۇرۇپ، اتهش ــر،  هللا ئولت ــا زىكى تائاالغ

قوپــۇپ  بهرمهســتىنھهمــدى ئېيتــاتتى ۋە دۇئــا قىالتتــى، ئانــدىن ســاالم  
تائاالغـا  هللا ئانـدىن كېـيىن ئولتـۇرۇپ، ا   . ۇيتتىتوققۇزىنچى رەكئهتنى ئوق
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ئاندىن بىزگه ئاڭلىتىپ ساالم . زىكىر، ھهمدى ئېيتاتتى ۋە دۇئا قىالتتى
ئـى  . ئۇندىن كېيىن ئولتۇرۇپ ئىككى رەكئهت نامـاز ئوقـۇيتتى  . بېرەتتى
يېشى . ئون بىر رەكئهت ناماز ئوقۇيتتىى ئجهمشۇنداق قىلىپ، ! ئوغلۇم

رەكـئهت   ۋىتىـر بىـلهن يهتـته   ىرىپ قېلىۋىـدى،  چوڭىيىپ، بىر ئاز سـهم 
 نــىھېلىقــى ئىككــى رەكئهتشــۇنداقتىمۇ ئاخىرىــدا . ئوقۇيــدىغان بولــدى

ئوقۇغـان  شۇنداق قىلىپ، بۇ ۋاقىتتا ! ئى ئوغلۇم. ئوقۇيتتى بۇرۇنقىدەكال
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . بوالتتىتوققۇز رەكئهت ى ئنامىزى جهم

ياخشـى   تۇرۇشـنى شداۋامالشۇ پېتى  سا، ئۇنىوقۇئبىرەر نامازنى ۋەسهللهم 
ي قېلىـپ  ياكى مىجهزى بولما خالپ قېلىپئهگهر كېچىسى ئۇ. كۆرەتتى

 ، كۈنــدۈزى ئــون ئىككــى رەكــئهت نامــازكېچىــدە نامازغــا تۇرالمــاي قالســا
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىــر     . ئوقــۇيتتى

نلىقىنى، تــاڭ ئــاتقىچه نامــاز كېچىــدە قۇرئاننىــڭ ھهممىســىنى ئوقۇغــا
ــاي روزا    ــر ئـ ــۇق بىـ ــايالردا تولـ ــقا ئـ ــدىن باشـ ــانلىقىنى ۋە رامىزانـ ئوقۇغـ

   .دېدى -، تۇتقانلىقىنى بىلمهيمهن
يېنىـدىن  ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ    مهن : سهئد مۇنـداق دەيـدۇ  

ــپ ــاس  ،چىقى ــى ئابب ــۇ ئهنه ئىبن ــپ  ماۇرەزىيهلالھ ــا كېلى ــڭ يېنىغ  ،نى
  : دەپ بهرسهم، ئۇ ىيهلالھۇ ئهنهانىڭ سۆزلىرىنىئائىشه رەزئۇنىڭغا 

ــام،       ــرەلىگهن بولس ــا كى ــڭ يېنىغ ــۇ، ئهگهر مهن ئۇنى ــت دەپت ـــ راس ـ
  : مهن. كىرىپ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭاليتتىم، ـ دېدى

ــۇ    ــه رەزىيهلالھــ ــېنىڭ ئائىشــ ـــ ئهگهر ســ ــىغا  ـــ ــڭ قېشــ ئهنهانىــ
ــدىغانلى  ىڭنى بىلــگهن بولســام، ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى ســاڭا دەپ  قبارالماي

   .بهرمىگهن بوالتتىم، ـ دېدىم
  )736: مۇسلىم(

  .أُُحٍديوم أُِصيَب عامر قَالَْت نِْعَم الَْمْرُء كَانَ : ويف رواية - 2263
ــۇ ئهنهانىــڭ   - 2263 ــۋايهتته ئائىشــه رەزىيهلالھ ــر رى ــامىر : يهنه بى ئ

ــ   هىد بولـۇپ كهتـكهن،  ېى ئادەم ئىدى، ئۇ ئۇھۇد كۈنىدە شناھايىتى ياخش
   .ۋايهت قىلىنغاندېگهنلىكى رى

 )736: مۇسلىم(
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َعْن الْأَْسَوِد ْبنِ َيزِيَد أَنَُّه َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ فََسأَلََها َعْن َصلَاِة َرُسولِ اللَّـِه   - 2264
إِنَُّه َصـلَّى   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاللَّْيلِ فَقَالَْت كَانَ ُيَصلِّي ثَلَاثَ َعْشَرةَ َركَْعةً ِمْن اللَّْيلِ ثُمَّ

إِْحَدى َعْشَرةَ َركَْعةً َوَتَرَك َركَْعَتْينِ ثُمَّ قُبȐَِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قُبȐَِ َوُهَو ُيَصـلِّي  
  . ِمْن اللَّْيلِ ِتْسَع َركََعاٍت

ئهسۋەد ئىبنى يهزىد ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ قېشـىغا     - 2264
ــهل  ــبهر سـ ــپ، پهيغهمـ ــدە  كىرىـ ــهللهمنىڭ كېچىـ ــى ۋەسـ اللالھۇ ئهلهيهـ

ئوقۇيدىغان نامىزى توغرىسىدا سورىدى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق 
ــدى ــۈچ     : دې ــون ئ ــدە ئ ــهللهم كېچى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى، كېيىنچه ئون بىر رەكـئهت ئوقۇيـدىغان بولـدى،    
   .①توققۇز رەكئهت ئوقۇدى كۈنلهردەىكى ۋاپات بولۇش ئالدىد

 )1363: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي  - 2265
  .ِمْن اللَّْيلِ ِستَّ َعْشَرةَ َركَْعةً ِسَوى الَْمكُْتوَبِة

پهيغهمـــبهر : ەيـــدۇئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق د    – 2265
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېچىسى پهرزدىن باشقا ئون ئالته رەكئهت 

  . ②ناماز ئوقۇيتتى
 )1245: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا قَاَم أََحُدكُْم ِمـْن   - 2266
  .اَتُه بَِركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِاللَّْيلِ فَلَْيفَْتِتْح َصلَ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2266
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قوپسـاڭالر، نـامىزىڭالرنى يهڭگىـل ئىككـى     تهھهججۇدقا كېچىسى «

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 293(ئهلبانى  ①
ئاتىســىنىڭ رىۋايهتلىرىــدىن   ئابــدۇلالھبــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھمهدنىــڭ ئــوغلى     ): 3638(ھهيســهمى  ②

 . شهنچلىكتۇر، ـ دېگهننهقىل قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئى
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  . »رەكئهت بىلهن باشالڭالر
  )768: مۇسلىم(

ال تدعن صالة الليل، ولو : جابر، عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال عن - 2267
  . حلب شاة

ــدۇكى،     – 2267 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنـى  (قوي ساغىدىغان ۋاقىتچىلىـك   !كېچه نامىزىنى تهرك ئهتمه«
   .①»قۇغىنبولسىمۇ ئو) قىسقا

  )»ئهلئهۋسهت«(

: جاء جربيل إىل النƑ صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عن سهل بن سعد قال -2268
يا Ʈمُد ِعȈْ ما شئَت فإنك َميِّت وأحبْب من شئت فإنك ُمفَارِقُه واعمل ما شئَت فإنك «

  .»ُمْجَزى به واعلم أن شرَف املؤمن قياُم الليل وِعزُّه استغناǗه عن الناس
ــدۇ     - 2268 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــهئد رەزىيهلالھ ــى س ــهھل ئىبن : س

جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
  : قېشىغا كېلىپ

. خالىغانچه ياشىۋال، چۈنكى سهن ئۆلۈپ كېتىسهن! ــ ئى مۇھهممهد
ئىشـىڭغا  شـۇ قىلغـان   مۇكاپاتىڭ  جازا ـ خالىغىنىڭنى قىلىۋال، چۈنكى 

ــۇۋال، چــۈنكى ســهن    . بولىــدۇكــۆرە  خالىغــان كىشــى بىــلهن دوســت بول
نىــڭ شــهرەپلىك مۇئمىنبىلگىنكــى، . ئۇنىڭــدىن ئايرىلىــپ كېتىســهن

بولۇشى كېچىدە قوپۇپ ناماز ئوقۇشى بىلهن؛ ئىززەتلىـك بولۇشـى بولسـا،    
  . ②ھتاج بولماسلىقى بىلهندۇر، ـ دېدىوكىشىلهرگه م

  ) »ئهلئهۋسهت«(
                                                 

ــد       ): 3523(ھهيســهمى  ① ــى ۋەلى ــيه ئىبن ــهنهدىدە بهقىي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
ــار  ــان، ـ       . ئىســـىملىك بىـــرى بـ ــا قويغـ ــاالرنى ئوتتۇرىغـ ــدە ھهرخىـــل باھـ ھهدىسشۇناســـالر ئۇنىـــڭ ھهققىـ

 .دېگهن
ولــــۇپ، ســــهنهدىدە زافىــــر ئىبنــــى بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان ب): 3529(ھهيســــهمى  ②

ئهھـــمهد، ئىبنـــى مهئىـــن ۋە ئهبـــۇ داۋۇد ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى . ســـۇاليمان ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
ــهنىگه داغ       ــدە شـ ــڭ ھهققىـ ــان ئۇنىـ ــى ھىببـ ــي ۋە ئىبنـ ــى ئهدىـ ــه، ئىبنـ ــرى سۈرسـ ــى ئىلگىـ ئىكهنلىكىنـ

 .تهگكۈزمهيدىغان شهكىلدە سهلبىي باھا بهرگهن، ـ دېگهن
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ْيَرةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ إِنَّ  َعْن أَبِي ُهَر - 2269
  .فُلَاًنا ُيَصلِّي بِاللَّْيلِ فَإِذَا أَْصَبَح َسَرَق قَالَ إِنَُّه َسَيْنَهاُه َما َيقُولُ

بىــر ئــادەم : ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 2269
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپپهيغهمبهر 

كېچىسى ناماز ئوقۇيـدۇ، ئهممـا كۈنـدۈزى ئوغرىلىـق     كىشى ــ پاالنى 
  : قىلىدۇ، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

) كۈنلهرنىڭ بىرىـدە ئـۇنى  (ئوقۇغان نامىزى ــ شۈبهىسىزكى، ئۇنىڭ 
   .①شۇ يامان ئىشتىن توسىدۇ، ـ دېدى

  )؛ بهززار9486: ئهھمهد(

ال َتأْذَنُ اْمَرأَةٌ ِفـي   :َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 2270 
  .َبْيِت َزْوجَِها إِال بِإِذْنِِه، َوال َتقُوُم ِمْن ِفَراِشَها فَُتَصلَِّي َتطَوًُّعا إِال بِإِذْنِِه

 ئايـالالر : مۇنـداق دەيـدۇ   مـا بباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئىبنى ئا - 2270
) كېچىســى( ئهكىرمىســۇن، ز باشــقىالرنىســىئېرىنىــڭ رۇخسىتىئــۆيگه 

  . ②تۇرۇۋالمىسۇن غاله نامازفنهز سىئېرىنىڭ رۇخسىتى
 )12144 :»ئهلكهبىر«(

  . ǔَيٍة ِمْن الْقُْرآِن لَْيلَةًَعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِ - 2271
ــدۇ   – 2271 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ

بىـر   ىـدا زىنامتهھهججـۇد  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـر كېچىسـى     
  . ③ننامازنى شۇ بىر ئايهت بىلهنال تۈگهتكه ئوقۇپ،) قايتا-قايتا(نى ئايهت

 )448: تىرمىزى(

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد ۋە بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى ): 3555(ھهيســــهمى  ①

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 3592(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 370(ئهلبانى  ③
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َوِتلَْك الǔَْيةُ إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم : ر عن أيب ذر مثله مطوال وفيهوألمحد والبزا - 2272
ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم وانه سأل النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عـن  

أَْو َماذَا ُردَّ َعلَْيَك قَالَ أُجِْبُت بِالَِّذي لَْو اطَّلََع َعلَْيِه ذلك قَالَ َدَعْوُت ِلأُمَِّتي قَالَ فََماذَا أُجِْبَت 
ْن قَذْفٍَة كَِثٌري ِمْنُهْم طَلَْعةً َتَركُوا الصَّلَاةَ قَالَ أَفَلَا أَُبشُِّر النَّاَس قَالَ َبلَى فَاْنطَلَقُْت ُمْعنِقًا قَرِيًبا ِم

إِنََّك إِنْ َتْبَعثْ إِلَى النَّاسِ بَِهذَا َنكَلُوا َعْن الِْعَباَدِة فََناَدى أَنْ  بَِحَجرٍ فَقَالَ ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَِّه
   .اْرَجْع فََرَجَع
زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇشـۇنىڭغا     زار ئهبۇزئهھمهد ۋە به - 2272

بىر ھهدىس رىۋايهت بۇنىڭدىن تهپسىلىيرەك  لېكىن ،ئوخشاش مهزمۇندا
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : كهلــگهن مۇنــداق ۇ ھهدىســتهئــقىلغــان بولــۇپ، 
: ىنىغقايتا تهكرارلى –نىڭ تهھهججۇد نامىزىدا قايتا ئهلهيهى ۋەسهللهم

   ئهگهر ئۇالرنى ئازابلىساڭ، ئۇالر سېنىڭ بهنـدىلىرىڭ؛ ئهگهر مهغپىـرەت
 ①قىلساڭ، سهن غالىبدۇرسهن، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرسهن

ــدى  ــايهت ئى ــگهن ئ ــۇ زەر . دې ــۇ رەئهب ــۇ ئهنه ــدۇ  زىيهلالھ ــداق دەي مهن : مۇن
نېمىشـــقا بۇنـــداق   پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن   

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،قىلغانلىقىنى سورىغانىدىم
  : مهن. ــ ئۈممىتىم ئۈچۈن دۇئا قىلدىم، ـ دېدى

همبهر سام، پهيغ؟ ـ دەپ سورى دۇئايىڭنىڭ نهتىجىسى قانداق بولدىــ 
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــايىم ـ ــ، ئهگهر كىشــىلهر ئىجــابهت قىلىنــدىكىشــۇنداق دۇئ ۇنى ئ
   :مهن .، ـ دېدىدۇه، ناماز ئوقۇمايسبىل

پهيغهمـبهر  . دېـدىم  - بهرمهيمۇ؟ بېشارەتــ ئۇنداق بولسا، باشقىالرغا 
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــدۇ  ـــ بولىـ ــدى -، ــ ــلهن، . دېـ ــۇنىڭ بىـ ــمهن  شـ ــپ ئـ وقتهك ئېتىلىـ
  : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مگهشۈيۈگۈرۈ

ئهۋەتسهڭ، خهۋەر قىلغىلى ئهگهر بۇنى كىشىلهرگه ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــىۋالمامدۇ؟ ـ دې     ــادەتته سۇسلىشـ ــبهر  نىـــدى،گهكىشـــىلهر ئىبـ پهيغهمـ

                                                 
 .ـ ئايهت 118سۈرە مائىدە،  ①
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  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
تىــپ قاي شــۇنىڭ بىــلهن، مهن . دەپ توۋلىــدى-! لقايتىــپ كه ــــ
  . ①كهلدىم

 )20984: ئهھمهد(

 
         

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد ۋە بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى ): 3645(ھهيســــهمى  ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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تۇرۇش، تهراۋى ئوقۇش ۋە باشقا ) نامازغا( ىلىرىزان كېچىرام
 مهسىلىلهر

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَرغُِّب ِفي ِقَيامِ  - 2273 
ْن قَاَم َرَمَضانَ إَِمياًنا َواْحِتَساًبا غُِفَر لَـُه َمـا   َرَمَضانَ ِمْن غَْيرِ أَنْ َيأُْمَرُهْم ِفيِه بَِعزَِميٍة فََيقُولُ َم

أَْمُر َعلَى َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه فَُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالْأَْمُر َعلَى ذَِلَك ثُمَّ كَانَ الْ
  .ُعَمَر َعلَى ذَِلَك ذَِلَك ِفي ِخلَافَِة أَبِي َبكْرٍ َوَصْدًرا ِمْن ِخلَافَِة

پهيغهمـبهر  : ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      - 2273
ــهللهم رام  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــس ــىدە ى ــ(زان كېچىس ــانهف ) له نامازغ

  : شقا كهسكىن بۇيرىماستىن، رىغبهتلهندۈرۈپ مۇنداق دەيتتىتۇرۇ
ۋاب ۋە سـا گهن ئىشـهن نىڭ ۋەدىسىگه هللازان كېچىسى ىكىمكى رام«

تۇرسا، ئۇنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى كهچۈرۈم ) نامازغا(غان ھالدا ئۈمىد قىل
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ۋاپـات بولغانـدا،        .»قىلىنىدۇ

ئـايرىم   -تهرغىب قىلىنىپ ئـايرىم  (نى ئوقۇش ئىشى مۇشۇنداق ىهتهراۋ
ڭ دەۋرى ئهبۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـ   . شهكىلدە ئىدى) ئوقۇلىدىغان

ۋە ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ دەۋرىنىـڭ دەسـلهپكى يىللىرىمـۇ مۇشـۇنداق      
  . بولغان

  )759: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيقُولَنَّ أََحُدكُْم  - 2274
  .ُه فَلَا أَْدرِي أَكَرَِه التَّْزِكَيةَ أَْو قَالَ لَا ُبدَّ ِمْن َنْوَمٍة أَْو َرقَْدٍةإِنِّي ُصْمُت َرَمَضانَ كُلَُّه َوقُْمُتُه كُلَّ

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ەبهكــر ئهبــۇ – 2274
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ىڭ ھهممىسـىدە روزا تۇتتـۇم، ھهمـمه كېچىسـى     رامىزانن :ھهرگىز«
  .»دېمهڭالر ، ـقوپۇپ ئىبادەت قىلدىم

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بـۇ      : مۇنـداق دەيـدۇ   يراۋى
ياخشــى كۆرسىتىشــىنى  ئــۆز نهپســىنى   بىراۋنىــڭ ئــارقىلىق ىســۆز

ــدىغانلىق ــازراق بولســىمۇ  ياقتۇرماي ــاكى ئ ىنى بىلــدۈرمهكچى بولــدىمۇ ي
  . ①الزىم دېگهننى ئىپادىلىمهكچى بولدىمۇ؟ بۇنى بىلمهيمهنئۇخالش 

  )2415: داۋۇد ئهبۇ(

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : عن َعاِئَشة َرِضَي اللَُّه َعْنَها قالت - 2275
  .َيْجَتهُِد ِفي الَْعْشرِ الْأََواِخرِ َما لَا َيْجَتهُِد ِفي غَْيرِِه

ــدۇ   - 2275 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ئىبــادەت (ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم رامىزاننىــڭ ئــاخىرقى ئونىــدا 

ئهممـا باشـقا ۋاقىـتالردا    . ناھايىتى بهك غهيـرەت كۆرسـىتهتتى  ) قىلىشقا
ــدەك  ( ــاخىرقى ئونىدىكىـ ــڭ ئـ ــزان ئېيىنىـ ــۈچهپ  ) رامىـ ــانچه بهك كـ ئـ

  . كهتمهيتتى
  )1175: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2276
  .إِذَا َدَخلَ الَْعْشُر أَْحَيا اللَّْيلَ َوأَْيقȘََ أَْهلَُه َوَجدَّ َوَشدَّ الِْمئَْزَر

ــدۇ   - 2276 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ــه،       ــونى كىرس ــاخىرقى ئ ــڭ ئ ــهللهم رامىزاننى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

ئويغىتـاتتى  ) تهھهججۇد ئۈچۈن(كېچىچه ئىبادەت قىالتتى، ئائىلىسىنى 
ۋە ناھــايىتى جىــددى قــارايتتى ھهم ئىشــتان بېغىنــى چىــڭ بــاغاليتتى  

  ). يهنى ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلمايتتى(
  )1174: مۇسلىم(
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َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَُّه َسأَلَ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعْن أَبِي  - 2277
كَْيَف كَاَنْت َصلَاةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرَمَضانَ فَقَالَْت َما كَانَ َرُسولُ اللَِّه 

َيزِيُد ِفي َرَمَضانَ َولَا ِفي غَْيرِِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرةَ َركَْعةً ُيَصلِّي أَْرَبًعا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 فَلَا َتَسلْ َعْن ُحْسنِهِنَّ َوطُوِلهِنَّ ثُمَّ ُيَصلِّي أَْرَبًعا فَلَا َتَسلْ َعْن ُحْسنِهِنَّ َوطُوِلهِنَّ ثُمَّ ُيَصـلِّي 

ا َرُسولَ اللَِّه أََتَناُم قَْبلَ أَنْ ُتوِتَر فَقَالَ َيا َعاِئَشةُ إِنَّ َعْيَنيَّ َتَناَماِن َولَا ثَلَاثًا قَالَْت َعاِئَشةُ فَقُلُْت َي
Ƒَْيَناُم قَل. 

راھمان رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئائىشـه   ۇرئهبۇ سهلهمه ئىبنى ئابد – 2277
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن

ن ئېيىـدىكى  ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ رامىـزا 
نامىزى قانداق ئىدى؟ ـ دەپ سورىدى، ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق      

  : جاۋاب بهردى
ـــــ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم رامىـــزان ۋە باشـــقا 

ــۇرمايتتى    ــتىن ئاش ــر رەكئهت ــون بى ــتالردا ئ ــئهت   . ۋاقى ــۆت رەك ــاۋۋال ت ئ
. نى سـورىمايال قـوي  ئوقۇيتتى سهن ئۇ نامازنىڭ گۈزەللىكى ۋە ئۇزۇنلـۇقى 

ئاندىن يهنه تۆت رەكئهت ئوقۇيتتى، بۇنىڭمۇ گـۈزەللىكى ۋە ئۇزۇنلـۇقىنى   
ئائىشـه  (مهن . ئۇنـدىن كېـيىن ئـۈچ رەكـئهت ئوقـۇيتتى     . سورىمايال قـوي 

  ): رەزىيهلالھۇ ئهنها
ــى ا ـــ ئ ۋىتىــر ئوقۇماســتىن ئۇخالمســهن؟ ـ دەپ     ! نىــڭ رەســۇلىهللاـ

  : سورىسام
كــۆزۈم ئۇخلىغــان بىــلهن قهلــبىم مېنىــڭ ئىككــى ! ــــ ئــى ئائىشــه
  . ئۇخلىمايدۇ، ـ دېدى

  )1148: بۇخارى(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اْحَتَجَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2278
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِفيَها فََتَتبََّع َوَسلََّم ُحَجْيَرةً ُمَخصَّفَةً أَْو َحِصًريا فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َعلَْيِه  إِلَْيِه رَِجالٌ َوَجاُءوا ُيَصلُّونَ بَِصلَاِتِه ثُمَّ َجاُءوا لَْيلَةً فََحَضُروا َوأَْبطَأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
َوَحَصُبوا الَْباَب فََخَرَج إِلَْيهِْم ُمْغَضًبا فَقَـالَ   َوَسلََّم َعْنُهْم فَلَْم َيْخُرْج إِلَْيهِْم فََرفَُعوا أَْصَواَتُهْم
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ْيكُْم لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َزالَ بِكُْم َصنِيُعكُْم َحتَّى șََنْنُت أَنَُّه َسُيكَْتُب َعلَ
  .الَْمْرِء ِفي َبْيِتِه إِلَّا الصَّلَاةَ الَْمكُْتوَبةَ فََعلَْيكُْم بِالصَّلَاِة ِفي ُبُيوِتكُْم فَإِنَّ َخْيَر َصلَاِة

ــدۇ      - 2278 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــابىت رەزىيهلالھ ــى س ــد ئىبن : زەي
خورمـا دەرىخىـدىن   ) زانـدا ىرام(پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

شۇ  ىنىزىنام) تهراۋى(، ۇپياكى بورىدىن ياسالغان كىچىك بىر ھۇجرا تۇت
ئهگىشىپ چىقىپ، بىرلهپ -بىركىشىلهرمۇ  غانىدى،ئوقۇپ يهرگه چىقى

ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــپ  پهيغهم ــدا قىلى ــاز گه ئىقتى نام
ۋىــدى، ۇيهنه كېلىــپ ھــازىر بولبىــر كېچىســى ئــۇالر . غىلى تــۇردىئوقــۇ

چۇرۇڭ  -ۋاراڭ ئۇالر . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چىقمىدى
ــ قىلىشــىپ ــات، ئىشــىكىگه ت ــى  . ىتاش ئ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ــا بولغــان ھــالهتته چىقىــپ   ــۇ شــهكىلدە ســىلهر «: ۋەســهللهم خاپ داۋام ب
نامىزى سـىلهرگه پهرز بولـۇپ قاالمـدىكىن دەپ     )تهراۋى(، ۋەرسهڭالرىلىق

چۈنكى پهرزدىن . ئوقۇڭالر ردانامىزىنى ئۆيۈڭال )تهراۋى(. ئهندىشه قىلدىم
   .دېدى» ۇغان ئهۋزەلباشقا نامازنى ئۆيدە ئوق

  )6113: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا أَُناٌس ِفي  - 2279
قُْرآنٌ َوأَُبيُّ َرَمَضانَ ُيَصلُّونَ ِفي َناِحَيِة الَْمْسجِِد فَقَالَ َما َهُؤلَاِء فَِقيلَ َهُؤلَاِء َناٌس لَْيَس َمَعُهْم 

ـ   ا ْبُن كَْعبٍ ُيَصلِّي َوُهْم ُيَصلُّونَ بَِصلَاِتِه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََصاُبوا َونِْعـَم َم
  .َصَنُعوا
رامىــزان : ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  – 2279 

. ۋەسـهللهم نامازغـا چىقتـى   ئېيى ئىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    
. بىـــر تـــوپ جامـــائهت مهســـجىدنىڭ بىـــر بۇلۇڭىـــدا نامـــاز ئوقۇۋاتـــاتتى

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ــ بۇالر نېمه قىلىۋاتىدۇ؟ ـ دەپ سورىدى

ئــۇبهي شــۇڭا ــــ بــۇالر قۇرئــاننى يــاد بىلمهيــدىغان ئــادەملهر ئىــكهن،  
پهيغهمـبهر  . ئوقۇۋاتىدۇ، ـ دېيىلـدى   ناماز گه ئىقتىدا قىلىپئىبنى كهئب

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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قىلىپتـۇ، ـ    ياخشـى ئىـش  ـــ بـۇالر توغرىسـىنى تېپىپتـۇ، ھهجهپمـۇ      
  . ①دېدى

  )1377: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبٍد الْقَارِيِّ أَنَُّه قَالَ َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّـابِ   - 2280
ِضَي اللَُّه َعْنُه لَْيلَةً ِفي َرَمَضانَ إِلَى الَْمْسجِِد فَإِذَا النَّاُس أَْوَزاٌع ُمَتفَرِّقُونَ ُيَصـلِّي الرَُّجـلُ   َر

ِلَنفِْسِه َوُيَصلِّي الرَُّجلُ فَُيَصلِّي بَِصلَاِتِه الرَّْهطُ فَقَالَ ُعَمُر إِنِّي أََرى لَْو َجَمْعُت َهُؤلَاِء َعلَـى  
اِحٍد لَكَانَ أَْمثَلَ ثُمَّ َعَزَم فََجَمَعُهْم َعلَى أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ثُمَّ َخَرْجُت َمَعُه لَْيلَةً أُْخـَرى  قَارǛٍِ َو

الَِّتي  َوالنَّاُس ُيَصلُّونَ بَِصلَاِة قَارِِئهِْم قَالَ ُعَمُر نِْعَم الْبِْدَعةُ َهِذِه َوالَِّتي َيَناُمونَ َعْنَها أَفَْضلُ ِمْن
 .نَ ُيرِيُد آِخَر اللَّْيلِ َوكَانَ النَّاُس َيقُوُمونَ أَوَّلَُهَيقُوُمو

بىر رامىـزان  : راھمان ئىبنى ئابدۇلقارى مۇنداق دەيدۇرئابدۇ - 2280
كېچىسى، ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـلهن مهسـجىدكه       

ى يهنى بهزىلىر(گۇرۇھ بولۇپ  -ئايرىم، گۇرۇھ  -ئادەملهر ئايرىم . چىقتىم
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   . ناماز ئوقۇۋېتىپتـۇ ) يالغۇز، بهزىلىرى جامائهت بولۇپ

ناھايىتى قىلىپ ناماز ئوقۇسا  غا ئىقتىدابىر قارىھهممىسى بۇالر : ئهنهۇ
كۆپ ئـۆتمهي، رەسـمىي قـارار قىلىـپ،     . ، ـ دەپ ئويلىدى كدەغۇياخشى بول

. تىكلىـدى نى ئۇالرغا ئىمـام قىلىـپ   ئۇبهي ئىبنى كهئب نى يىغىپ،ۇالرئ
باشـــقا بىـــر كېچىســـى، يهنه ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ بىـــلهن بىلـــله  
مهسجىدكه چىقساق، جامائهت ئۇبهي ئىبنى كهئبنىـڭ ئارقىسـىدا نامـاز    

ياخشـى  نېمىدېگهن ): بۇنى كۆرۈپ(ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . ئوقۇۋېتىپتۇ
 ئهپسۇسكى، ھازىر ئۇخالپ، كېچىنىڭ ئاخىرقى قىسمىدا! بۇ؟ يېڭىلىق

. تـۇرۇپ نامـاز ئوقۇغانالرنىـڭ ئهمهلـى بۇالرنىڭكىـدىن ئهۋزەلـدۇر، ـ دېـدى         
ــا    ــمىدىال نامازغــ ــائهت تېخــــى كېچىنىــــڭ بــــاش قىســ ــۈنكى جامــ چــ

  . تۇرۇۋالغانىدى
  )2010: بۇخارى(

ا َعْن السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد أَنَُّه قَالَ أََمَر ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ َوَتِميًم - 2281
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نَّا الدَّارِيَّ أَنْ َيقُوَما ِللنَّاسِ بِإِْحَدى َعْشَرةَ َركَْعةً قَالَ َوقَْد كَانَ الْقَارǛُِ َيقَْرأُ بِالِْمِئَني َحتَّى كُ
 .َنْعَتِمُد َعلَى الِْعِصيِّ ِمْن طُولِ الِْقَيامِ َوَما كُنَّا َنْنَصرُِف إِلَّا ِفي فُُروعِ الْفَْجرِ

ئـۆمهر  : يهزىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇسائىب ئىبنى  - 2281
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۇبهي ئىبنــى كهئــب ۋە تهمىــم دارى رەزىيهلالھــۇ       
ــكه        ــۇپ بېرىش ــاز ئوق ــئهت نام ــر رەك ــون بى ــىلهرگه ئ ــاالرنى كىش ئهنهۇم

ئوقۇيتتى،  قىسمىدىن ①مىئىن) سۈرىلىرىنىڭقۇرئان (ئىمام . بۇيرىدى
ا تايىنىپمۇ قاالتتۇق ۋە ئـۆيگه تـاڭ   بىز قىيامنىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن ھاسىغ

  . قايتاتتۇق ي دەپ قالغانداسۈزۈله
  )253: مالىك(

َعْن َماِلك َعْن َيزِيَد ْبنِ ُروَمانَ أَنَُّه قَالَ كَانَ النَّاُس َيقُوُمونَ ِفي َزَماِن ُعَمَر  - 2282
  .ْبنِ الَْخطَّابِ ِفي َرَمَضانَ بِثَلَاٍث َوِعْشرِيَن َركَْعةً

الىــك يهزىــد ئىبنــى رۇمانــدىن رىــۋايهت قىلىــپ مۇنــداق  م - 2282
) تهراۋى نـامىزىنى (ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ زامانىدا كىشىلهر : دەيدۇ

  . يىگىرمه ئۈچ رەكئهت ئوقۇيتتى
  )254: مالىك(

للَِّه َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ قَالَ قُلُْت ِلَجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ أَكُْنَت ُتَجاِلُس َرُسولَ ا - 2283
ْو َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َنَعْم كَِثًريا كَانَ لَا َيقُوُم ِمْن ُمَصلَّاُه الَِّذي ُيَصلِّي ِفيِه الصُّـْبَح أَ 

الَْغَداةَ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس فَإِذَا طَلََعْت الشَّْمُس قَاَم َوكَاُنوا َيَتَحدَّثُونَ فََيأُْخذُونَ ِفـي أَْمـرِ   
 .لَْجاِهِليَِّة فََيْضَحكُونَ َوَيَتَبسَُّما

مهن جــابىر ئىبنــى : ســىماك ئىبنــى ھهرب مۇنــداق دەيــدۇ  - 2283
  :سهمۇرەدىن

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ) نامـــازدىن كېـــيىن(ـــــ ســـىلهر 
  : بىلله ئولتۇرامتىڭالر؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇبىلهن ۋەسهللهم 

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر. ــ ھهئه، كۆپ ئولتۇراتتۇق

                                                 
 . ى نامىئايهتلىرىنىڭ سانى ئىككى يۈزدىن يۇقىرى بولغان سۈرىلهرنىڭ ئومۇم: مىئىن ①
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كــۈن . ئوقۇغــان يېرىــدىن قوپمــايتتى ىنىزىنــامبامــدات كــۈن چىققــۇچه 
جاھىلىيهت ) مهسجىدته(جامائهت . چىققاندىن كېيىن قوپۇپ كېتهتتى

دەۋرىدىكى ئىشالر توغرۇلۇق سۆزلىشىپ كۈلۈشۈپ كېتهتتى، پهيغهمبهر 
مســىرەپ قويــاتتى، ـ   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇالرغــا قــاراپ كۈلۈ

  . دېدى
  )670: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  - 2284
 .لْإِبِلِلَا َتْغِلَبنَّكُْم الْأَْعَراُب َعلَى اْسمِ َصلَاِتكُْم أَلَا إِنََّها الِْعَشاُء َوُهْم ُيْعِتُمونَ بِا

: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     - 2284
سهھرالىق ئهرەبلهر «: مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

دىقـقهت  . خۇپتهن نامىزىنىـڭ ئىسـمىدا سـىلهردىن غالىـب كهلمىسـۇن     
ــۇ نامازنىــڭ ئىســمى ئىشــا    ــدۇر) خــۇپتهن(قىلىڭالركــى، ب ــۇالر . نامىزى ئ

تۆگىلىرىنى ساغىمىز دەپ كېچىكىپ قالغاچقا، خۇپتهننى ئۆزلىرىنىڭ 
ــويىچه ئ  ــرى بــ ــامىزى (تهمه هتهبىــ ــېچىكىش نــ ــدۇ) كــ » دەپ ئاتىۋالىــ

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
   )644: مۇسلىم(

النَّبِـيَّ   عن َعْبد اللَِّه ْبن ُبَرْيَدةَ قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَغفَّلٍ الُْمَزنِـيُّ أَنَّ  - 2285
ُب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتْغِلَبنَّكُْم الْأَْعَراُب َعلَى اْسمِ َصلَاِتكُْم الَْمْغرِبِ قَالَ الْـأَْعَرا 

 .َوَتقُولُ ِهَي الِْعَشاُء
ئابـدۇلالھ ئىبنـى   : ئابدۇلالھ ئىبنـى بۇرەيـدە مۇنـداق دەيـدۇ     - 2285

: اللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مـــۇغهففهل ماڭـــا پهيغهمـــبهر ســـهل   
بـۇ خـۇپتهن نامىزىـدۇر، ـ     : سهھرالىق ئهرەبلهر ناماز شامنىڭ ئىسمىنى«

دەپ ئاتاپ، سىلهرنى ئېزىقتۇرىۋەتمىسۇن، چۈنكى ئۇالر ناماز شامنى ئىشـا  
  . دېگهنلىكىنى سۆزلهپ بهردى» دەپ ئاتايدۇ) خۇپتهن(

  )563: بۇخارى(
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َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيكَْرُه النَّْوَم قَْبـلَ  َعْن أَبِي َبْرَزةَ أَنَّ  - 2286
  .الِْعَشاِء َوالَْحِديثَ َبْعَدَها

ــدۇ    – 2286 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇ بهرزە رەزىيهلالھ ــبهر : ئهب پهيغهم
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خۇپتهندىن بۇرۇن ئۇخالشـنى ۋە ئۇنىڭـدىن   

  . ىشنى ياخشى كۆرمهيتتىكېيىن پاراڭلىش
  )568: بۇخارى(

َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسـُمُر   - 2287
  . َمَع أَبِي َبكْرٍ ِفي الْأَْمرِ ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني َوأََنا َمَعُهَما

ــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهل  - 2287 ــداق دەيــدۇ ئ : الھــۇ ئهنهــۇ مۇن
ــۇلمانالرنىڭ ئىشـــى    ــهللهم مۇسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ پهيغهمـ
توغرىسىدا ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن خېلى بىر ۋاقىتالرغىچه 

  . ①پاراڭلىشاتتى، مهنمۇ ئۇالرغا ھهمسۆھبهت بوالتتىم
  )169: تىرمىزى(

قَالَ قَالَ َرُجلٌ قَالَ ِمْسَعٌر أَُراُه ِمْن ُخَزاَعةَ لَْيَتنِـي  َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد  - 2288
َم َصلَّْيُت فَاْسَتَرْحُت فَكَأَنَُّهْم َعاُبوا َعلَْيِه ذَِلَك فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

 .َيقُولُ َيا بِلَالُ أَِقْم الصَّلَاةَ أَرِْحَنا بَِها
ــدۇ     - 2288 ــداق دەيـ ــد مۇنـ ــۇل جهئـ ــى ئهبـ ــالىم ئىبنـ ــۇزائه : سـ خـ
  : بىر كىشى ىكقهبىلىسىل

ئوقـۇپ، راھهتلهنـگهن بولسـام، ـ دېگهنىـدى، باشـقىالر         زانام ــ كاشكى
شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ    . تـۇردى  نهزىرى بىـلهن قـارىغىلى   هشلئهيىب ڭغائۇنى
  : ئادەم

! اللئــى بىــ: ــــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ
ىنى ئاڭلىغان كـ دېگهنلى! نامازغا تهكبىر ئوقۇپ بىزنى راھهتلهندۈرگىن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 143(ئهلبانى  ①
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  . ①ئىدىم، ـ دېدى
  )4985: داۋۇد ئهبۇ(

 .قُْم َيا بِلَالُ فَأَرِْحَنا بِالصَّلَاِة: ويف رواية عن بعȐ األنصار رفعه - 2289
ــۋايهتته  - 2289 ــر رىـ ــ : يهنه بىـ ــارالردىن بىرىـ ــبهر  دىنئهنسـ پهيغهمـ
قوپ، بىزنى ناماز ! ئى بىالل«: بىاللغا نىڭئهلهيهى ۋەسهللهم سهلاللالھۇ

  . ②لىكى رىۋايهت قىلىنغاندېگهن» بىلهن راھهتلهندۈرگىن
  )4986: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي الَْعلَاِء أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن أَبِي الَْعاصِ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2290
َرُسولَ اللَِّه إِنَّ الشَّْيطَانَ قَْد َحالَ َبْينِي َوَبْيَن َصلَاِتي َوِقَراَءِتي َيلْبُِسَها َعلَـيَّ فَقَـالَ    فَقَالَ َيا

لَِّه ِمْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَك َشْيطَانٌ ُيقَالُ لَُه َخْنَزٌب فَإِذَا أَْحَسْسَتُه فََتَعوَّذْ بِال
 . ِفلْ َعلَى َيَسارَِك ثَلَاثًا قَالَ فَفََعلُْت ذَِلَك فَأَذَْهَبُه اللَُّه َعنِّيَواْت

ئوسـمان ئىبنـى   : ئهبۇلئهال رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  – 2290
ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئهبۇ 

  :قېشىغا كېلىپ
مهن بىـلهن نامىزىمنىـڭ ئارىسـىدا    شـهيتان  ! نىـڭ رەسـۇلى  هللاــ ئى ا

. توسقۇنلۇق قىلىپ، قىرائىتىمدە مېنى شهككه سېلىپ قويدى، ـ دېدى 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

سـهن ئـۇنى سهزسـهڭ، ئۇنىـڭ     . ــ ئۇ، خهنزەب دېيىلىدىغان شهيتاندۇر
قا سېغىنغىن ۋە سول تهرىپىڭگه ئـۈچ قېـتىم   هللاۋەسۋەسه سېلىشىدىن ا

ــدى ، ـ  ىنتۈكــۈرگ ــدۇ  . دې ــداق دەي ــۇ مۇن مهن : ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنه
  . كۆتۈرىۋەتتى) يهنى شهكنى(ئۇنى هللا شۇنداق قىلغان ئىدىم، ا

  )2203: مۇسلىم(

َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ قَالَ لَمَّا اْسَتْعَملَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2291

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4171(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4172(ئهلبانى  ②
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اِئِف َجَعلَ َيْعرُِض ِلي َشْيءĄ ِفي َصلَاِتي َحتَّى َما أَْدرِي َما أَُصلِّي فَلَمَّا َرأَْيُت َوَسلََّم َعلَى الطَّ
 ذَِلَك َرَحلُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ اْبُن أَبِي الَْعاصِ قُلُْت َنَعْم َيا َرُسولَ

ُت َيا َرُسولَ اللَِّه َعَرَض ِلي َشْيءĄ ِفي َصلََواِتي َحتَّى َمـا أَْدرِي َمـا   اللَِّه قَالَ َما َجاَء بَِك قُلْ
أَُصلِّي قَالَ ذَاَك الشَّْيطَانُ اْدُنْه فََدَنْوُت ِمْنُه فََجلَْسُت َعلَى ُصُدورِ قََدَميَّ قَالَ فََضَرَب َصْدرِي 

فَفََعلَ ذَِلَك ثَلَاثَ َمرَّاٍت ثُمَّ قَالَ الَْحْق بَِعَمِلـَك   بَِيِدِه َوَتفَلَ ِفي فَِمي َوقَالَ اْخُرْج َعُدوَّ اللَِّه
 .قَالَ فَقَالَ ُعثَْمانُ فَلََعْمرِي َما أَْحِسُبُه َخالَطَنِي َبْعُد

: ئاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ئهبۇ ئوسمان ئىبنى  - 2291
قويغان  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى تائىفقا خىزمهتكه

ۋاقىتتا، نامىزىمدا نېمىنى ئوقۇغانلىقىمنى بىلمىگۈدەك دەرىجىدە بىـر  
بۇ ئهھۋالنى سهزگهندىن كېيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ئىشالر بوالتتى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا بـاردىم 
  : ۋەسهللهم

  : ، ـ دېدى، مهنمۇــ سهن ئهبۇلئاسنىڭ ئوغلى
  . ــ شۇنداق، ـ دېدىم

  ــ نېمه دەپ كهلدىڭ؟ 
ماڭا نامازلىرىمـدا نېمىنـى ئوقۇغـانلىغىمنى    ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

  . بىلمىگۈدەك دەرىجىدە بىر ئىشالر بولۇۋاتىدۇ، ـ دېدىم
ـــ ئـۇ شـهيتاندۇر، ماڭـا يېقىنالشـقىن، ـ دېـدى، مهن يېقىنلىشـىپ          

ــۈپ ئولتــۇردۇم ــولى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهل. يۈكۈن هيهــى ۋەســهللهم ق
  : بىلهن كۆكسۈمگه ئۇرۇپ، ئاغزىمغا سۈپلهپ قويدى ۋە

بـــۇنى ئـــۈچ قېـــتىم . ــــ دېـــدى! نىـــڭ دۈشـــمىنى، چىـــقهللاـــــ ئـــى ا
  : تهكرارلىغاندىن كېيىن

شۇندىن كېيىن، ئۇ ئىش قايتا . ـ دېدى! ــ ئهمدى ئىشىڭغا قايتقىن
  . ①يۈز بهرمىدى

  )3548: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2858(ئهلبانى  ①
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َر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلُّوا ِفي ُبُيوِتكُْم َعنِ اْبنِ ُعَم - 2292
 .لَا َتتَِّخذُوَها قُُبوًرا

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2292
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قهبرىســتانلىققا ئايالنــدۇرۇپ  ۆينىۇڭالر، ئــئۆيۈڭالردىمــۇ نامــاز ئوقــ«
  . ①»قويماڭالر

  )»لكهبىرهئ«؛ زارز؛ به6009: ئهھمهد(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2293
 .ِء َوالُْمْنكَرِ، لَْم َيْزَدْد ِمَن اللَِّه إِال ُبْعًداَمْن لَْم َتْنَهُه َصالُتُه َعنِ الْفَْحَشا :َوَسلََّم

ــۋايهت          2293 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــامىزى يامــان ۋە ناچــار ئىشــالردىن توســۇپ قااللمىغــان   ئوقۇغــان « ن
  . ②»لىشىپ كېتىدۇتىن تېخىمۇ يىراقهللاكىشى ا

 )11025: »ئهلكهبىر«(

 .َمْن لَْم َتأُْمْرُه َصالُتُه بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهُه َعنِ الُْمْنكَرِ”: قَالَ َعْبُد اللَِّه - 2294
ــدۇكى،      2294 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــ ئاب ـ

 : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئادەمنىڭ ئوقۇغان نامىزى ئۇنى ياخشى ئىشـقا بـۇيرۇپ، يامـان     بىر«

  . ③»)خاالس –تائاالدىن يىراقالشتۇرىدۇ هللا ئۇنى ا(ئىشتىن توسالمىسا 
 )8543: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد، بهززار ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ئىمـــام ): 3494(ھهيســـهمى  ①

 .ھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى سه
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە لهيـــس ئىبنـــى ئهبـــۇ   ): 3557(ھهيســـهمى  ②

 .لېكىن ئۇنىڭ ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن. سۇلهيم ئىسىملىك ئىشهنچلىك كىشى بار
، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ     ): 3558(ھهيســهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ـ َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َصلَاةُ الَْمْرِء  2295 
 .َبْيِتِه أَفَْضلُ ِمْن َصلَاِتِه ِفي َمْسجِِدي َهذَا إِلَّا الَْمكُْتوَبةَِفي 

ــۋايهت      - 2295 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىت رەزىيهلالھـ ــى سـ ــد ئىبنـ زەيـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــارلىق(بىـــر ئادەمنىـــڭ ئۆيىـــدە ئوقۇغـــان  « ــله، ســـۈننهت قاتـ ) نهپـ
ــ ــڭ  ىازلىرنامـ ــۇ مېنىـ ــان  بـ ــجىدىمدە ئوقۇغـ ــۈننهت (مهسـ ــله، سـ ) نهپـ
  . ①»دىن ئهۋزەلدۇرلىرىناماز

  )1044: داۋۇد ئهبۇ(

صالة الرجل يف الفالة إذا أƢها َتضاعف علـى  « :قال رفعهـ عبد الواحد   2296
  .»صالته يف اجلماعة ƞثلها

ــد – 2296 ــدۇكى، ئابدۇلۋاھىــ ــۋايهت قىلىنىــ ــبهر تىن رىــ  پهيغهمــ
  :يهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهله

بىر ئادەمنىڭ چۆلدە كامىـل ئوقۇغـان بىـر ۋاخ نـامىزى، جامـائهت      « 
  . »ھهسسه ئارتۇق ھېسابلىنىدۇبىر بىلهن ئوقۇغان بىر ۋاخ نامىزىدىن 

 )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

َسلََّم إِنَّ اللََّه قَالَ َمْن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 2297
َعاَدى ِلي َوِليŋا فَقَْد آذَْنُتُه بِالَْحْربِ َوَما َتقَرََّب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّا افَْتَرْضـُت  

ُتُه كُْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع َعلَْيِه َوَما َيَزالُ َعْبِدي َيَتقَرَُّب إِلَيَّ بِالنََّواِفلِ َحتَّى أُِحبَُّه فَإِذَا أَْحَبْب
ِطَينَُّه بِِه َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر بِِه َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطȈُ بَِها َورِْجلَُه الَِّتي َيْمِشي بَِها َوإِنْ َسأَلَنِي لَأُْع

ُه َتَردُِّدي َعْن َنفْسِ الُْمـْؤِمنِ َيكْـَرُه   َولَِئْن اْسَتَعاذَنِي لَأُِعيذَنَُّه َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء أََنا فَاِعلُ
 .الَْمْوَت َوأََنا أَكَْرُه َمَساَءَتُه

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2297
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ا، كىمكى مېنىڭ دوستۇمنى دۈشمهن تۇتس: تائاال مۇنداق دېدىهللا ا«
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 922(ئهلبانى  ①
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بهنــــدەم ماڭــــا پهرزلهرنــــى . مهن ئۇنىڭغــــا ئــــۇرۇش ئــــېالن قىلىــــمهن
. قىلىشتىنمۇ ياخشىراق بىر ئىشنى قىلىش بىلهن يېقىنلىشـالمايدۇ 

ــله ئىبــادەت بىلهن  ــا نهپ ــدەم ماڭ ــا قهدەر   مــۇبهن ــۇنى دوســت تۇتقانغ مهن ئ
قاچانكى مهن ئۇنى دوست تۇتسـام، مهن ئۇنىـڭ   . داۋاملىق يېقىنلىشىدۇ

لىقى، كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان قولى، ماڭىدىغان پۇتى ئاڭاليدىغان قۇ
ماڭـا سېغىنسـا، ئـۆز    . مهندىن نېمىنى سورىسا، شۇنى بېرىمهن. بولىمهن

نىــڭ جېنىنــى ئېلىشــتىن باشــقا  مۇئمىنمهن . پاناھىمــدا ســاقاليمهن
بهنـدەم ئۆلـۈمنى ياخشـى     مـۇئمىن . ھېچبىر ئىشتا تهرەددۇت قىلمايمهن

  . »ئۇنىڭ خاپىلىقلىرىنى ياخشى كۆرمهيمهنكۆرمهيدۇ، مهن بولسام، 
  )6502: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُحْبِشيٍّ الَْخثَْعِميِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ أَيُّ  - 2298
الَ َجْهُد الُْمِقلِّ ِقيلَ فَأَيُّ الْهِْجَرِة الْأَْعَمالِ أَفَْضلُ قَالَ طُولُ الِْقَيامِ ِقيلَ فَأَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ قَ

أَفَْضلُ قَالَ َمْن َهَجَر َما َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه ِقيلَ فَأَيُّ الْجَِهاِد أَفَْضلُ قَالَ َمْن َجاَهَد الُْمْشـرِِكَني  
  .ُعِقَر َجَواُدُهبَِماِلِه َوَنفِْسِه ِقيلَ فَأَيُّ الْقَْتلِ أَْشَرُف قَالَ َمْن أَُهرِيَق َدُمُه َو

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ھۇبشــى خهســئهمى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ       - 2298
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: مۇنداق دەيدۇ

ــهلاللالھۇ        ــبهر س ــورالدى، پهيغهم ـــ قايســى ئهمهل ئهۋزەل؟ ـ دەپ س ـ
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : يهنه. ناماز، ـ دەپ جاۋاب بهردىبولغان ــ قىيامى ئۇزۇن 
  .ـــ قايسى سهدىقه ئهۋزەل؟ ـ دەپ سورالدى

  : يهنه. ــ تۇرمۇشى ناچار ئادەمنىڭ سهدىقىسى، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  .ــ قايسى ھىجرەت ئهۋزەل؟ ـ دەپ سورالدى

. تائاال ھارام قىلغان نهرسىنى تهرك قىلىش، ـ دەپ جاۋاب بهردى هللا ــ ا
  : يهنه

  .رالدىــ قايسى جىهاد ئهڭ ئالىي؟ ـ دەپ سو
. مېلى ۋە جېنى بىلهن بىۋاسىته قىلىنغان جىهاد، ـ دېـدى   –ــ پۇل 

  : يهنه
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  .ــ قايسى ئۆلۈم ئهڭ شهرەپلىك؟ ـ دەپ سورالدى
) ئــۇرۇش مهيدانىــدا(تائــاال يولىــدا ئېقىتىلىــپ، ئېتــى هللا ــــ قېنــى ا

  . ①ئۆلتۈرۈلگهن كىشىنىڭ ئۆلۈمى، ـ دېدى
  )1449: داۋۇد ئهبۇ(

ْبنِ قَبِيَصةَ قَالَ قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فَقُلُْت اللَُّهمَّ َيسِّْر ِلـي َجِليًسـا   َعْن ُحَرْيِث  - 2299
َصاِلًحا قَالَ فََجلَْسُت إِلَى أَبِي ُهَرْيَرةَ فَقُلُْت إِنِّي َسأَلُْت اللََّه أَنْ َيْرُزقَنِي َجِليًسـا َصـاِلًحا   

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعلَّ اللََّه أَنْ َيْنفََعنِي بِِه فَقَالَ فََحدِّثْنِي بَِحِديٍث َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه 
َمِة ِمْن َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ أَوَّلَ َما ُيَحاَسُب بِِه الَْعْبُد َيْوَم الِْقَيا

أَفْلََح َوأَْنَجَح َوإِنْ فََسَدْت فَقَْد َخاَب َوَخِسَر فَإِنْ اْنَتقََص ِمْن  َعَمِلِه َصلَاُتُه فَإِنْ َصلَُحْت فَقَْد
فَرِيَضِتِه َشْيءĄ قَالَ الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ اْنظُُروا َهلْ ِلَعْبِدي ِمْن َتطَوُّعٍ فَُيكَمَّلَ بَِها َما اْنَتقََص ِمْن 

 .ذَِلَكالْفَرِيَضِة ثُمَّ َيكُونُ َساِئُر َعَمِلِه َعلَى 
ــدۇ   - 2299  ــداق دەي ــنىگه : ھــۇرەيس ئىبنــى قهبىســه مۇن مهن مهدى

  : كېلىپ
ــ دەپ دۇئـا   ! مېنـى ياخشـى سـورۇنغا مۇيهسسـهر قىلغىـن     ! هللاــ ئـى ا 

ــۇ ئهنهۇنىــڭ ســورۇنىغا مۇيهسســهر     ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــدىم ۋە ئهب قىل
  : مهن ئۇنىڭغا. بولدۇم

سـهر قىلىشـىنى   تائـاالدىن مېنـى ياخشـى سـورۇنغا مۇيهس    هللا ــ مهن ا
مېنــى ســېنىڭ ســورۇنىڭغا مۇيهسســهر هللا ا. تىــلهپ دۇئــا قىلغــان ئىــدىم

شۇڭا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن ئاڭلىغـان      . قىلدى
تائاال بـۇ ھهدىسـنىڭ سـهۋەبى بىـلهن     هللا ا. ھهدىستىن بىرنى دەپ بهرگىن

رە ئهبۇ ھۇرەي. ، ـ دېدىم سا ئهجهپ ئهمهسمېنى ياخشى ئىشقا نېسىپ قىل
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــدى

  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم
ــۇپ    « ــى بولـ ــدىن بىرىنچـ ــدىنىڭ ئهمهللىرىـ ــۈنى بهنـ ــامهت كـ قىيـ

ئهگهر ئــۇ ئادەمنىــڭ نــامىزى كامىــل بولغــان  . ســورىلىدىغىنى نامــازدۇر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1286(ئهلبانى  ①
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ئۇنداق بولمىسـا، پۇشـايمان قىلىـدۇ ۋە    . بولسا قۇتۇلىدۇ ۋە نىجات تاپىدۇ
: تائــاالهللا ئهگهر پهرزدىــن بىــر نهرســه كېمىيىــپ قالســا، ا. زىيــان تارتىــدۇ

ئۇ بهندىنىڭ نهپله . ـ دەيدۇ! بهندەمنىڭ نهپله ئىبادىتىگه قاراپ بېقىڭالر
ئىبــادىتى بولســا، ئۇنىــڭ بىــلهن پهرزدىــن كېمىيىــپ قالغــان يهرلىــرى  

ــدۇ ــلهن، . تولۇقلىنىـ ــۇنىڭ بىـ ــان ئهمهللىرى  شـ ــدىنىڭ قالغـ ــڭ بهنـ نىـ
  . ①»مۇشۇ رەۋىش بويىچه داۋاملىشىدۇ سۈرۈشتۈرمىسىمۇ

  )413: تىرمىزى(

 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 337(ئهلبانى  ①
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  بۆلۈمىجىنازا 

 ۋە كېسىلى ۋابا كىچىك بالىالرنىڭ ئۆلۈمى، مۇسىبهت، كېسهل،
 مهسىلىلهرباشقا ئاالقىدار الرغا ۇب

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي َسِعيٍد َوأَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّهَما َسِمَعا َرُسولَ اللَّ - 2300
َيقُولُ َما ُيِصيُب الُْمْؤِمَن ِمْن َوَصبٍ َولَا َنَصبٍ َولَا َسقَمٍ َولَا َحَزٍن َحتَّى الَْهمِّ ُيَهمُُّه إِلَّا كُفَِّر 

  .بِِه ِمْن َسيِّئَاِتِه
ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالر پهيغهمـبهر   سهئىد ۋە ئهبۇ ئهبۇ -2300

ــۋايهت   ســهلال ــانلىقىنى رى ــداق ئاڭلىغ لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن مۇن
  :قىلىدۇ

ھهسـرەت، ھهتتـا    –گه ئاغرىق، چارچاش، كېسهللىك، قايغۇ مۇئمىن«
ــۇ هللا كىچىــك بىــر غهم يهتســه، شــۇنىڭ بهدىلىــگه ا  ــاال ئ نىــڭ مۇئمىنتائ

  )2573: مۇسلىم. (»خاتالىقلىرىنى كهچۈرىدۇ
ْسُعوٍد َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َم - 2301

َوُهَو ُيوَعُك َوْعكًا َشِديًدا فََمِسْسُتُه بَِيِدي فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّك لَُتوَعُك َوْعكًا َشـِديًدا  
نِّي أُوَعُك كََما ُيوَعُك َرُجلَاِن ِمْنكُْم فَقُلْـُت  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََجلْ إِ

ى ذَِلَك أَنَّ لََك أَْجَرْينِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََجلْ ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
ا ِسَواُه إِلَّا َحطَّ اللَُّه لَُه َسيِّئَاِتِه كََما َتُحطُّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيِصيُبُه أَذًى َمَرٌض فََم

  .الشََّجَرةُ َوَرقََها
: ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    - 2301

مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كىرسـهم، ئـۇ   
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  : قولۇمنى بهدىنىگه تهگكۈزۈپ بېقىپ. ئاغرىپ يېتىپتۇناھايىتى 
  : بهدىنىڭ بهك قىزىپ كېتىپتۇ، ـ دېسهم! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

ــپ       ــدەك قىزى ــادەم ئاغرىغان ــى ئ ــىلهردىن ئىكك ــۇنداق، مهن س ـــ ش ـ
  . كهتتىم، ـ دېدى

  : ــ ئۇنداق بولسا، ساڭا ئىككى ھهسسه ئهجىر بولىدىكهن، ـ دېسهم
 ەرداق بىـر مۇسـۇلمانغا كېسـهل، يـاكى باشـقا بىـر      ھهرقان. ــ شۇنداق

ئـــۇ مۇســـۇلماننىڭ خاتـــالىقلىرىنى خـــۇددى دەرەخ هللا ئهزىـــيهت يهتســـه، ا
  . يۇپۇرماقلىرىنى تۆككهندەك تۆكۈۋېتىدۇ، ـ دېدى

  )5660: بۇخارى(

َدَخلَ َعلَى أُمِّ عن َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2302 
ُحمَّى السَّاِئبِ أَْو أُمِّ الُْمَسيَّبِ فَقَالَ َما لَِك َيا أُمَّ السَّاِئبِ أَْو َيا أُمَّ الُْمَسيَّبِ ُتَزفْزِِفَني قَالَْت الْ

ُيـذِْهُب الِْكـُري    لَا َباَرَك اللَُّه ِفيَها فَقَالَ لَا َتُسبِّي الُْحمَّى فَإِنََّها ُتذِْهُب َخطَاَيا َبنِي آَدَم كََما
  .َخَبثَ الَْحِديِد
پهيغهمـــبهر : جـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ مۇنـــداق دەيـــدۇ     - 2302

بنىڭ هسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇممۇ سائىب ياكى ئۇممـۇ مۇسـهيي  
  :قېشىغا كىردى ۋە ئۇنىڭ ھالىنى كۆرۈپ

سـاڭا نـېمه بولـدى،    )! بهيـاكى ئۇممـۇ مۇسـهيي   (ــ ئى ئۇممۇ سـائىب  
  : ئۇ ئايال. نغۇ؟ ـ دەپ سورىدىتىترەيسه

بــۇ كېســهلنى ھــېچ كىمــگه    تائــاال هللا ــــ بهزگهك بولــۇپ قالــدىم، ا  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى! كۆرسهتمىسۇن

ــ بهزگهكنى تىللىما، چۈنكى ئۇ ئىنساننىڭ خاتالىقلىرىنى خـۇددى  
  . دۇ، ـ دېدىتۆمۈرنىڭ دادلىرىنى يوق قىلغاندەك يوق قىلىۋېتى كەركۈ

  )2575: مۇسلىم(

عاد « -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسولَ اهللا  -رضي اهللا عنه  -هريرة  أيب -عن 2303
هي ناري، أَُسلطُها على عبدي املؤمن، لتكون َحظَُّه : أْبِشْر، فإن اهللا تعاىل يقول: Ʈموما، فقال

  .»من النار
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پهيغهمـبهر  : يـدۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دە    ئهبۇ – 2303
ــر      ــان بى ــۇپ قالغ ــهللهم بهزگهك كېســىلى بول ــى ۋەس ســهلاللالھۇ ئهلهيه

  : بېرىپ مۇنداق دېگهن ئادەمنى يوقالپ
ـــ  ــۇ ھالىڭــدىن(ـ ــاالهللا چــۈنكى ا! ســۆيۈنگىن) ب مهن بهزگهكنــى : تائ

ــۇئمىن ــر پارچىســى     م ــدىكى نېسىۋىســىنىڭ بى ــدەمنىڭ جهھهننهم بهن
   .، ـ دېدى①قىلدىم

  )لغانرەزىن رىۋايهت قى(

َعْن َماِلك َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ َرُجلًا َجاَءُه الَْمْوُت ِفي َزَماِن َرُسولِ اللَِّه  - 2304
اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُجلٌ َهنِيئًا لَُه َماَت َولَْم ُيْبَتلَ بَِمَرضٍ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

  .لََّم َوْيَحَك َوَما ُيْدرِيَك لَْو أَنَّ اللََّه اْبَتلَاُه بَِمَرضٍ ُيكَفُِّر بِِه َعْنُه ِمْن َسيِّئَاِتِهَعلَْيِه َوَس
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : يهھيا ئىبنى سهئىد مۇنداق دەيـدۇ  - 2304

، يهنه بىـر  ئىـدى  بىر ئـادەم ۋاپـات بولغـان    دانىڭ زامانىئهلهيهى ۋەسهللهم
  : ئادەم

ــۇ نېم ـــ ئ ــاغرىق ـ ســىالقنىڭ     ! ىــدېگهن تهلهيلىــكـ ــداق ئ ھېچقان
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . دەردىنى تارتمايال ۋاپـات بولـدى، ـ دېـدى    

  : ۋەسهللهم
ئۇ ئادەمنى كېسهل قىلغان هللا ا. سهن نېمىنى بىلىسهن! ــ ۋاي ساڭا

  . بولسا، گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىشى مۇمكىن ئىدى، ـ دېدى
  )1753: مالىك(

فَقَالَ إِنَّ الُْمْؤِمَن إِذَا أََصاَبُه السَّقَُم ثُمَّ أَْعفَاُه اللَُّه ِمْنُه كَانَ : ويف رواية وزاد - 2305
كَانَ كَفَّاَرةً ِلَما َمَضى ِمْن ذُُنوبِِه َوَمْوِعظَةً لَُه ِفيَما َيْسَتقْبِلُ َوإِنَّ الُْمَناِفَق إِذَا َمرَِض ثُمَّ أُْعِفَي 

  . قَلَُه أَْهلُُه ثُمَّ أَْرَسلُوُه فَلَْم َيْدرِ ِلَم َعقَلُوُه َولَْم َيْدرِ ِلَم أَْرَسلُوُهكَالَْبِعريِ َع
ــ  - 2305 ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــان يهنه بىـ ــان قىلىنغـ ــۇپ بايـ : ۇالر قوشـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى

                                                 
 .بهندىنىڭ جهھهننهمدىكى نېسىۋىسى تۈگهيدۇ مۇئمىنيهنى مۇشۇ ئارقىلىق  ①
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، ئۇنىڭغــا شــىپالىق بهرســههللا اكېــيىن كېســهل بولــۇپ،  مــۇئمىن«
ــارەت، ك   ــا كهفف ــكهن گۇناھلىرىغ ــۈپ كهت ــا ئۆت ــرەت  هلگۈســى ھاياتىغ ئىب

مۇناپىق كېسهل بولۇپ ساقايسا، ئىگىسى باشـتا بـاغالپ قويـۇپ،    . بولىدۇ
ئـۆزىنى نـېمه ئۈچـۈن بـاغالپ، يهنه     شۇنىڭ بىلهن كېيىن قويۇپ بهرگهن، 

ــېمه ئۈچــۈن قويىــۋەتكهنلىكىنى بىل  ــۆگىگه ئوخشــا هلــمهي قالغــانن پ ت
  . ①»قالىدۇ

  )3089: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ ِعظَـُم   - 2306
فَلَُه  طَالَْجَزاِء َمَع ِعظَمِ الَْبلَاِء َوإِنَّ اللََّه إِذَا أََحبَّ قَْوًما اْبَتلَاُهْم فََمْن َرِضَي فَلَُه الرَِّضا َوَمْن َسِخ

  .السُّْخطُ
ــۋايهت     - 2306 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىـر  هللا ا. بۈيۈك ئىنئام بۈيۈك بااليى ـ ئـاپهت بىـلهن بىلـله بولىـدۇ     «

بۇنىڭغـا   كىمكـى . ئـاپهت بېرىـدۇ   -قهۋمنى ياخشى كۆرسه، ئۇالرغا بـااليى  
كىمكى بۇنىڭغا رازى بولمىسـا،   .رازى بولىدۇئۇنىڭدىن مۇ هللارازى بولسا، ا

  . ②»غهزەبلىنىدۇئۇنىڭغا هللا ا
 )4031:ئىبنى ماجه(

َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَودُّ أَْهلُ الَْعاِفَيِة َيـْوَم   - 2307
  . ُيْعطَى أَْهلُ الَْبلَاِء الثََّواَب لَْو أَنَّ ُجلُوَدُهْم كَاَنْت قُرَِضْت ِفي الدُّْنَيا بِالَْمقَارِيȐِ الِْقَياَمِة ِحَني

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 2307
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

ــكهن   « كىشــىلهرگه ســاۋاب قىيــامهت كــۈنى، دۇنيــادا مۇســىبهت يهت
دۇنيــادىكى : بېرىلگهنــدە، مۇســىبهت يهتــمهي ئۆلــۈپ كهتــكهن كىشــىلهر 

چىالر بىلهن بولسىمۇ قىرقىلغان بولسىچۇ يچېغىمىزدا تېرىلىرىمىز قا
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 679(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3256(بانى ئهل ②
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، ـ دەپ ئـــارزۇ قىلىشـــىپ    )يهنـــى قـــاتتىق ئازابقـــا قالغـــان بولســـاقچۇ(
  . ①»كېتىدۇ

  )2402: تىرمىزى(

لَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َيَزالُ الَْبلَـاُء  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَا - 2308
  . بِالُْمْؤِمنِ َوالُْمْؤِمَنِة ِفي َنفِْسِه َوَولَِدِه َوَماِلِه َحتَّى َيلْقَى اللََّه َوَما َعلَْيِه َخِطيئَةٌ

 ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     – 2308
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

مېلىغـا   –ۋاقىسى ۋە پۇل  –ئهر ۋە ئايالنىڭ نهپسىگه، باال  مۇئمىن«
تائــاال بىــلهن هللا ئاخىرىــدا، ئــۇالر ا. داۋاملىــق مۇســىبهت يېتىــپ تۇرىــدۇ 

  . ②»ھېچقانداق گۇناھى يوق ھالهتته ئۇچرىشىدۇ
  )2399: تىرمىزى(

َراِهيُم ْبُن َمْهِديٍّ السَّلَِميُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ ِمـْن  قَالَ إِْب - 2309
نَّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ إِ 

اللَِّه َمْنزِلَةٌ لَْم َيْبلُْغَها بَِعَمِلِه اْبَتلَاُه اللَُّه ِفي َجَسِدِه أَْو ِفي َماِلِه أَْو ِفـي  الَْعْبَد إِذَا َسَبقَْت لَُه ِمْن 
الَِّتـي   َولَِدِه قَالَ أَُبو َداُود َزاَد اْبُن ُنفَْيلٍ ثُمَّ َصبََّرُه َعلَى ذَِلَك ثُمَّ اتَّفَقَا َحتَّى ُيْبِلَغُه الَْمْنزِلَـةَ 

  .اللَِّه َتَعالَى َسَبقَْت لَُه ِمْن
ئىبــراھىم ئىبنــى مهھــدى ســهلهمى دادىســى ئــارقىلىق       - 2309

سـاھابىلىرىدىن بولغـان   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    
بوۋىســىدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق      

 بىر بهندىگه بىر مهرتىـۋە پۈتـۈپ، ئـۇ   هللا ا«: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
ئۇنىـڭ بهدىنـى   هللا بهندە ئۇ مهرتىۋىگه ئهمهلى بىلهن يېتهلمىگهن بولسا، ا

مېلى ۋەياكى ئائىلىسىگه باال ـ قازا بېرىش بىلهن بىرگه، شۇ   -ياكى پۇل 
ئـۇ  هللا شـۇ ئـارقىلىق، ا  . باالغا تاقابىل تۇرغىدەك سهۋر ـ تاقهت ئاتا قىلىدۇ 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1960(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1957(ئهلبانى  ②
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  . ①»بهندىنى پۈتۈلگهن مهرتىۋىسىگه يهتكۈزىدۇ
 )3090: ۇدداۋ ئهبۇ(

َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ النَّاسِ أََشدُّ َبلَاًء  - 2310
اْشـَتدَّ  قَالَ الْأَْنبَِياُء ثُمَّ الْأَْمثَلُ فَالْأَْمثَلُ فَُيْبَتلَى الرَُّجلُ َعلَى َحَسبِ ِدينِِه فَإِنْ كَانَ ِديُنُه ُصـلًْبا  

ـ  َب ُه لَاǗُُه َوإِنْ كَانَ ِفي ِدينِِه رِقَّةٌ اْبُتِلَي َعلَى َحَسبِ ِدينِِه فََما َيْبَرُح الَْبلَاُء بِالَْعْبِد َحتَّـى َيْتُركَ
  . َيْمِشي َعلَى الْأَْرضِ َما َعلَْيِه َخِطيئَةٌ

مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    ىڭسـىن دادىمۇسئهب ئىبنـى سـهئد    - 2310
  : مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنمهن پهيغه: رىۋايهت قىلىدۇ

ئـاپهت بهك قـاتتىق بولىـدۇ؟ ـ دەپ      -ـــ قايسـى كىشـىلهرگه بـااليى     
  : سورىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــويىچه       ــى ب ــانالر مهرتىۋىس ــيىن قالغ ــدىن كې ــبهرلهر، ئۇن ـــ پهيغهم ـ
ــدۇ ــىنىلىدۇ  . بولىـ ــدە سـ ــق دەرىجىـ ــا اليىـ ــى ئىمانىغـ ــۇ ئهگهر . كىشـ ئـ

ئىمـانى سـۇس   . كىشىنىڭ ئىمانى چىـڭ بولسـا، بـاالمۇ قـاتتىق بولىـدۇ     
ئــاپهت داۋاملىــق   -كىشــىگه بــااليى  . بولســا، بــاالمۇ يهڭگىــل بولىــدۇ   

ــپكېلى ــااليى  ۋېرى ــاخىرى ب ــا    -، ئ ــۇ كىشــىنى گۇناھســىز ھالغ ــاپهت ئ ئ
  . ②كهلتۈرىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )2398: تىرمىزى(

إنَّ «: قال -صلى اهللا عليه وسلم-ن رسولَ اهللا أ -رضي اهللا عنه  -أنس  -2311
وِعزźَّ وَجالƃ ال أخرِج أَحدا من الدُّنيا أريُد أن أغفـَر لـه حـƓ    : الرَّبَّ ُسبحانه يقول

  .»م يف َبَدنه، وإقتار يف رِْزِقهأستْوِفَي كلَّ خطيئة يف ُعنقه بُِسقْ
 ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، – 2311

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مېنىـڭ ئىـززىتىم ۋە ھـۆرمىتىم بىـلهن     : تائاال مۇنـداق دەيـدۇ  هللا ا«

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2649(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1956(ئهلبانى  ②
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ــداق    ــان ھهرقانـ ــرادە قىلغـ ــنى ئىـ ــرەت قىلىشـ ــهمكى، مهن مهغپىـ قهسـ
ئۇنىڭ پۈتۈن گۇناھىنى بهدىـنىگه كېسـهل بېـرىش، رىزقىنـى      ،كىشىنى

  . »ۇنيادىن چىقارمايمهنكېمهيتىش بىلهن تۈگهتمىگىچىلىك د
  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

َمرَِض عبُد اهللا، فعدناُه، فجعل : قال -رمحه اهللا  -شقيق بن عبد اهللا عن  -2312
صلى اهللا عليه -إƆ ال أبكي ألجل املرض، ألƧ Ɔعُت رسولَ اهللا : َيبكي، فعوتب، فقال

ى حال فتـرة، ومل ُيِصـْبƗ يف   وإƴا أبكي أنه أصاَبƗ عل .»املرض كفارة«: يقول -وسلم
حال اجتهاد، ألنه ُيكَتب ِللْعبد من األجر إذا َمرِض ما كان ُيكتب له قبـل أن َيمـرض   

  .فََمَنَعُه منه املرض
ئابدۇلالھ ئاغرىپ قالغان ئىدى، بىـز  : شهقىق مۇنداق دەيدۇ - 2312

ــاق، يىغلىغ  ــوقالپ بارس ــي ــارازى   ىل ــدىن ن ــقىالر ئۇنىڭ ــدى، باش ى تۇرغانى
  : شۇنىڭ بىلهن، ئابدۇلالھ. ىبولد

ــۈنكى مهن      ــدىم، چ ــۈن يىغلىمى ــانلىغىم ئۈچ ــهل بولغ ـــ مهن كېس ـ
كېسهل گۇناھالرنى يوق «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

مېنىــڭ يىغلىشــىمدىكى . دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم» قىلغۇچىــدۇر
ــدا        ــۇ كېســهل ماڭــا كــۈچ ـ قۇۋۋىتىمنىــڭ بارى ــى يه(ســهۋەب شــۇكى، ب ن

ــادەتته ئاكتىــپ ۋاقتىمــدا   ــمهي، ) ئىب لىقتىن اغــدۇرۇم قالمىغــان مكهل
چۈنكى بهنـدە كېسـهل   . ۋاقىتتا كهلدى )ئىبادەتته زەئىپلىشىپ قالغان(

بولۇپ قالغان چاغدا، كېسهل بولۇشـتىن ئىلگىـرى قىلىـپ كېلىۋاتقـان     
سـاق  قىاللمىغان بولسـىمۇ، سـاۋابى   ) كېسهل سهۋەبىدىن(ئهمهللىرىنى 

  . يېزىلىپ تۇرىدۇ، ـ دېدىلغاندەكال ۋاقتىدا قى
  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

 :قـال -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسولَ اهللا  -رضي اهللا عنه-أنسعن  - 2313
  .»إذا َمرِض وَصحَّ كالَبَرَدِة تقع من السَّماء يف َصفَائها وخلوصهااملريȐ  إƴا«

ــۋاي    - 2313 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ هت ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ
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ۋە سـاپ  كېسهل بولۇپ، ساقايغان كىشى ئاسماندىن ياغقان سۈزۈك «
  . ①»مۆلدۈرگه ئوخشايدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«، رەزىن، بهززار(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم غَلََبَنـا  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَْت النَِّساُء ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ - 2314
فَكَانَ  َعلَْيَك الرَِّجالُ فَاْجَعلْ لََنا َيْوًما ِمْن َنفِْسَك فََوَعَدُهنَّ َيْوًما لَِقَيُهنَّ ِفيِه فََوَعظَُهنَّ َوأََمَرُهنَّ

انَ لََها ِحَجاًبا ِمْن النَّـارِ فَقَالَـْت   ِفيَما قَالَ لَُهنَّ َما ِمْنكُنَّ اْمَرأَةٌ ُتقَدُِّم ثَلَاثَةً ِمْن َولَِدَها إِلَّا كَ
  . اْمَرأَةٌ َواثَْنَتْينِ فَقَالَ َواثَْنَتْينِ

ئايـالالر  : ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 2314
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

. تتـى بىزدىن ئېشىپ كه) سهندىن ۋەز ـ نهسىههت ئاڭالشتا (ــ ئهرلهر 
شۇنىڭ . ـ دېدى! شۇڭا بىز ئۈچۈن مهخسۇس بىر كۈن بېكىتىپ بهرگىن

بىــلهن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهخســۇس بىــر كــۈننى بېكىتىــپ،    
ــۈزەتتى          ــانالرنى يهتك ــر ـ پهرم ــىههت، ئهمى ــا ۋەز ـ نهس ــۇ ۋەز ـ    . ئۇالرغ ش

  : نهسىههتلهرنىڭ بىرىدە
الر ئـانىلىرى  كهتسـه، ئـۇ   ئۆلـۈپ ــ قايسى بىرىڭالرنىـڭ ئـۈچ بالىسـى    

  : بىر ئايال. بىلهن دوزاخنىڭ ئارىسىدا پهردە بولىدۇ، ـ دېدى
كهتسـىچۇ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر     ئۆلـۈپ  ــ ئىككى بالىسى 

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . كهتسىمۇ، شۇنداق بولىدۇ، ـ دېدى ئۆلۈپــ ئىككى بالىسى 

  )102: بۇخارى(

  .ُمْحَبْنِطǜ عند باب اجلنة، حƶ Ɠيَء أبواُهإن السِّقْط لَ: لرزينـ  2315
 -چۈشـۈپ كهتـكهن بـاال ئاتـا     : رەزىن مۇنداق رىۋايهت قىلدى - 2315

 .ئانىسى كهلگىچه، جهننهتنىڭ دەرۋازىسىدا ساقالپ تۇرىدۇ

                                                 
ــهمى  ① ــهن     ): 3807(ھهيس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى بهززار ۋە تهبهران ــۇ ھهدىس ــى  ب ــد ئىبن هدىدە ۋەلى

 .مۇھهممهد مۇۋقىرى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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لَُيَراِغُم َربَُّه  َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ السِّقْطَ - 2316
ُهَما بَِسـَررِِه  إِذَا أَْدَخلَ أََبَوْيِه النَّاَر فَُيقَالُ أَيَُّها السِّقْطُ الُْمَراِغُم َربَُّه أَْدِخلْ أََبَوْيَك الَْجنَّةَ فََيُجرُّ

  .َحتَّى ُيْدِخلَُهَما الَْجنَّةَ
ئهلــــى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،  – 2316
  : هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمب

ئانىسـى دوزاخقـا كىرىـپ كېتىۋاتقـان      -چۈشۈپ كهتـكهن بـاال ئاتـا    «
ــارى  ــا، پهرۋەردىگ ــلهن مۇنازىر ۋاقىتت ــىدۇىبى ــلهن . لىش ــۇنىڭ بى ــى : ش ئ

ــارى ــلهن مۇنازىر پهرۋەردىگـ ــكهنىبىـ ــدى لهشـ ــا  ①!چاچرانـ ــاڭنى  -ئاتـ ئانـ
ئانىســىنى  -، ئــۇ ئاتــا  نهتىجىــدە. جهنــنهتكه ئهكىرىــۋال، ـ دېيىلىــدۇ     

  . ②»كىندىكى بىلهن سۆرەپ، جهننهتكه ئهكىرىدۇ
 )1608: ئىبنى ماجه(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَدََّم ثَلَاثَةً لَـْم   - 2317
ا ِمْن النَّارِ قَالَ أَُبو ذَرٍّ قَدَّْمُت اثَْنْينِ قَالَ َواثَْنْينِ فَقَالَ أَُبيُّ َيْبلُُغوا الُْحلَُم كَاُنوا لَُه ِحْصًنا َحِصيًن

  . ْبُن كَْعبٍ َسيُِّد الْقُرَّاِء قَدَّْمُت َواِحًدا قَالَ َوَواِحًدا َولَِكْن إِنََّما ذَاَك ِعْنَد الصَّْدَمِة الْأُولَى
: رىۋايهت قىلىنىـدۇ  ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق - 2317

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كهتسـه، ئـۇالر   باالغهتكه يهتمهي تۇرۇپ ئۆلۈپ ــ كىمنىڭ ئۈچ بالىسى 

قىيـامهتته ئـۇنى دوزاخـتىن توسـىدىغان مۇسـتهھكهم قورغـان بولىـدۇ، ـ         
  : زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ. دېدى

ــاالم شــۇنداق بولــدى،   ـــ مېنىــڭ ئىككــى ب ــ د ـ ېگهنىــدى، پهيغهمــبه ـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇنـدىن كېـيىن   . ـــ ئىككىسـى بولسـىمۇ، شـۇنداق بولىـدۇ، ـ دېـدى       
  : قارىالرنىڭ پېشىۋاسى ئۇبهي ئىبنى كهئب

ــــ مېنىڭمــۇ بىرســى شــۇنداق بولــدى، ـ دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر          

                                                 
 .چۈشۈپ كهتكهن باال ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 353(ئهلبانى  ②
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  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
لــېكىن مۇســىبهت كهلــگهن . ۇــــ بىرســى بولســىمۇ، شــۇنداق بولىــد

  . ①چاغنىڭ ئۆزىدە سهۋر قىاللىشىغا باغلىق، ـ دېدى
 )1061: تىرمىزى(

َعْن َصْعَصَعةَ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ قَالَ لَِقيُت أََبا ذَرٍّ قُلُْت َحدِّثْنِي قَالَ َنَعـْم قَـالَ    - 2318
َمْينِ َيُموُت َبْيَنُهَما ثَلَاثَةُ أَْولَاٍد لَْم َيْبلُُغوا الِْحْنثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن ُمْسِل

  .إِلَّا غَفََر اللَُّه لَُهَما بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهْم
زەر  مهن ئهبــۇ: سهئســهئه ئىبنــى مۇئــاۋىيه مۇنــداق دەيــدۇ     - 2318

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ
ـ دېسـهم، ئـۇ مـاقۇل بولـۇپ مۇنـداق      ! رگىنــ ماڭا ھهدىس سۆزلهپ به

  : دېدى
ـــ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مۇنـــداق دېـــگهن   : ــ

 ئۆلــۈپئــۈچ بالىســى بــاالغهتكه يهتمىــگهن خوتۇننىــڭ  -مۇســۇلمان ئهر «
تائاال پهزلى ـ رەھمىتـى بىـلهن ئـۇ ئىككىسـىنىڭ گۇنـاھىنى       هللا كهتسه، ا

  . ②»كهچۈرىۋېتىدۇ
 )1874: نهسائى(

عن اْبَن َعبَّاسٍ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن كَـانَ   - 2319
 قَـالَ  لَُه فََرطَاِن ِمْن أُمَِّتي أَْدَخلَُه اللَُّه بِهَِما الَْجنَّةَ فَقَالَْت َعاِئَشةُ فََمْن كَانَ لَُه فََرȓٌ ِمْن أُمَِّتَك

فََرȓٌ َيا ُمَوفَّقَةُ قَالَْت فََمْن لَْم َيكُْن لَُه فََرȓٌ ِمْن أُمَِّتَك قَالَ فَأََنا فََرȓُ أُمَِّتي لَـْن   َوَمْن كَانَ لَُه
  . ُيَصاُبوا بِِمثِْلي
ــۇ ئهنهۇ   - 2319 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
دىن بـۇرۇن ئۆلـۈپ كهتـكهن ئىككـى     ــ ئۈممىتىمدىن كىمنىڭ ئۆزىـ 

ئۇ كىشىنى شـۇ ئىككـى بالىسـىنىڭ سـهۋەبى بىـلهن      هللا بالىسى بولسا، ا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 179(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1768(ئهلبانى  ②
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  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ـ دېدى
ــ بىر بالىسى بولسىچۇ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئائىشـه  . اق بولىـدۇ، ـ دېـدى   بىرسـى بولسـىمۇ، شـۇند   ! ـــ ئـى ئائىشـه   

  : رەزىيهلالھۇ ئهنها يهنه
ڭدىن ئۆزىدىن بـۇرۇن ئۆلـۈپ كهتـكهن ھېچبىـر بالىسـى      تىــ ئۈممى

  :بولمىغانالرچۇ؟ ـ دەپ سورىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
چــۈنكى ئۇالرغــا مېنىــڭ ئۆلۈمىمــدىنمۇ ئــارتۇق . ــــ ئۇالرغــا مهن بــار
  . ①ېدىمۇسىبهت بولمايدۇ، ـ د

 )1062: تىرمىزى(

َمـْن   :اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبد - 2320
لَْم َيكُْن  َماَت لَُه َولٌَد ذَكٌَر أَْو أُْنثَى، َسلََّم أَْو لَْم ُيَسلِّْم، َرِضَي أَْو لَْم َيْرَض، صرب أو مل يصرب

  .لَُه ثََواٌب إِال الَْجنَّةَ
ــدۇ - 2320 ــۋايهت  ئاب لالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بالىسـى  (پ كهتسـه،  ئۆلۈبىر كىشىنىڭ ئهركهك ياكى قىز بالىسى «
رازى بولسـۇن يـاكى بولمىسـۇن،    كهلگهن بۇ مۇسـىبهتكه  ئۇ ئادەم ) ئۆلگهن

  . ②»جهننهتتۇرمۇكاپاتى  نىڭۇن، ئۇ ئادەمسهۋر قىلسۇن ياكى قىلمىس
  )»ئهلئهۋسهت«؛ 10034: »ئهلكهبىر«(

وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـى   : عن أنس بن مالك، قال - 2321
: قـال . الذي ال ولد له: قالوا» يا بƗ سلمة، ما الرقوب فيكمƭ :»Ýلس بƗ سلمة فقال

بل هو «: قال. الذي ال مال له: قالوا» فيكمÝما املعدم «: قال. »بل هو الذي ال فرȓ له«

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 180(ئهلبانى  ①
نى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهمـــر ئىبنـــى خالىـــد بـــۇ ھهدىســـ): 3998(ھهيســـهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئهئشا ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار



  بۆلۈمى جىنازا

 572

  .»الذي يقدم وليس له عند اهللا خري
ــدۇ    - 2321 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهنى سهلهمه سورۇنىدا تۇرۇپ
كى ئىـز باسـارى يـا   (ئـاراڭالردىن كىمنـى رەقـۇب    ! ــ ئى بهنى سـهلهمه 

  : ئۇالر. دەپ قارايسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى) مىراسخورى يوق
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ـــ بالىسـى يـوق كىشـىنى دەيمىـز، ـ دېـدى       

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
. ــ ياق، ئۆزىدىن بۇرۇن بالىسى ئۆلۈپ كهتمىـگهن كىشـىدۇر، ـ دېـدى    

  : ئاندىن
ىلهر؟ دەپ قارايسـ ) ھېچنېمىسى يوق(ئدىم ۇـ ئاراڭالردىن كىمنى م

  : ئۇالر. ـ دەپ سورىدى
ــۇل  ـــ پ ــدى     -ـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . مېلــى يــوق كىشــىنى، ـ دې

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۈپ    ــۇرۇن بالىســى ئۆل ــدىن ب ــاق، ئۆزى ـــ ي ــا  ـ ــكهن ئهمم ــڭ هللا كهت نى

ــقاتمىغان      ــېمىگه ئهسـ ــېچ نـ ــاال ھـ ــۇ بـ ــدا ئـ ــى مدەرگاھىـ ــدىم ۇكىشـ ئـ
  . ①دۇر، ـ دېدى) ھېچنېمىسى يوق كىشى(

  )ۋە بهززارئهبۇ يهئال (

عن سهل بن حنيف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مل يكن  - 2322
له منكم فرȓ مل يدخل اجلنة إال تصريدا قال يارسول اهللا ما لكلنا فرȓ قال أو ليس مـن  

  .فرȓ أحدكم أن يفقد أخاه املسلم
سهھل ئىبنى ھهنىف رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت  - 2322

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: ىدۇقىلىن
ــۇرۇن بالىســـى ئۆلـــۈپ كهتمىـــگهن    ـــ ئۈممىتىمـــدىن ئۆزىـــدىن بـ ــ

بىـر  . كىشىلهردىن جهننهتكه كىرىدىغانالرنىڭ سانى بهكمـۇ ئـاز، ـ دېـدى    
  : كىشى

                                                 
ــهمى  ① ــان بولــۇپ، بهززارنىــڭ راۋىيلىــرى        ): 4001(ھهيس ــۇ يهئــال ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغ بــۇ ھهدىســنى ئهب

 .ر، ـ دېگهنسهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇ
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ھهممىمىزنىـڭ بالىسـى ئۆلـۈپ كهتمىـگهن     ! نىـڭ رەسـۇلى  هللاــ ئـى ا 
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمتۇرسا؟ ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر 

ــۇرۇن     ــدىن بـ ــى، ئۆزىـ ــۈپ كېتىشـ ــۇلمان بۇرادىرىنىـــڭ ئۆلـ ـــ مۇسـ ــ
  . ①بالىسىنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىگه ئوخشىمامدۇ؟ ـ دېدى

  ) »ئهلئهۋسهت«(

لَمَّا ُعزَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْبَنِتـِه  : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 2323
  .الَْحْمُد ِللَِّه َدفُْن الَْبَناِت ِمَن الُْمكَْرماِت: ُرقَْيةَ اْمَرأَِة ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، قَالَ

ــۇ ئهنهۇ   - 2323 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه قىــزى رۇقىيهنىــڭ ۋاپــاتى  

ــ     ــا، ئ ــدۈرۈلگهن ۋاقىتت ــيه بىل ــۈن تهزى ــۇلۇلالھ(ۇ ئۈچ ــا هللا ا«): رەس تائاالغ
كاتتـا   قىزالرنـى دەپـنه قىلىـش   ) ئۆلـۈپ كهتـكهن  (ھهمدۇسانا بولسۇنكى، 

  . ②دېدى» ساۋابلىق ئىشتۇر
 )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«؛ بهززار(

دُِّمُه َبْيَن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِسقْطٌ أُقَ - 2324
  .َيَديَّ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن فَارِسٍ أَُخلِّفُُه َخلِْفي

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2324
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دۇنياغا يولغا سـېلىش،   كهتكهن بالىنى ئۆزەمدىن بۇرۇن ئۇ چۈشۈپ«
ئارقامـــدا ئـــاتلىق ئهســـكهرنى قالـــدۇرۇپ قويۇشـــتىنمۇ      مهن ئۈچـــۈن
  . ③»سۆيۈملۈكتۇر

 )1607 :ئىبنى ماجه(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مۇســا ئىبنــى ئۇبهيــدە         ): 4005(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئوســـمان        ): 4006(ھهيســـهمى  ②

 .ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنئىبنى ئهتا خۇراسانى ئىسىملىك 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 352(ئهلبانى  ③
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عن أيب الدرداء قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العافية وما أعد  - 2325
اهللا لصاحبها من جزيل الثواب إذا هو شكر وذكر البالء وما أعد اهللا لصاحبه من جزيـل  

ل أبو الدرداء يارسول اهللا الن أعايف فاشكر أحب اƃ من أن ابتلى الثواب إذا هو صرب فقا
  .فأصرب فقال رسول اهللا Ʒب معك العافية

ــدۇ    – 2325 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ ــبهر : ئهب پهيغهم
ــاالمهت     ــڭ سـ ــاالمهتلىك ۋە ئۆزىنىـ ــهللهم سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

ــاۋابقا  ئىكهنلىكىـــــگه شـــــۈكرى قىلغـــــان كىشـــــىنىڭ بۈيـــــۈك  ســـ
ئېرىشىدىغانلىقى؛ ئاندىن مۇسىبهت ۋە ئۇنىڭغا يولۇقـۇپ سـهۋر قىلغـان    
كىشــىنىڭ كاتتــا ئهجىــرگه ئېرىشــىدىغانلىقى توغرىســىدا توختىلىــپ 

  : مهن. ئۆتتى
ساالمهت بولۇپ شـۈكۈر قىلىـش، مهن ئۈچـۈن،    ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

. دىممۇسىبهتكه گىرىپتار بولۇپ سهۋر قىلىشـتىن سـۆيۈملۈكرەك، ـ دېـ    
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىــڭ ئهلچىســىمۇ ســاڭا ئوخشــاش ســاالمهتلىكنى ســۆيىدۇ، ـ     هللاــــ ا
  . ①دېدى

  )304: »سهغىرلئه«(

ما «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن الرباء بن عازب قال - 2326
  .»اختلج عرق وال عني إال بذنب، وما يدفع اهللا عنه أكثر

بهرا ئىبنــــى ئازىــــب رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت      - 2326
 : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىر تومـۇر يـاكى كۆزنىـڭ ئاغرىشـى ئۆتكـۈزۈلگهن بىـر گۇناھنىـڭ        «
پ نۇرغۇن كېسـهللهردىن  نى ئهپۇ قىلىئۇ تائاالهللا لېكىن ا. ندۇردىسهۋەبى

  . ②»ساقاليدۇ
  )»رسهغىلئه«(

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىدە    ): 3729(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــدا رىـ ــۈچىلى كىتابىـ ــى ئـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىبراھىم ئىبنى بهرا ئىبنى نهزر ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــنى تهبهر ): 3755(ھهيس ــۇ ھهدىس ــرام      ب ــى بهھ ــهلت ئىبن ــهنهدىدە س ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ان

 .لېكىن ئۇ مۇرجىئه ئهقىدىسىدىكى قهۋمگه تهۋەدۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ئىشهنچلىك بىرى بار
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عن عمرو بن مرة قال ان ưا أنزل اهللا عزوجل إن اهللا ليبتلي العبد وهـو   - 2327
  .Ʒب يسمع تضرعه

هللا ا«: ئهمر ئىبنـى مـۇررە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 2327
ــا   ــاال بهندىســىنى كېســهلگه گىرىپت ــ رتائ ــۆزىگه  پ، قىلى بهندىســىنىڭ ئ

تائاال نازىـل  هللا سۆزمۇ ا دېگهن» يالۋۇرۇشلىرىنى ئاڭالشنى ياخشى كۆرىدۇ
  . ①ۋەھىيلهر قاتارىدىن ئىدى قىلغان

  )1267: »ئهلئهۋسهت«(

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يـزال املليلـة    - 2328
والصداع بالعبد واالمة وإن عليهما من اƪطايا مثل أحد فما يدعهما وعليهمـا مثقـال   

  .خردلة
زىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهبۇ ھۇرەيرە رە - 2328

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئايـالالردا   -ــ سـىالقالر ئهر    بهدەن قىزىش، باش ئـاغرىش قاتـارلىق ئـاغرىق   «

ئۇالرنىڭ ئۇھۇد تېغىدەك چوڭ گۇناھى بولسـىمۇ، ئهنه  . داۋاملىق كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ
  . ②»هۋەبىدىن ھهتتا تېرىقچىلىق خاتالىقىمۇ قالمايدۇشۇ ئاغرىق ـ سىالقالر س

  )6150: مهۋسىلى(

إن املؤمن إذا مرض مل يؤجر ż مرضـه ولكـن    :، رفعهعن أŷ الدرداء - 2329
  .يكفر اهللا عنه
ــدۇكى،      – 2329 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ ئهب

  : هنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ
هللا لېكىن، ا. كېسهل بولسا، كېسىلىگه ساۋاب بېرىلمهيدۇ مۇئمىن«

                                                 
ــهمى  ① ــى     ): 3757(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار    ــرى بـ ــىملىك بىـ ــدۇلمهلىك ئىسـ ــۇ. ئابـ ــلىكى    ئهبـ ــۈك ئهمهسـ ــىنىڭ كۈچلـ ــڭ ھهدىسـ ــاتهم ئۇنىـ  نىھـ
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــرى ئىشــهنچلىكتۇر، ـ           ): 3797(ھهيس ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلى ــنى ئهبــۇ يهئــال رى بــۇ ھهدىس
 .دېگهن
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  . ①»نىڭ خاتالىقلىرىنى ئهپۇ قىلىدۇمۇئمىنئۇ 
  )»ئهلكهبىر«(

  .وله عن ابن مسعود مثله موقوفاـ  2330
تهبهرانى يهنه بىر رىۋايىتىدە ئىبنى مهسئۇدتىن يـۇقىرىقى   – 2330

  . ②قىلغان هترىۋاي ھهدىسنىڭ ئوخشىشىنى مهۋقۇف ھالهتته
 )8506: »ئهلكهبىر«(

مـا  «: Ƨعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول : عن عائشة قالت - 2331
ضرب على مؤمن عرق قط إال حط اهللا عنه به خطيئة، وكتب له حسـنة، ورفـع لـه    

  .»درجة
ــۇ     – 2331 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئ ــادىن رى ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنه

ىنــى كيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهله
  : ئاڭلىغان

ئۇنىڭـدىن بىـر   هللا پتار بولسـا، ا ىھهرقانداق كېسهلگه گىر مۇئمىن«
  . ③»تۈرىدۇۆخاتالىقنى ئهپۇ قىلىپ، بىر ساۋاب يازىدۇ ۋە بىر دەرىجه ك

  )»ئهلئهۋسهت«(

ِه َوَسلََّم لَا ُيِصيُب الُْمْؤِمَن َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 2332
  .َشْوكَةٌ فََما فَْوقََها إِلَّا َرفََعُه اللَُّه بَِها َدَرَجةً َوَحطَّ َعْنُه بَِها َخِطيئَةً

ــا  - 2332  ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
 : گهنېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

تىغا تىـكهن يـاكى ئۇنىڭـدىن يامـانراق بىـر نهرسـه       نىڭ پۇمۇئمىن«

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھهفــس ئىبنــى ئــۆمهر         ): 3789(ھهيســهمى  ①

ــار ئىبنـــــى ئه ــا  . بۇلقاســـــىم ئىســـــىملىك بىـــــرى بـــ ــدە ھېچقانـــــداق مهلۇماتقـــ مهن ئۇنىـــــڭ ھهققىـــ
 .ئېرىشهلمىدىم، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 3790(ھهيسهمى  ②
 .ان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغ): 3816(ھهيسهمى  ③
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تـۈرۈپ، بىـر خاتـالىقىنى    ۆبىر دەرىـجه ك  نىمۇئمىنئۇ هللا كىرىپ كهتسه، ا
  . ①»ئهپۇ قىلىدۇ

  )965: تىرمىزى(

إال كتب اهللا له عشر حسنات وكفر عنـه  : ولɊوسط والصغري بضعف - 2333
  .عشر سيئات ورفع له ŏا عشر درجات

مۇنـداق رىـۋايهت   ىقى ھهدىسـنىڭ داۋامىنـى   يـۇقىر تهبهرانى  – 2333
گه ئـون سـاۋاب يېزىـپ، ئـون خاتـالىقىنى ئهپـۇ       مـۇئمىن ئـۇ  هللا ا«: قىلغان

   .②»قىلىدۇ ۋە ئون دەرىجه كۆتۈرىدۇ
 )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

الشَّهِيِد َيْوَم ُيْؤَتى بِ :قَالَ ،َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ - 2334
ثُمَّ ُيْؤَتى بِأَْهلِ الَْبالِء َوال  ،َوُيْؤَتى بِالُْمَتَصدِّقِ فَُيْنَصُب ِللِْحَسابِ ،َياَمِة فَُيْنَصُب ِللِْحَسابِالِْق

لَ الَْعاِفَيـِة  َحتَّى إِنَّ أَْه ،فَُيَصبُّ َعلَْيهُِم اَألْجُر َصبŋا ،َوال ُيْنَشُر لَُهْم ِديَوانٌ ،ُيْنَصُب لَُهْم ِميَزانٌ
   .لََيَتَمنَّْونَ ِفي الَْمْوِقِف أَنَّ أَْجَساَدُهْم قُرَِضْت بِالَْمقَارِيȐِ ِمْن ُحْسنِ ثََوابِ اللَِّه لَُهْم

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 2334
  : گهنېقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

ــامهت كــ « ــۈن    قىي ــېلىش ئۈچ ــۈپ، ھېســاب ئ ــېهىد كهلتۈرۈل ۈنى ش
ئانـدىن  . سهدىقه بهرگهن كىشىمۇ كهلتۈرۈلۈپ تۇرغۇزىلىـدۇ . تۇرغۇزىلىدۇ
ــانكمۇســىبهت ــدۇر كهلتۈرۈلاله يولۇقق ــراق ئۇالرنىــڭ  ،ى ــى ئهمهللىرى بى ن

يېزىلغـــان كىتـــابالر  ئهمهللىـــرى تـــارتىش ئۈچـــۈن تـــارازا قويۇلمايـــدۇ،
تائاالنىـڭ  هللا ا. لىـدۇ تۆكىسـاۋاب سـۇدەك    ئۇالرغـا ئانـدىن  . كهلتۈرۈلمهيدۇ

دۇنيــادا ســاغالم ياشــىغان  دىن،قىللىئېســىنىــڭ مۇكاپاتئۇالرغــا بهرگهن 
ــا   ــۆز بهدەنلىرىنىــڭ ق ــلهن بولســىمۇ  يكىشــىلهر ئ ــان قىرقىچىالر بى لغ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 771(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســنى تهبهرانـــى رىــۋايهت قىلغـــان بولــۇپ، ســـهنهدىدە روھ ئىبنــى مۇســـاپىر     ): 3815(ھهيســهمى   ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ①»بولۇشىنى ئارزۇ قىلىپ كېتىدۇ
  )»ئهلكهبىر«(

إِنََّمـا ُيـَوفَّى    :أََوقََر: آخرهوله بضعف عن اƩسن بن علي رفعه، ويف  - 2335
  ]10: الزمر[ الصَّابُِرونَ أَْجَرُهْم بَِغْيرِ ِحَسابٍ

تهبهرانــى ھهســهن ئىبنــى ئهلىــدىن زەئىــپ ســهنهد بىــلهن    – 2335
يۇقىرىقىغا ئوخشاش ھهدىس رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇنىـڭ ھهدىسـنىڭ   

ــدا ــىز    : ئاخىرى ــرى ھېسابس ــڭ ئهج ــا ئۇالرنى ــهۋر قىلغۇچىالرغ پهقهت س
  . ③دېيىلگهن -نى ئوقۇدى، دېگهن ئايهت ②لىدۇبېرى

 )2760: »ئهلكهبىر«(

عن أيب َعِسيبٍ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ قَالَ َرُسولُ  - 2336
َوالطَّاُعوِن فَأَْمَسكُْت الُْحمَّـى  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام بِالُْحمَّى 

بِالَْمِديَنِة َوأَْرَسلُْت الطَّاُعونَ إِلَى الشَّامِ فَالطَّاُعونُ َشَهاَدةٌ ِلأُمَِّتي َوَرْحَمةٌ لَُهْم َورِْجٌس َعلَـى  
  .الْكَاِفرِيَن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئازاتگهردىسى  – 2336
پهيغهمــبهر دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ھــۇ ئهنهــۇئهبــۇ ئهســىب رەزىيهلال

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يېنىمغا بهزگهك بىلهن ۋابـانى ئېلىـپ   ئهلهيهىسساالم ل ئىجىبرى«

ــامغا      ــانى ش ــپ، ۋاب ــدە ئېلىــپ قېلى ــدى، بهزگهكنــى مهدىنى ــگهن ئى كهل
ر ئۈچـۈن  ۋابا ئـۈممىتىم ئۈچـۈن شـاھادەت ۋە رەھـمهت، كـاپىرال     . ئهۋەتتىم

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ،    ): 3817(ھهيس ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــر    ب ــى زۇبهي ــائه ئىبن ــهنهدىدە مهج س

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــه،       . ئىس ــرى سۈرس ــى ئىلگى ــى ئىكهنلىكىن ــهنچلىك كىش ــڭ ئىش ــمهد ئۇنى ــام ئهھ ئىم
 .دارۇقۇتنى ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

 .ـ ئايهت 10سۈرە زۇمهر،  ②
ىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ســهئد ئىبنــى تهرىــف      بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت ق   ): 3818(ھهيســهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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  . ①»ئازابتۇر
 )»ئهلكهبىر« ؛20243: ئهھمهد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َسأَلُْت  - 2337 
اٌب َيْبَعثُُه اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الطَّاُعوِن فَأَْخَبَرنِي أَنَُّه َعذَ

َوأَنَّ اللََّه َجَعلَُه َرْحَمةً ِللُْمْؤِمنَِني لَْيَس ِمْن أََحٍد َيقَُع الطَّاُعونُ فََيْمكُثُ ِفـي َبلَـِدِه َصـابًِرا    
  .ِمثْلُ أَْجرِ َشهِيٍدُمْحَتِسًبا َيْعلَُم أَنَُّه لَا ُيِصيُبُه إِلَّا َما كََتَب اللَُّه لَُه إِلَّا كَانَ لَُه 

مهن پهيغهمــبهر : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 2337
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ۋابا كېسىلى توغرىسىدا سورىغانىدىم، 

  : مۇنداق دېدى
لـېكىن  . خالىغان كىشىگه ئهۋەتىـدىغان ئـازابتۇر  هللا ۋابا كېسىلى ا«

بىر ئادەمگه ۋابا كېسىلى يهتسـه،  . لهرگه رەھمهت قىلدىمۇئمىنبۇنى هللا ا
تىـن  هللا ىـپ ۋە ر قىلۋىنېمىنى پۈتسه، شۇ بولىـدۇ، ـ دەپ سـه   هللا ا: ئۇ ئادەم

تۇرسـا، ئـۇ   ) ئـۆزىگه ۋابـا يهتـكهن شـۇ يـۇرتتىن ئايرىلمـاي      (ئهجىر كۈتـۈپ  
  . »ئادەمگه شېهىدنىڭ ئهجرىگه ئوخشاش ئهجىر بولىدۇ

 )3474: بۇخارى(

بَّاسٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخـَرَج إِلَـى   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َع - 2338
ُروُه أَنَّ الشَّأْمِ َحتَّى إِذَا كَانَ بَِسْرغَ لَِقَيُه أَُمَراُء الْأَْجَناِد أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ َوأَْصَحاُبُه فَأَْخَب

لَ اْبُن َعبَّاسٍ فَقَالَ ُعَمُر اْدُع ِلي الُْمَهاجِرِيَن الْأَوَِّلَني فََدَعاُهْم الَْوَباَء قَْد َوقََع بِأَْرضِ الشَّأْمِ قَا
رٍ َولَا فَاْسَتَشاَرُهْم َوأَْخَبَرُهْم أَنَّ الَْوَباَء قَْد َوقََع بِالشَّأْمِ فَاْخَتلَفُوا فَقَالَ َبْعُضُهْم قَْد َخَرْجَت ِلأَْم

ْعُضُهْم َمَعَك َبِقيَّةُ النَّاسِ َوأَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َنَرى أَنْ َتْرجَِع َعْنُه َوقَالَ َب
 َوَسلََّم َولَا َنَرى أَنْ ُتقِْدَمُهْم َعلَى َهذَا الَْوَباِء فَقَالَ اْرَتِفُعوا َعنِّي ثُمَّ قَالَ اْدُعوا ِلي الْأَْنَصـارَ 

ا َسبِيلَ الُْمَهاجِرِيَن َواْخَتلَفُوا كَاْخِتلَاِفهِْم فَقَالَ اْرَتِفُعوا َعنِّي ثُمَّ فََدَعْوُتُهْم فَاْسَتَشاَرُهْم فََسلَكُو
قَالَ اْدُع ِلي َمْن كَانَ َها ُهَنا ِمْن َمْشَيَخِة قَُرْيȈٍ ِمْن ُمَهاجَِرِة الْفَْتحِ فََدَعْوُتُهْم فَلَْم َيْخَتِلـْف  

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد ۋە تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ئىمــــام  ): 3853(ھهيســــهمى  ①

 .ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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أَنْ َتْرجَِع بِالنَّاسِ َولَا ُتقِْدَمُهْم َعلَى َهذَا الَْوَباِء فََناَدى ُعَمُر ِفي ِمْنُهْم َعلَْيِه َرُجلَاِن فَقَالُوا َنَرى 
للَّـِه  النَّاسِ إِنِّي ُمَصبٌِّح َعلَى șَْهرٍ فَأَْصبُِحوا َعلَْيِه قَالَ أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ أَِفَراًرا ِمْن قََدرِ ا

َيا أََبا ُعَبْيَدةَ َنَعْم َنِفرُّ ِمْن قََدرِ اللَِّه إِلَى قََدرِ اللَِّه أََرأَْيَت لَْو كَانَ لََك  فَقَالَ ُعَمُر لَْو غَْيُرَك قَالََها
إِبِلٌ َهَبطَْت َواِدًيا لَُه ُعْدَوَتاِن إِْحَداُهَما َخِصَبةٌ َوالْأُْخَرى َجْدَبةٌ أَلَْيَس إِنْ َرَعْيـَت الَْخْصـَبةَ   

إِنْ َرَعْيَت الَْجْدَبةَ َرَعْيَتَها بِقََدرِ اللَِّه قَالَ فََجاَء َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعـْوٍف  َرَعْيَتَها بِقََدرِ اللَِّه َو
َوكَانَ ُمَتَغيًِّبا ِفي َبْعȐِ َحاَجِتِه فَقَالَ إِنَّ ِعْنِدي ِفي َهذَا ِعلًْما َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َسِمْعُتْم بِِه بِأَْرضٍ فَلَا َتقَْدُموا َعلَْيِه َوإِذَا َوقََع بِأَْرضٍ َوأَْنُتْم بَِهـا فَلَـا   َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا 
  .َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه قَالَ فََحِمَد اللََّه ُعَمُر ثُمَّ اْنَصَرَف

: ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 2338
سهرغ  ىپ،ىيهلالھۇ ئهنهۇ شامغا قاراپ يولغا چىقئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەز
ئهبــۇ ئۇبهيــدە ئىبنــى قوشــۇنالرنىڭ ) شــامدىكى(دېــگهن يهرگه كهلگهنــدە، 

ئالـدىغا چىقىـپ كۈتىۋالـدى ۋە ئۇنىڭغـا      قاتارلىق قومانـدانلىرى جهرراھ 
ــۈز بهرگهنلىكىنــى   ــا كېســىلىنىڭ ي ــدى شــامدا ۋاب شــۇنىڭ . خهۋەر قىل

  : نهۇ ماڭائۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهبىلهن، 
ـــ ! ــــ تــۇنجى قېــتىم ھىجــرەت قىلغــان مۇھــاجىرالرنى چــاقىرغىن 

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇالرغـا شـامدا ۋابـا    . مهن ئۇالرنى چاقىردىم. دېدى
ىنى خهۋەر قىلىپ، مهسـلىههت بېرىشـىنى   ككېسىلىنىڭ يۈز بهرگهنلى

  : بهزىسى. ئۇالر ئوخشىمىغان قاراشالردا بولدى. سورىدى
ـــ مــۇھىم ئ ىــش ئۈچــۈن چىقتىــڭ، ئۇنــداق بولغانــدىكىن قايتىــپ  ـ

  : كېتىشىڭنى توغرا كۆرمهيمىز، ـ دېسه، يهنه بهزىلىرى
ــــــ يېنىڭــــدا پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ 

ئۇنـداق بولغـانىكهن، ئـۇالرنى بـۇ ۋابـا      . بارۋە باشقا كىشىلهر ساھابىلىرى 
شــۇنىڭ بىــلهن، . دىكېســىلىگه ئاپىرىشــىڭنى تــوغرا كــۆرمهيمىز، ـ دېــ  

  : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  : ئاندىن كېيىن. ـ دېدى! كېتىڭالر ھۇزۇرۇمدىن چىقىپ ــ

ئۇالرغا مهسـلىههت سـالدى،   . ـ دېدى، چاقىردىم! ــ ئهنسارالرنى چاقىر
ــدى   ــرلهردە بولـ ــىمىغان پىكىـ ــاجىرالردەك ئوخشـ ــۇ مۇھـ ــۆمهر . ئۇالرمـ ئـ
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  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇالرغىمۇ
فهتىــه : ئانــدىن ماڭــا. ـــ دېــدى! كېــتىڭالر مــدىن چىقىــپھۇزۇرۇــــ 

ــاجىرلىرى ــ   ①مۇھ ــۇرەيش كاتتىلىرى ــان ق ــارلىرىنى  ن دىبولغ ــۇ يهردە ب ب
ــاقىر ــاقىردىم  ! چ ــدى، چ ــ دې ــداق ئىختىالپ . ـ ــۇالر ھېچقان ــتىن ئ الشماس

  : ھهممىسى بىردەك
ـــ  ــىلهرــ ــاي، قايتىـــ كىشـ ــا باشـــالپ بارمـ ــىڭنى پ كېتىنى ۋاباغـ شـ

 شـــۇنىڭ بىـــلهن، ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ .قـــولاليمىز، ـ دېيىشـــتى   
  :كىشىلهرگه

ـــ مهن ئهته ئهتىــگهن  ــاقـ ــارلىق قايتىشــقا چى، ســىلهرمۇ قايتم تهيي
ئهبــۇ ئۇبهيــدە ئىبنــى جهرراھ رەزىيهلالھــۇ . دەپ جاكارلىــدىـــ ! قىلىڭــالر

  :ئۆمهرگه ئهنهۇ
نىڭ تهقدىرىدىن قېچىپ، قايتىپ كهتمهكچىمۇ؟ ـ دېـدى،   هللاسهن ــ 

  : هلالھۇ ئهنهۇئۆمهر رەزىي
 –بۇ گهپنى سـهندىن باشـقا ئـادەم دېـگهن بولسـا      ! ــ ھهي ئهبۇ ئۇبهيدە

. نىـڭ تهقـدىرىگه قاچمـاقچى   هللانىـڭ تهقدىرىـدىن ا  هللاشۇنداق، بىـز ا ! ھه؟
ئويلىنىپ باققىنكى، سـېنىڭ تۆگىلىرىـڭ بولسـا ۋە سـهن تۆگىلىرىـڭ      

شۈپ، بىلهن بىر تهرىپى يېشىل، يهنه بىر تهرىپى قاقاس بىر جىلغىغا چۈ
نىڭ تهقدىرى ئهمهسمۇ؟ ئهگهر ئۇالرنى هللائۇالرنى يېشىللىقتا باقساڭ، ئۇ ا

شـۇ  . نىڭ تهقدىرى بىلهن بولمامدۇ؟ ـ دېـدى  هللاقاقاسلىقتا باقساڭ، ئۇمۇ ا
پهيدا بولدى، ئۇ بىـر  راھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۇرئابدئهسنادا 

ھـۋالنى ئۇققانـدىن   ئۇ، ئه. كهتكهن بولۇپ، بۇ يهردە يوق ئىدىئىش بىلهن 
  : مۇنداق دېدىكېيىن 
بۇ ئىشنى قانداق بىـتهرەپ قىلىـش ھهققىـدە مهلۇمـاتىم      ىڭنېــ م

ســىلهر بىــر «: نىڭپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهممهن . بــار
. يهردە ۋابــا كېســىلى پهيــدا بوپتــۇ دەپ ئاڭلىســاڭالر، ئــۇ يهرگه بارمــاڭالر 

كېسىلى يۈز بهرسـه، ۋابـا كېسـىلىدىن     ئهگهر سىلهر تۇرۇۋاتقان يهردە ۋابا
 -لىكىنــى ئاڭلىغــان، دېگهن »!قېچىــپ ئــۇ يهردىــن چىقىــپ كهتمهڭــالر 

                                                 
 .ه ھىجرەت قىلغانالر كۆزدە تۇتىلىدۇمهككه فهتهى بولغان يىلى مهككىدىن مهدىنىگ ①
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ــدى ــلهن،  .دې ــۇنىڭ بى ــۇ ا   ش ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــد هللا ئ ــا ھهم  ىتائاالغ
   .مهدىنىگه قايتىپ كهتتى ئاندىن ،ىتئېيت

  )5729: بۇخارى(

نَُّه َسِمَع أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد ُيَحدِّثُ َسـْعًدا  عن َعاِمر ْبن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ أَ - 2339
َممِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر الَْوَجَع فَقَالَ رِْجٌز أَْو َعذَاٌب ُعذَِّب بِِه َبْعȐُ الْأُ

ى فََمْن َسِمَع بِِه بِأَْرضٍ فَلَا ُيقِْدَمنَّ َعلَْيِه َوَمـْن  ثُمَّ َبِقَي ِمْنُه َبِقيَّةٌ فََيذَْهُب الَْمرَّةَ َوَيأِْتي الْأُْخَر
  .كَانَ بِأَْرضٍ َوقََع بَِها فَلَا َيْخُرْج ِفَراًرا ِمْنُه

ۋاققاس ئۇسامه ئىبنـى زەيـد    ئامىر ئىبنى سهئد ئىبنى ئهبۇ - 2339
رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ســهئدكه مۇنــداق ھهدىــس دەپ بېرىۋاتقــانلىقىنى 

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : قىنى رىـــۋايهت قىلىـــدۇئاڭلىغـــانلى
بـۇ كېسـهل بهزى   «: لنىڭ گېپىنى قىلىـپ هكېس) ۋابا دېگهن(ۋەسهللهم 

ــدە     ــۇپ، بهزى ــاكى ئازابنىــڭ قالــدۇقى بول ــلهرگه بېــرىلگهن جــازا ي مىللهت
سهل پهيدا ېكبۇ ئۇنداق بولغاندىكىن، بىر يهردە . كېتىپ، بهزىدە كېلىدۇ

ئۆزەڭالر تۇرۇۋاتقان يهردە پهيدا . ڭالر، ئۇ يهرگه بارماڭالربوپتۇ دەپ ئاڭلىسا
  . دېدى» !رئۇ كېسهلدىن قېچىپ چىقىپ كهتمهڭالبولسا، 

  )6974: بۇخارى(

هو رمحةُ ربكم، ودعوةُ : سئل عن الطاعونÝ فقالأنه  -أنس بن مالك عن-2340
   .فبالطاعون واملوتج عن أُمته، فُمنَعها، قال اللهم كم حني سألَ ربه أن يرفع الَهرنبي

ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ۋابــا كېســىلى توغرىســىدا      – 2340
سـىلهرگه  پهرۋەردىگارىڭالرنىـڭ  ۋابا كېسـىلى  : سورالدى، ئۇ مۇنداق دېدى

ــىرەھمبهرگهن  ــى   ىتـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــرىڭالر سـ ــۇنداقال، پهيغهمبىـ ، شـ
ــۇ. ۋەســهللهمنىڭ دۇئاســىدۇر  ــ، ئ ــۈممىتىدىپهرۋەردىگارى ــ نىن ئ  -ه نپىت
، ن ئىــدىهىــگتىلدەلــدىن ساقلىشــىنى جې -پاســات ۋە ئــۆز ئــارا جهڭگــى 

ئۇنـداقتا  ! پهرۋەردىگارىم«: ئۇ پهرۋەردىگارى بۇ تىلهكنى قوبۇل قىلمىغاندا
  . دېگهنىدى» !ۋابا ۋە ئۆلۈم بهرگىن

  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(
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  .اللهم طَْعنا وطاعونا: يف رواية ـ و 2341 
قىرغىنچىلىـق ۋە ۋابـا   ! پهرۋەردىگارىم«: تهيهنه بىر رىۋايهت – 2341

  . دەپ دۇئا قىلغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان» !كېسىلى بهرگىن
  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

عن فَْرَوةَ ْبَن ُمَسْيٍك قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْرٌض ِعْنَدَنا ُيقَالُ لََهـا أَْرُض   - 2342
َريِتَنا َوإِنََّها َوبِئَةٌ أَْو قَالَ َوَباǗَُها َشِديٌد فَقَالَ النَّبِيُّ َدْعَها َعْنَك فَـإِنَّ  أَْبَيَن ِهَي أَْرُض رِيِفَنا َوِم

  .ِمْن الْقََرِف التَّلََف
مهن : فهرۋە ئىبنى مۇسهيك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 2342

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
ــى ا  ـــ ئ ــۇلى هللاـ ــڭ رەس ــ! نى ــر   بىزنى ــدىغان بى ــيهن دەپ ئاتىلى ڭ ئهب
ئۇ يهر بىزنىڭ تېرىقچىلىق قىلىدىغان ۋە جان باقىـدىغان  . يېرىمىز بار

يـاكى ۋابـا كېسـىلى كهڭ    (لېكىن ئـۇ يهردە ۋابـا كېسـىلى بـار     . يېرىمىز
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ، ـ دېدىم)تارقالغان

  . ①ەم ئۆلتۈرىدۇ، ـ دېدىچۈنكى بهزى كېسهل ئاد. ــ ئۇ يهرگه بارما
 )3923: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنـاُء أُمَِّتـي    - 2343
َوْخـُز   بِالطَّْعنِ َوالطَّاُعوِن فَِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهذَا الطَّْعُن قَْد َعَرفَْناُه فََما الطَّـاُعونُ قَـالَ  

  .أَْعَداِئكُْم ِمْن الْجِنِّ َوِفي كُلƊ ُشَهَداُء
ــدۇ   – 2343 ــداق دەي ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن پهيغهمــبهر : ئهب

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ ئـۈممىتىم قىرغىنچىلىـق ۋە ۋابـا كېسـىلى سـهۋەبىدىن تـۈگهپ       

  : بىر ئادەم. كېتىدۇ، ـ دېدى
ۋابــا دېــگهن . ىنچىلىقنىغــۇ بىلىمىــزقىرغ! نىــڭ رەســۇلىهللاــــ ئــى ا

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. نېمه؟ ـ دەپ سورىدى

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 846(ئهلبانى  ①
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ــــ ۋابــا دېــگهن، جىنــدىن بولغــان دۈشــمىنىڭالرنىڭ چېپىلىــپ       
  . ①ئۆلۈپ كهتكهنلهر شېهىد بولىدۇ، ـ دېدىلىسىدە بۇ ئىككى. قويۇشىدۇر

 )؛ تهبهرانى ۋە مهۋسىلى19034: ئهھمهد(

أن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال وخزة تصيب أمـƔ  : عائشة رفعته عن - 2344
من أعدائهم اجلن غدة كغدة االبل من أقام عليها كان مرابطا ومن أصيب به كان شهيدا 

   .ومن فَرَّ منه كالفار من الزحف
ــدۇكى،     - 2344 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ

  : ەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ
چېپىلىـپ   نىڭۋابا ــ ئۈممىتىمگه جىندىن بولغـان دۈشـمهنلىرى  «

. بىر كېسهلدۇر )تۆگه كېسىلىگه ئوخشاش( ھاسىل بولغان، ىنقويۇشىد
دەك كىمكى بۇ كېسهل پهيدا بولغان يهردە تۇرسا، جىهاد مهيدانىـدا تۇرغانـ  

يهردىـن قاچسـا،    ئـۇ . شۇ سهۋەبتىن ئۆلۈپ كهتسه، شېهىد بولىـدۇ . بولىدۇ
  . ②»بولىدۇ دەكئۇرۇش مهيدانىدىن قاچقان

  )هت قىلغانئهبۇ يهئال رىۋاي(

لَْيَس ” :َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - 2345
َولَُه َسانَِيةٌ َيْسِقي َعلَْيَها أَْرَضُه، فَلَمَّـا  َرُجلٍ كَانَ لَُه َسقٌْي، : ِفي الدُّْنَيا َحْسَرةٌ إِال ِفي ثَالٍث

 اْشَتدَّ șََمأُ أَْرِضِه، َوَخَرَج ِثَماُرَها َماَتْت َسانَِيُتُه، فََيجُِد َحْسَرةً َعلَى َسانَِيِتِه الَِّذي قَْد َعلََّمـهُ 
نْ َتفَْسَد قَْبلَ أَنْ ُيِحيلَ لََهـا ِحيلَـةً،   السَّقَْي أَنْ َيجَِد ِمثْلَُه، َوَيجُِد َحْسَرةً َعلَى ثََمَرِة أَْرِضِه أَ

فَلَِقَي َجْمًعا ِمَن الْكُفَّارِ، فَلَمَّا َدَنا َبْعُضُهْم ِمْن َبْعȐٍ اْنَهَزَم أَْعَداُء  َوَرُجلٍ كَانَ لَُه فََرٌس َجَواٌد
بِِه فََرُسُه، َوُترَِك قَاِئًما ِعْنَدُه،  اللَِّه، فََسَبَق الرَُّجلُ َعلَى فََرِسِه، فَلَمَّا كََرَب أَنْ َيلَْحَق كُِسَرْت

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ،         ): 3858(ھهيس ــان بول ــۋايهت قىلغ ــلهن رى ــهنهد بى ــانچه س ــر ق ــمهد بى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

بــــۇنى يهنه بهززار، تهبهرانــــى ۋە ئهبــــۇ . بهزى ســــهنهدنىڭ راۋىيلىــــرى ســــهھىه ھهدىســــنىڭ راۋىيلىرىــــدۇر 
 .رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن يهئالمۇ

ته رىـــۋايهت قىلغـــان  » ئهلئهۋســـهت«تهبهرانىمـــۇ بـــۇ ھهدىســـنىڭ ئوخشىشـــىنى    ): 3868(ھهيســـهمى  ②
ــدە  ــۇپ، لـــېكىن ئۇنىـــڭ رىۋايىتىـ ــۇچى ا «: بولـ ــهۋر قىلغـ ــىلىگه سـ ــا كېسـ ــۇ ۋابـ ــقا هللا شـ ــدىكى ئۇرۇشـ يولىـ
 .دېيىلگهن، ـ دېگهن» بهرداشلىق بهرگهن كىشىگه ئوخشايدۇ
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َيجُِد َحْسَرةً َعلَى فََرِسِه أَنَّ ال َيجَِد ِمثْلَُه، َوَيجُِد َحْسَرةً َعلَى َما فَاَتُه ِمَن الظَّفَرِ الَِّذي كَـانَ  
َنفََسْت غُالًمـا، فََماَتـْت   قَْد أَْشَرَف َعلَْيِه، َوَرُجلٍ َتْحَتُه اْمَرأَةٌ قَْد َرِضَي َهْيأََتَها َوِديَنَها، فَ

بنفَِسِه، فََيجُِد َحْسَرةً َعلَى اْمَرأَِتِه َيظُنُّ أَنَُّه لَْن ُيَصاِدَف ِمثْلََها، َوَيجُِد َحْسَرةً َعلَـى َولَـِدَها   
  َيْخَشى أَنْ َيْهِلَك َضْيَعةً قَْبلَ أَنْ َيجَِد لَُه ُمْرِضَعةً

ــۇ     - 2345 ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن ــۋايهت  س ــۇدىن رى ئهنه
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

: دۇنيادا مۇنداق ئۈچ تۈرلـۈك ھهسـرەت ئىنسـاننى بهكمـۇ ئازاباليـدۇ     «
بىر ئادەمنىڭ سـۇ توشـۇش ئۈچـۈن ئىشـلىتىدىغان تۆگىسـى بـار بولـۇپ،        

ىسـى ئۆلـۈپ   يېرى تازا ئۇسساپ، ھوسۇل بېـرىش ئالدىـدا تۇرغانـدا، ئـۇ تۆگ    
تهدبىرىنـى  تۆگىسـىگه ۋە  ئوخشىشـىنى تاپالمايـدىغان   بۇ ئـادەم  . كېتىدۇ

  . ھوسۇلىغا ھهسرەت چېكىدۇقىلىپ بولغۇچه زىيانغا ئۇچرايدىغان 
ئېتى بار بولۇپ، ئۇ ئېتىنى مىنىپ كاپىرالر يۈگۈرەك بىر ئادەمنىڭ 
، ئـۇ  كاپىرالر مهغلۇبىيهتكه يۈزلىنىپ، قاچقىلى تۇرىدۇ. بىلهن ئۇرۇشىدۇ

ــۈپ      ــى ئۆل ــدا، ئېت ــاز قالغان ــقا ئ ــوغالپ يېتىشىۋېلىش ــدىن ق ــادەم ئارقى ئ
ئېتــى ۋە قۇچمــاقچى تهڭدىشــى يــوق بــۇ ئــادەم ئۆلــۈپ كهتــكهن . كېتىــدۇ

  . بولغان زەپهر ئۈچۈن ھهسرەت چېكىدۇ
ئايــالى بــار بىــر گــۈزەل دىيانهتلىــك ۋە ئــۆزىگه كــۆرە بىــر ئادەمنىــڭ 

ئـۇ  ئۆلـۈپ كهتسـه، ئـۇ ئـادەم      تىـدا ۇتۇغ تۇغـۇپ، ئوغـۇل  بىـر  بولۇپ، ئۇ ئايال 
ــىز     ــڭ باققۇچىس ــدىغانلىقىنى ۋە ئوغلىنى ــال تاپالماي ــر ئاي ــدەك بى ئايال

  . ①»ھهسرەت چېكىدۇ قېلىپ ئۆلۈپ كېتىشىنى ئويلىغىنىدا قاتتىق
 )؛ بهززار»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

  

  

                                                 
ســـهنهدلىرىدىن . بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ئىككـــى ســـهنهد بىـــلهن رىـــۋايهت قىلغـــان): 4007(ھهيســـهمى  ①

بىـــرى ھهســـهن بولســـىمۇ، ئۇنىڭـــدىكى ســـهئىد ئىبنـــى بهشـــىرنىڭ ئىشـــهنچلىك يـــاكى ئهمهســـلىكىدە    
 .بهززارمۇ مۇشۇ مهزمۇندا ھهدىس رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. ئىختىالپ بار
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َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َعلَى اْمـَرأٍَة  َعْن أََنسِ ْبنِ  - 2346
َتْبِكي َعلَى َصبِيٍّ لََها فَقَالَ لََها اتَِّقي اللََّه َواْصبِرِي فَقَالَْت َوَما ُتَباِلي بُِمِصيَبِتي فَلَمَّا ذََهـَب  

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََخذََها ِمثْلُ الَْمْوِت فَأََتْت َباَبُه فَلَْم َتجِْد َعلَى ِقيلَ لََها إِنَُّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .َبابِِه َبوَّابَِني فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه لَْم أَْعرِفَْك فَقَالَ إِنََّما الصَّْبُر ِعْنَد أَوَّلِ َصْدَمٍة

ــداق   - 2346 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ ــدۇ ئهنهس ئىبن : دەي
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆلۈپ كهتـكهن بالىسـى ئۈچـۈن    

  : يىغالپ تۇرغان بىر ئايالنىڭ قېشىغا كېلىپ
  : ئۇ ئايال. ـ دېدى! تىن قورققىن ۋە سهۋر قىلغىنهللاــ ا

. ــــ ماڭــا كهلــگهن مۇســىبهتكه ســېنىڭ پهرۋايىــڭ يــوقكى، ـ دېــدى   
  : هم كهتكهندىن كېيىن، ئۇ ئايالغاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

ــۇددى         ــدى، خ ــدى، ـ دېيىلىۋى ــاالم ئى ــبهر ئهلهيهىسس ــۇ، پهيغهم ـــ ئ ـ
كېــــيىن، ئــــۇ ئايــــال پهيغهمــــبهر    . ئۆلــــۈكتهك جىمىــــپ كهتتــــى  

ا قارايــدىغان غــدەرۋازىئــۇ يهردە ئهلهيهىسســاالمنىڭ دەرۋازىســىغا كهلــدى، 
  : ئۇ ئايال. ئۇچراتمىدى ھېچ بىر دەرۋازىۋەنمۇ

ــى ا  ـــ ئـ ــۇلى هللاــ ــڭ رەسـ ــۈرگىن ! (نىـ ــى كهچـ ــېنى  ) مېنـ ــام سـ بايـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. تونۇماپتىمهن، ـ دېدى

ــ سهۋر دېگهن قاتتىق مۇسىبهت يهتكهن ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال بولىدۇ، 
  . ـ دېدى

  )926: مۇسلىم(

  . يَبِتيقَالَْت إِلَْيَك َعنِّي فَإِنََّك لَْم ُتَصْب بُِمِص: ويف رواية - 2347
ئـۇ ئايـال پهيغهمـبهر    : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   - 2347
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مهنـدىن يىـراق تـۇرغىن، چـۈنكى ماڭـا      : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
  . كهلگهن مۇسىبهت ساڭا كهلمىدى، ـ دېدى

 )1283: بۇخارى(

ا قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َما َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّه - 2348
نِـي ِفـي   ِمْن ُمْسِلمٍ ُتِصيُبُه ُمِصيَبةٌ فََيقُولُ َما أََمَرُه اللَُّه إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ اللَُّهمَّ أُْجْر

إِلَّا أَْخلََف اللَُّه لَُه َخْيًرا ِمْنَها قَالَْت فَلَمَّا َماَت أَُبو َسلََمةَ قُلُْت  ُمِصيَبِتي َوأَْخِلْف ِلي َخْيًرا ِمْنَها
 ثُمَّ أَيُّ الُْمْسِلِمَني َخْيٌر ِمْن أَبِي َسلََمةَ أَوَّلُ َبْيٍت َهاَجَر إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُه ِلي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت أَْرَسلَ إِلَيَّ َرُسولُ اللَّـِه  إِنِّي قُلُْتَها فَأَْخلََف اللَّ
قَالَ أَمَّا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاِطَب ْبَن أَبِي َبلَْتَعةَ َيْخطُُبنِي لَُه فَقُلُْت إِنَّ ِلي بِْنًتا َوأََنا غَُيوٌر فَ

  .و اللََّه أَنْ ُيْغنَِيَها َعْنَها َوأَْدُعو اللََّه أَنْ َيذَْهَب بِالَْغْيَرِةاْبَنُتَها فََنْدُع
مهن : ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ – 2348

ىنــى كهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهل
  :ئاڭلىغان ئىدىم

ــا  ھهر قانــــداق بىــــر مۇســــۇلمانغا مۇســــىبهت يهتــــكهن « ۋاقىتتــ
نىـــــــڭ هللابىـــــــز ئهلـــــــۋەتته ا: نىـــــــڭ بـــــــۇيرىغىنى بـــــــويىچههللا

، چوقـــــۇم )نىـــــڭ بهنـــــدىلىرىمىزهللايهنـــــى ا(ئىگىدارچىلىقىـــــدىمىز 
ــايتىمىز هللا ــا قـ ــڭ دەرگاھىغـ ــايهتنى ۋە  ①نىـ ــگهن ئـ ــى ا: دېـ ــا هللا ئـ ماڭـ

ــر بهر ۋە ئۇنىــڭ ئورنىغــا ئۇنىڭــدىنمۇ        ــكهن مۇســىبهتته ماڭــا ئهجى يهت
ــىنى بهر ــانى ئوقۇســــــ ! ياخشىســــ ــگهن دۇئــــ ــ دېــــ ــا هللا ا، اـــــ ئۇنىڭغــــ
  . »تىلىگىنىنى بېرىدۇ

ئېــرىم ئهبــۇ ســهلهمه ۋاپــات بولغــان  : ئۇممــۇ ســهلهمه مۇنــداق دەيــدۇ 
  : ۋاقىتتا، مهن

نىڭ ئهلچىسـىگه  هللاــ قايسى مۇسۇلمان ئهبۇ سهلهمهدىن ياخشى؟ ئۇ، ا
ھىجرەت قىلغان تـۇنجى ئائىلىلىـك تۇرسـا؟ ـ دېـدىم، ئانـدىن يـۇقىرىقى        

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ) بۇ سهلهمهنىڭ ئورنىغائه(ماڭا هللا ا. دۇئانى قىلدىم

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -156سۈرە بهقهرە،  ①
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . ئهلهيهى ۋەسـهللهمنى بهردى 
  : ماڭا ھاتىب ئىبنى ئهبۇ بهلتهئهنى ئهلچىلىككه ئهۋەتكهن ئىدى، مهن

ـــ مېنىــڭ قىــزىم بــار ۋە مهن بهك كــۈنلهمچى ئايــالمهن، ـ دېــدىم     . ـ
  : ى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه

غا ســىنىائــۇ قىزنــى ئهللا تائاالغــا دۇئــا قىلىمىــز، اهللا ــــ قىــز ئۈچــۈن ا
ئۇنىـڭ كۈندەشـلىكىگه كهلسـهك، مهن    . موھتاج بولۇشتىن قۇتۇلدۇرىـدۇ 

ئۇنىڭـدىن كۈندەشـلىكنى كۆتۈرىۋېتىـدۇ، ـ     هللا تائاالغا دۇئا قىلىمهن، اهللا ا
  . دېدى

 )918: مۇسلىم(

يِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِذَا   َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِ - 2349
ةَ فَُؤاِدِه َماَت َولَُد الَْعْبِد قَالَ اللَُّه ِلَملَاِئكَِتِه قََبْضُتْم َولََد َعْبِدي فََيقُولُونَ َنَعْم فََيقُولُ قََبْضُتْم ثََمَر

ْبِدي فََيقُولُونَ َحِمَدَك َواْسَتْرَجَع فََيقُولُ اللَُّه اْبُنوا ِلَعْبِدي َبْيًتا فََيقُولُونَ َنَعْم فََيقُولُ َماذَا قَالَ َع
  . ِفي الَْجنَِّة َوَسمُّوُه َبْيَت الَْحْمِد

ــۇ – 2349 ــۇ   ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــا ئهشـ ــۋايهت مۇسـ دىن رىـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  : پهرىشتىلهرگههللا هندىنىڭ بالىسى ئۆلسه، ابىر ب«
ــ مېنىڭ بهندەمنىڭ بالىسىنى قهبـزى روھ قىلـدىڭالرمۇ؟ ـ دەيـدۇ،     

  : پهرىشتىلهر
  : يهنههللا ا. ــ شۇنداق، ـ دېيىشىدۇ
قهبـزى روھ قىلـدىڭالرمۇ؟ ـ     يـۈرەك پارىسـىنى  ــ مېنىڭ بهندەمنىڭ 

  :دەيدۇ، پهرىشتىلهر
  : هللا. ــ شۇنداق، ـ دېيىشىدۇ

  : هندەم نېمه دېدى؟ ـ دەپ سورايدۇ، پهرىشتىلهرــ ب
نىڭ ئىلكىدىمىز، هللاشۈبهىسىزكى، بىز ا: ــ ساڭا ھهمدى ئېيتتى ۋە

  : هللا. نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز، ـ دېگهن دۇئانى ئوقۇدى، ـ دەيدۇهللايهنه ا
ـــ ئۇنــداق بولســا، ئــۇ بهنــدەمگه جهننهتـته بىــر ئــۆي ســېلىڭالر ۋە ئــۇ   
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  . ①»تاڭالر، ـ دەيدۇئۆينى ھهمدى ئۆيى دەپ ئا
 ) 1021: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيقُولُ اللَُّه َعـزَّ   - 2350
   .َوَجلَّ َمْن أَذَْهْبُت َحبِيَبَتْيِه فََصَبَر َواْحَتَسَب لَْم أَْرَض لَُه ثََواًبا ُدونَ الَْجنَِّة

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   – 2350
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قايسىبىر بهنـدەمنىڭ ئىككـى كـۆزىنى ئېلىـپ     : دۇيمۇنداق دەهللا ا«
ــا    ــا ۋە ســـاۋابىنى مهنـــدىنال كۈتســـه، ئۇنىڭغـ كهتســـهم، ئـــۇ ســـهۋر قىلسـ

  . ②»شكه رازى بولمايمهنجهننهتتىن باشقا ساۋاب بېرى
 )2401: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2351
  .َجنَّةَ ُيرِيُد َعْيَنْيِهَيقُولُ إِنَّ اللََّه قَالَ إِذَا اْبَتلَْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه فََصَبَر َعوَّْضُتُه ِمْنُهَما الْ

مهن : ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 2351
ىنــى كهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهل

  :ئاڭلىدىم
) كـۆزلىرىنى (بهنـدەمنىڭ ئىككـى سـۆيگىنىنى    : مۇنداق دېدىهللا ا«

ۆيگىنىنىڭ ئورنىغـا  ئېلىپ كهتسـهم ۋە ئـۇ سـهۋر قىلسـا، ئـۇ ئىككـى سـ       
  . »جهننهتنى بېرىمهن

 )5653: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيقُولُ اللَُّه َتَعـالَى   - 2352
  .ا ثُمَّ اْحَتَسَبُه إِلَّا الَْجنَّةَُما ِلَعْبِدي الُْمْؤِمنِ ِعْنِدي َجَزاءĄ إِذَا قََبْضُت َصِفيَُّه ِمْن أَْهلِ الدُّْنَي

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   – 2352
   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 814(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1959(ئهلبانى  ②
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دۇنيادا ئهڭ ياخشى كۆرگهن بهندەمنىڭ  مۇئمىن: مۇنداق دەيدۇهللا ا«
ۋاب كۈتۈپ سـهۋر قىلسـا،   ئېلىپ كهتسهم، ئاندىن ئۇ مهندىن سا ئادىمىنى

  . »مهندىكى مۇكاپات پهقهتال جهننهتتۇر
  )6424: بۇخارى(

عن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -2353
يِِّه ِمْن أَْهلِ الْأَْرضِ فََصَبَر َواْحَتَسَب َوقَالَ َما إِنَّ اللََّه لَا َيْرَضى ِلَعْبِدِه الُْمْؤِمنِ إِذَا ذََهَب بَِصِف

  .بِثََوابٍ ُدونَ الَْجنَِّة أُِمَر بِِه
دىن ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       - 2353

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   
   :دېگهن
ــاهللا ا« ــۇئمىنىن زېمىــن ئهھلىــد  التائ ــادا ئهڭ بهندىســىنىڭ  م دۇني

سـهۋر  ) بهندىسى مۇئمىن(ئېلىپ كهتكهندە، ئۇ  ياخشى كۆرگهن ئادىمىنى
هللا تائاالدىنال كۈتسـه ۋە بۇيرۇلغـان دۇئـانى ئوقۇسـا، ا    هللا قىلىپ، ساۋابىنى ا

  . ①»ئۇنىڭ ئۈچۈن جهننهتتىن باشقا مۇكاپاتقا رازى بولمايدۇ
 )1871: نهسائى(

أَبِي َرَباحٍ قَالَ قَالَ ِلي اْبُن َعبَّاسٍ أَلَا أُرِيَك اْمَرأَةً ِمْن أَْهـلِ   عن َعطَاُء ْبُن - 2354
نِّي أُْصَرُع الَْجنَِّة قُلُْت َبلَى قَالَ َهِذِه الَْمْرأَةُ السَّْوَداُء أََتْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت إِ

َه ِلي قَالَ إِنْ ِشئِْت َصَبْرِت َولَِك الَْجنَّةُ َوإِنْ ِشئِْت َدَعْوُت اللَّـَه أَنْ  َوإِنِّي أََتكَشَُّف فَاْدُع اللَّ
  . ُيَعاِفَيِك فَقَالَْت أَْصبُِر فَقَالَْت إِنِّي أََتكَشَُّف فَاْدُع اللََّه ِلي أَنْ لَا أََتكَشََّف فََدَعا لََها

: داق دەيــدۇئهتــا ئىبنــى ئهبــۇ رەبــاھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــ  - 2354
  : ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭا

ــ ساڭا ئهھلى جهننهتـتىن بولغـان ئايـالنى كۆرسـىتىپ قويـايمۇ؟ ـ       
  : مهن. دېدى

ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     . ــ ھه، شۇنداق قىلغىنه، ـ دېدىم 
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  : مۇنداق دېدى
للهمنىڭ ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه. ــ ئاۋۇ قارا ئايال شۇ

  : قېشىغا كېلىپ
ــــ مېنىــڭ تۇتقــاق كېســىلىم بــار، بهزىــدە يىقىلىــپ چۈشــىمهن ۋە  

تائاالغا دۇئا قىلساڭ، ـ  هللا مهن ئۈچۈن ا. ئۈست ـ بېشىم ئېچىلىپ قالىدۇ 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى

ئهگهر خالىسـاڭ،  . ــ ئهگهر خالىساڭ سهۋر قىلغىن، ساڭا جهننهت بار
  : ئۇ ئايال. ائاالغا دۇئا قىلىمهن، ساقىيىپ قالىسهن، ـ دېدىتهللا ا

ـــ ئۇنــداق بولســا، ســهۋر قىــالي  ئۈســت ـ بېشــىمنىڭ ئېچىلىــپ    . ـ
تائاالغــا دۇئــا قىلســاڭ، ـ دېــدى، پهيغهمــبهر         هللا قالماســلىقى ئۈچــۈن ا 

  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دۇئا قىلدى
 ) 5652: بۇخارى(

لََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َزْيِد ْبنِ أَْس - 2355
ُهـَو إِذَا  قَالَ إِذَا َمرَِض الَْعْبُد َبَعثَ اللَُّه َتَعالَى إِلَْيِه َملَكَْينِ فَقَالَ اْنظَُرا َماذَا َيقُولُ ِلُعوَّاِدِه فَإِنْ 

َعلَْيِه َرفََعا ذَِلَك إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو أَْعلَُم فََيقُولُ ِلَعْبِدي َعلَيَّ إِنْ  َجاُءوُه َحِمَد اللََّه َوأَثَْنى
ًرا ِمْن َدِمِه َتَوفَّْيُتُه أَنْ أُْدِخلَُه الَْجنَّةَ َوإِنْ أََنا َشفَْيُتُه أَنْ أُْبِدلَ لَُه لَْحًما َخْيًرا ِمْن لَْحِمِه َوَدًما َخْي

  .َر َعْنُه َسيِّئَاِتِهَوأَنْ أُكَفِّ
زەيد ئىبنى ئهسلهم ئهتا ئىبنى يهسار رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن   - 2355

رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       
  : دېگهن
ئۇنىڭغا ئىككـى پهرىشـتىنى ئهۋەتىـدۇ    هللا بىر بهندە ئاغرىپ قالسا، ا«

  : ۋە ئۇ ئىككىسىگه
ـ ! پ كهلگۈچىلهرگه نېمه دەيدىغانلىقىغا قاراڭالرــ بهندەمنىڭ يوقال

قــا هللا ئهگهر ئــۇ، كېســىلىنى كــۆرگىلى كهلگهنــلهر كهلگهنــدە   . دەيــدۇ
ھهمدۇسانا ئېيتسـا، ئـۇ ئىككـى پهرىشـته ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى ھهممىنـى        

ئهگهر : مۇنداق دەيدۇهللا شۇنىڭ بىلهن ا. قا يهتكۈزىدۇهللابىلىپ تۇرغۇچى ا
ــام،    ــات تاپتۇرسـ ــدەمنى ۋاپـ ــرىمهن بهنـ ــنهتكه ئهكىـ ئهگهر . جهزمهن جهنـ

ۋە بـۇرۇنقى قېنىـدىن    تهنياخشـى   تېنىـدىن شىپالىق بهرسهم، بـۇرۇنقى  
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  . »ياخشى قان بېرىمهن ھهم گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلىمهن
 )1750: مالىك(

َوَسـلََّم   َعْن َخبَّابِ ْبنِ الْأََرتِّ قَالَ َشكَْوَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 2356
ـ  انَ َمـْن  َوُهَو ُمَتَوسٌِّد ُبْرَدةً لَُه ِفي șِلِّ الْكَْعَبِة فَقُلَْنا أَلَا َتْسَتْنِصُر لََنا أَلَا َتْدُعو لََنا فَقَالَ قَْد كَ

َعلَى َرأِْسـِه   قَْبلَكُْم ُيْؤَخذُ الرَُّجلُ فَُيْحفَُر لَُه ِفي الْأَْرضِ فَُيْجَعلُ ِفيَها فَُيَجاُء بِالِْمْنَشارِ فَُيوَضُع
َوُيْمَشطُ بِأَْمَشاȓِ الَْحِديِد َما ُدونَ لَْحِمِه َوَعظِْمِه فََما َيُصدُُّه ذَِلَك َعْن ِدينِـِه   فَُيْجَعلُ نِْصفَنيِ

اللَّـَه  َواللَِّه لََيِتمَّنَّ َهذَا الْأَْمُر َحتَّى َيِسَري الرَّاِكُب ِمْن َصْنَعاَء إِلَى َحْضَرَمْوَت لَا َيَخاُف إِلَّـا  
  .َوالذِّئَْب َعلَى غََنِمِه َولَِكنَّكُْم َتْسَتْعجِلُونَ

بىـز  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   خهبباب ئىبنى ئهرەت -2356
مۇشـرىكالرنىڭ زۇلـۇملىرى   (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه 

ئــۇ تــونىنى ياســتۇق قىلغــان . شــىكايهت قىلىــپ كهلــدۇق) ئۈســتىدىن
  . بىنىڭ سايىسىدا يۆلىنىپ ئولتۇراتتىھالدا، كه
. ـ دېـدۇق ! ؟مامسهنلهپ، دۇئا قىلىت ئاتا قىلىشنى گه نۇسرەتــ بىز

  : ئۇ مۇنداق دېدى
كـاپىرالر  ( مـۇئمىن  ەربىـر  ئۆتكهن ئۈممهتلهردىن ــ سىلهردىن بۇرۇن

ئـۇ  ئاندىن  .كولىناتتى ئوراچوڭقۇر ئۇنىڭغا ، زېمىندا ساتۇتۇل) تهرىپىدىن
بېشـى ئىككـى   ۈپ ، ھهرە كهلتۈرۈلدە-ىغا تىرىك كۆمۈلهتتىشۇ ئوركىشى 

تۆمــۈر تاغــاق بىــلهن گۆشــى ئۈســتىخىنىدىن تــاراپ  ، پــارچه قىلىنــاتتى
. دىن قايتۇرالمـايتتى ىئهنه شۇنداق ئىشالرمۇ ئۇ ئادەمنى دىن. ئېلىناتتى

. تائاالنىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، بـۇ دىـن جهزمهن غهلىـبه قىلىـدۇ       هللا ا
تىـن ۋە پادىسـىنى بـۆرە    هللامهۋتـكه ا ەسـهنئادىن ھهزر  يولـۇچى ھهتتا تېخى 
ىن قورقۇشتىن باشقا ھېچنېمىدىن قورقماي بارااليـدىغان  تيهپ كېتىش

  . لېكىن سىلهر ئالدىراپ كېتىۋاتىسىلهر. زامانمۇ كېلىدۇ
 )6943: بۇخارى(

ِلأَْهِلَها لَا ُتَحدِّثُوا  َعْن أََنسٍ قَالَ َماَت اْبٌن ِلأَبِي طَلَْحةَ ِمْن أُمِّ ُسلَْيمٍ فَقَالَْت - 2357
 ثُـمَّ  أََبا طَلَْحةَ بِاْبنِِه َحتَّى أَكُونَ أََنا أَُحدِّثُُه قَالَ فََجاَء فَقَرََّبْت إِلَْيِه َعَشاًء فَأَكَلَ َوَشرَِب فَقَالَ
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نَُّه قَْد َشبَِع َوأََصاَب ِمْنَهـا  َتَصنََّعْت لَُه أَْحَسَن َما كَانَ َتَصنَُّع قَْبلَ ذَِلَك فََوقََع بَِها فَلَمَّا َرأَْت أَ
ـ  ْم أَنْ قَالَْت َيا أََبا طَلَْحةَ أََرأَْيَت لَْو أَنَّ قَْوًما أََعاُروا َعارَِيَتُهْم أَْهلَ َبْيٍت فَطَلَُبوا َعارَِيَتُهْم أَلَُه

َحتَّى َتلَطَّْخُت ثُمَّ أَْخَبْرِتنِي  َيْمَنُعوُهْم قَالَ لَا قَالَْت فَاْحَتِسْب اْبَنَك قَالَ فََغِضَب َوقَالَ َتَركِْتنِي
اللَِّه بِاْبنِي فَاْنطَلََق َحتَّى أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه بَِما كَانَ فَقَالَ َرُسولُ 

قَالَ فََحَملَْت قَالَ فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َباَرَك اللَُّه لَكَُما ِفي غَابِرِ لَْيلَِتكَُما
َتـى  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ َوِهَي َمَعُه َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَ

َضَرَبَها الَْمَخاُض فَاْحُتبَِس َعلَْيَها أَُبـو  الَْمِديَنةَ ِمْن َسفَرٍ لَا َيطُْرقَُها طُُروقًا فََدَنْوا ِمْن الَْمِديَنِة فَ
بِّ إِنَُّه طَلَْحةَ َواْنطَلََق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيقُولُ أَُبو طَلَْحةَ إِنََّك لََتْعلَُم َيا َر

َوقَْد اْحَتَبْسُت بَِما َتَرى قَالَ  ُه إِذَا َدخلَُيْعجُِبنِي أَنْ أَْخُرَج َمَع َرُسوِلَك إِذَا َخَرَج َوأَْدُخلَ َمَع
اُض َتقُولُ أُمُّ ُسلَْيمٍ َيا أََبا طَلَْحةَ َما أَجُِد الَِّذي كُْنُت أَجُِد اْنطَِلْق فَاْنطَلَقَْنا قَالَ َوَضَرَبَها الَْمَخ

ُعُه أََحٌد َحتَّى َتْغُدَو بِِه َعلَى َرُسولِ ِحَني قَِدَما فََولََدْت غُلَاًما فَقَالَْت ِلي أُمِّي َيا أََنُس لَا ُيْرِض
ُه َعلَْيـِه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا أَْصَبَح اْحَتَملُْتُه فَاْنطَلَقُْت بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

لََعلَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ َولََدْت قُلُْت َنَعـْم فََوَضـَع   َوَسلََّم قَالَ فََصاَدفُْتُه َوَمَعُه ِميَسٌم فَلَمَّا َرآنِي قَالَ 
 الِْميَسَم قَالَ َوجِئُْت بِِه فََوَضْعُتُه ِفي َحْجرِِه َوَدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعْجـَوةٍ 

َها ِفي ِفي الصَّـبِيِّ فََجَعـلَ الصَّـبِيُّ    ِمْن َعْجَوِة الَْمِديَنِة فَلَاكََها ِفي ِفيِه َحتَّى ذَاَبْت ثُمَّ قَذَفَ
ـ  الَ َيَتلَمَّظَُها قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنظُُروا إِلَى ُحبِّ الْأَْنَصارِ التَّْمَر قَ

  . فََمَسَح َوْجَهُه َوَسمَّاُه َعْبَد اللَِّه
ــداق  – 2357 ــۇ تهلههنىــڭ : دەيــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن ئهب

ئۇممـۇ سـۇلهيم   . ئۇممۇ سۇلهيمدىن بولغان ئوغلى ئۆلـۈپ كهتـكهن ئىـدى   
  : ئائىلىسىگه

ــ  ! ــ ئهبۇ تهلههگه ئۇنىڭ ئۆلۈپ كهتكىنىنى مهندىن بۇرۇن دېمهڭالر
ــدى ــدۇ  . دې ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــهه قايتىــپ  : ئهنهس رەزىيهلالھ ــۇ تهل ئهب

ئهبـۇ تهلـهه   . ئېلىـپ كهلـدى   كهلگهندە، ئۇممـۇ سـۇلهيم كهچلىـك تامـاق    
ــى  ــدى، ئىچت ــق     . يې ــازا چىرايلى ــدەك ت ــۇلهيم بۇرۇنقى ــۇ س ــدىن ئۇمم ئان

 ئۇممـۇ سـۇلهيم ئهبـۇ   . ئهبۇ تهلهه ئۇنىڭ بىلهن بىر يهردە بولـدى . ىياساند
ــهھۋىتىنى   رتهلههنىــــڭ قو ــى شــ ــدۇرۇپ، ئۇنىــــڭ نهپســ ــىقىنى تويــ ســ



 سهۋر قىلىش ۋە ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىشمۇسىبهتكه 

595 

  : قاندۇرغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى
قهۋم بىـر نهرسـىنى بىـر ئـائىلىگه ئـارىيهتكه      بىـر  ! ــ ئى ئهبۇ تهلـهه 

ى تهلهپ بهرســه، ئۇنــدىن كېــيىن ئــۇ قهۋم ئــۇالردىن ھېلىقــى نهرسىســىن
  : تهلهه قۇقى بوالمدۇ؟ ئهبۇوقىلسا، ئۇالرنىڭ توسۇش ھ

  : مئۇممۇ سۇلهي. ، بولمايدۇ، ـ دېدىــ ياق
 ـ! تائاالدىن ئهجرىنى كۈتهللا ا. ــ ئۇنداق بولسا، ئوغلۇڭ ئۆلۈپ كهتتى

  : ئهبۇ تهلههنىڭ ناھايىتى ئاچچىقى كېلىپ. دېدى
ــدا         ــدى بولغان ــمهي، ئهم ــه دې ــر نهرس ــولغىچه بى ــاپ ب ــى بۇلغ ـــ مېن ـ
ئوغلۇمنىڭ خهۋىرىنى بېرىۋاتامسـهن؟ ـ دېـدى ۋە پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      
. ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا بېرىپ، بولغان ئهھۋالنى سۆزلهپ بهردى

  : ى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه
  . ـ دېدى! بۇ كېچهڭالرنى سىلهرگه مۇبارەك قىلسۇنهللا ــ ا

ــدۇ  ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇ  : ئهنهس رەزىيهلالھـ ــۇلهيم شـ ــۇ سـ ئۇممـ
  .كېچىدىكى مۇناسىۋەتتىن ھامىلدار بولغانىدى

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر ســهپهرگه چىقتــى،   
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ئۇممــۇ ســۇلهيممۇ ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه ئىــدى 

. ئهلهيهى ۋەسهللهم سهپهردىن قايتسا، مهدىـنىگه كېچىسـى كىرمهيتتـى   
ئهبـۇ  . تـولغىقى تـۇتتى   ئۇالر مهدىنىگه يېقىنالشقاندا، ئۇممۇ سـۇلهيمنىڭ 

ــۇرۇپ قالـــدى   ، )يهنـــى سهپهرداشـــلىرىدىن ئايرىلىـــپ قالـــدى (تهلـــهه تـ
راپ يولىغـا راۋان  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهدىـنىگه قـا    

  : ئهبۇ تهلهه. بولدى
پهيغهمبىرىڭ نهگه چىقسا، بىلله چىقىشنى، نهگه كىرسه، ! هللاــ ئى ا

ئهممـا بـۇ قېـتىم بـۇ يهردە تۇرۇشـقا      . بىرگه كىرىشنى ياخشـى كـۆرەتتىم  
ئۇممــۇ . مهجبــۇر بولغــانلىقىمنى كــۆرۈپ تۇرۇپســهن، ـ دەپ دۇئــا قىلــدى   

  : سۇلهيم
شـۇنىڭ  . ـ دېدى! توختاپ قالدى، ماڭايلى تولغىقىم! تهلهه ــ ئى ئهبۇ

مهدىــنىگه كهلگهنــدە، تولغــاق يهنه تــۇتتى، بىــر ئوغــۇل  . بىــلهن ماڭــدۇق
  : ام ماڭانئا. تۇغۇلدى
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بۇ بالىنى پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه    ! ــ ئى ئهنهس
ــۇن   ــېچكىم ئېمىتمىس ــارمىغىچه ھ ــدى ! ئاپ ــ دې ــۇنى   . ـ ــدا، ئ ــاڭ ئاتقان ت

. همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا ئاپاردىمتۈرۈپ، پهيغۆك
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قولىدا داغمالنى تۇتۇپ تۇرغانـدا  

  : بېرىپ قاپتىمهن، مېنى كۆرۈپ
  : ــ ئۇممۇ سۇلهيم يهڭگىپتۇ ـ دە؟ ـ دېدى، مهن

بــوۋاقنى ئهكىلىــپ . قولىــدىكى داغمــالنى قويـدى . ـــ ھهئه، ـ دېـدىم    
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنىنىـڭ  . قۇچىقىغا قويدۇم

ئهجــۋە خورمىســىدىن بىرنــى ئهكهلتــۈرۈپ، يۇمشــاق چاينــاپ بوۋاقنىــڭ   
بــوۋاق ئــۇ خــورمىنى شــورىغىلى تۇرىۋىــدى، پهيغهمــبهر  . ئاغزىغــا ســالدى

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ  ! ىكىگه قـاراڭالر نىڭ خـورمىنى ياخشـى كـۆرگهنل   الرــ ماۋۇ ئهنسـار 

: سىالپ تۇرۇپپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بوۋاقنىڭ يۈزىنى ئاندىن . دېدى
  . قويدى ئىسىمدەپ » ئابدۇلالھ«

 )2144: مۇسلىم(

َعْن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد أَنَُّه قَالَ َهلَكَْت اْمَرأَةٌ ِلي فَأََتانِي ُمَحمَُّد ْبُن كَْعـبٍ   - 2358
ينِي بَِها فَقَالَ إِنَُّه كَانَ ِفي َبنِي إِْسَراِئيلَ َرُجلٌ فَِقيٌه َعاِلٌم َعابٌِد ُمْجَتهٌِد َوكَاَنْت لَُه الْقَُرșِيُّ ُيَعزِّ

تَّى اْمَرأَةٌ َوكَانَ بَِها ُمْعَجًبا َولََها ُمِحبŋا فََماَتْت فََوَجَد َعلَْيَها َوْجًدا َشِديًدا َولَِقَي َعلَْيَها أََسفًا َح
ْيٍت َوغَلََّق َعلَى َنفِْسِه َواْحَتَجَب ِمْن النَّاسِ فَلَْم َيكُْن َيْدُخلُ َعلَْيِه أََحٌد َوإِنَّ اْمـَرأَةً  َخلَا ِفي َب

ُتُه َسِمَعْت بِِه فََجاَءْتُه فَقَالَْت إِنَّ ِلي إِلَْيِه َحاَجةً أَْسَتفِْتيِه ِفيَها لَْيَس ُيْجزِينِي ِفيَها إِلَّا ُمَشـافَهَ 
اُس َولَزَِمْت َباَبُه َوقَالَْت َما ِلي ِمْنُه ُبدٌّ فَقَالَ لَُه قَاِئلٌ إِنَّ َهاُهَنـا اْمـَرأَةً أََراَدْت أَنْ   فَذََهَب النَّ

ُنوا َتْسَتفِْتَيَك َوقَالَْت إِنْ أََرْدُت إِلَّا ُمَشافََهَتُه َوقَْد ذََهَب النَّاُس َوِهَي لَا ُتفَارُِق الَْباَب فَقَالَ ائْذَ
َدَخلَْت َعلَْيِه فَقَالَْت إِنِّي جِئُْتَك أَْسَتفِْتيَك ِفي أَْمرٍ قَالَ َوَما ُهَو قَالَْت إِنِّي اْسَتَعْرُت ِمْن لََها فَ

َعـْم  ْم فَقَالَ َنَجاَرٍة ِلي َحلًْيا فَكُْنُت أَلَْبُسُه َوأُِعُريُه َزَماًنا ثُمَّ إِنَُّهْم أَْرَسلُوا إِلَيَّ ِفيِه أَفَأǗَُدِّيِه إِلَْيهِ
يـِه  َواللَِّه فَقَالَْت إِنَُّه قَْد َمكَثَ ِعْنِدي َزَماًنا فَقَالَ ذَِلِك أََحقُّ ِلَردِِّك إِيَّاُه إِلَْيهِْم ِحَني أََعاُروِك
بِـِه  َزَماًنا فَقَالَْت أَْي َيْرَحُمَك اللَُّه أَفََتأَْسُف َعلَى َما أََعاَرَك اللَُّه ثُمَّ أََخذَُه ِمْنَك َوُهَو أََحـقُّ  



 سهۋر قىلىش ۋە ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىشمۇسىبهتكه 

597 

  .ِمْنَك فَأَْبَصَر َما كَانَ ِفيِه َوَنفََعُه اللَُّه بِقَْوِلَها
مېنىـڭ ئايـالىم   : قاسىم ئىبنـى مـۇھهممهد مۇنـداق دەيـدۇ     - 2358

ــۇرەزى ته    ــب ق ــۇھهممهد ئىبنــى كهئ ــا، م ــكهن ۋاقىتت ــۈپ كهت ــيهگهئۆل  زى
  : كېلىپ مۇنداق دېدى

ئۆتكۈر غان، ــ بۇرۇن بهنى ئىسرائىلدا بهك تىرىشىپ ئىبادەت قىلىدى
ئـالىم بىـر ئـادەم ئـۆتكهن بولـۇپ، ئـۇ ئادەمنىـڭ بهك ياخشـى         پىكىرلىك 

ئـۇ ئـادەم ئايالىغـا بهك    . كۆرىدىغان ئايالى بار ئىدى، ئۇ ئايال ئۆلۈپ كهتتى
ئـاخىرى، ئـۇ ئـادەم ئـۆيىنى ئىچىـدىن تاقـاپ،       . قايغۇردى ۋە ئهپسۇسـالندى 

دىغان ھـــېچكىم بىـــلهن كۆرۈشـــمهيدىغان ۋە ھېچكىمنـــى كىرگۈزمهيـــ
  : بىر ئايال بۇ ئهھۋالنى ئاڭالپ، بۇ يهرگه كهلدى ۋە. بولۇۋالدى

سـورايدىغان مهسـىلهم   پهتىۋا ــ مېنىڭ ئۇ ئادەمدىن يۈز تۇرانه تۇرۇپ 
ــدى     ــار، ـ دې ــي     . ب ــڭ قهتئى ــال ئۆزىنى ــۇ ئاي ــېكىن ئ ــى، ل ــقىالر كهتت باش

بىــر . كۆرۈشمىســه بولمايــدىغانلىقىنى ئېيتىــپ، قــايتقىلى ئۇنىمىــدى 
  : ۇ ئهھۋالنى يهتكۈزۈپ مۇنداق دېدىئادەم ب

ــ بىر ئايال سهندىن پهتىـۋا سـورىغىلى كهپتـۇ، ئـۇ سـهن بىـلهن يـۈز        
باشقىالر كهتتى، ئهمما ئـۇ ئايـال دەرۋازىـدىن    . تۇرانه كۆرۈشمهكچى ئىكهن

  : ئۇ ئادەم. كهتكىلى ئۇنىمايۋاتىدۇ، ـ دېدى
  : رىپئۇ ئايال كى. ـ دېدى! ــ ئۇنداق بولسا، رۇخسهت بېرىڭالر

ــ مهن بىر ئىش توغرىسىدا سهندىن پهتىۋا سوراپ كهلـگهن ئىـدىم، ـ    
  : ئۇ ئادەم. دېدى

  : ئۇ ئايال. ــ نېمه ئىش ئىدى؟ ـ دېدى
ــــ مهن قوشــنامدىن كىيىــپ تــۇرۇش ۋە باشــقىالرغا بېرىــپ تــۇرۇش 

ئۇالر ماڭـا ئـۇ   . ئۈچۈن ئېسىل كىيىملىرىنى ئارىيهت ئېلىپ تۇرغانىدىم
ئـۇنى قـايتۇرۇپ بېرىشـىم    . بېرىشكه ئادەم ئهۋەتىپتـۇ  نهرسىنى قايتۇرۇپ

  : كېرەكمۇ؟ ـ دېدى، ئۇ ئادەم
ئـۇ  . بىـلهن قهسـهمكى، قـايتۇرۇپ بېرىسـهن، ـ دېـدى      نـامى  نىـڭ  هللاــ ا
  : ئايال

  : ئۇ ئادەم. ــ ئۇ نهرسه مهندە بىر مۇددەت تۇرغان تۇرسا؟ ـ دېدى
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رگهنىـكهن،  ــ ئۇالر ئۇ نهرسىنى سـاڭا مهلـۇم ۋاقىتلىـق ئـارىيهتكه به    
  : ئۇ ئايال. قايتۇرۇپ بېرىشىڭ كېرەك، ـ دېدى

ســاڭا ئــارىيهتكه بهرگهن بىــر   هللا ا. ســاڭا رەھــمهت قىلســۇن  هللا ــــ ا
تۇرسـا،   قئۇ نهرسىگه سهندىن بهك ھهقلىـ هللا نهرسىنى ئېلىپ كهتسه ۋە ا

ئۇ ئـادەم بۇنىڭـدىكى   . سهن قايغۇرۇپ، ھهسرەت چهكسهڭ بوالمدۇ؟ ـ دېدى 
ئۇ ئادەمنى بۇ ئايالنىـڭ سـۆزى   هللا ىڭ بىلهن، اشۇن. ھهقىقهتنى چۈشهندى

  . بىلهن ھهقكه مۇيهسسهر قىلدى
 )559: مالىك(

َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـا أََحـٌد    - 2359
  .َد ثُمَّ ُيَعاِفيهِْم َوَيْرُزقُُهْمأَْصَبُر َعلَى أَذًى َسِمَعُه ِمْن اللَِّه َيدَُّعونَ لَُه الَْولَ

ــۇ    – 2359 ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــا ئهشـ ــۇ مۇسـ ــۋايهت ئهبـ دىن رىـ
   :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــيهتكه ا « ــان ئهزى ــدىغان    هللا ئاڭلىغ ــهۋر قىلى ــرەك س ــاالدىنمۇ بهك تائ
. بــار، ـ دەيــدۇ      نىــڭ بالىســى هللا: ىنســانالرچــۈنكى ئ. ھــېچكىم يــوق 
ــۇنداقتىمۇ، ا ــپ     هللا ش ــق بېرى ــپ، رىزى ــاغالم قىلى ــى س ــڭ تېنىن ئۇالرنى

  . »تۇرىدۇ
 )7378: بۇخارى(

عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أصيب ƞصيبة  - 2360
  .يف ماله أو جسده وكتمها ومل يشكها إىل الناس كان حقا على اهللا أن يغفر له

دىن رىـــــۋايهت مـــــابـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇئىبنـــــى ئاب - 2360
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاكى  « ــى ي ــڭ مېل ــر ئادەمنى ــۇنى    بى ــه، ئ ــىبهت يهتس ــنىگه مۇس بهدى
ئـۇ ئادەمنىـڭ گۇنـاھىنى    هللا شۇرۇپ، ئـادەملهرگه شـىكايهت قىلمىسـا، ا   وي

  . ①»جهزمهن ئهپۇ قىلىدۇ
 )»ئهلئهۋسهت«؛ 11438: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە بهقىيــيه ئىســىملىك         ): 3951(ھهيســهمى  ①

 .ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار، ـ دېگهن
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َعْن َيْحَيى ْبنِ َوثَّابٍ َعْن َشْيخٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2361
 َخْيٌر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْمْسِلُم إِذَا كَانَ ُمَخاِلطًا النَّاَس َوَيْصبُِر َعلَى أَذَاُهْم

  .الُْمْسِلمِ الَِّذي لَا ُيَخاِلطُ النَّاَس َولَا َيْصبُِر َعلَى أَذَاُهْم ِمْن
يهھيا ئىبنى ۋەسساب بىـر مۆتىـۋەر سـاھابىدىن پهيغهمـبهر      - 2361

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت 
  :قىلىدۇ

ن كىشــىلهرگه ئارىلىشــىپ، ئۇالرنىــڭ ئهزىيهتلىــرىگه ســهۋر قىلغــا«
، ئۇالرنىـڭ ئهزىيهتلىـرىگه سـهۋر    دىغانمۇسۇلمان، كىشىلهرگه ئارىالشماي

  . ①»قىاللمايدىغان مۇسۇلماندىن ياخشىدۇر
 )2507: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  - 2362
  .قَالَ ِلُيَعزِّ الُْمْسِلِمَني ِفي َمَصاِئبِهِْم الُْمِصيَبةُ بِي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ئابــدۇراھمان ئىبنــى قاســىمدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      - 2362
  : ېگهنھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دپهيغهمبهر سهلاللال

نـى  (مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىگه مۇسىبهت يهتكهندە، مېنىـڭ ئۆلـۈمىم   «
  . »للىي تاپسۇنئارقىلىق تهسه) ئويالش

 )557: مالىك(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم لَـا    - 2363
ي َما كَاَنـْت  َيَتَمنََّينَّ أََحُدكُْم الَْمْوَت ِمْن ُضرٍّ أََصاَبُه فَإِنْ كَانَ لَا ُبدَّ فَاِعلًا فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ أَْحيِنِ

  .الَْحَياةُ َخْيًرا ِلي َوَتَوفَّنِي إِذَا كَاَنْت الَْوفَاةُ َخْيًرا ِلي
ــۋايهت     - 2363 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

   :دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
ارزۇ ســىلهر ھهرگىــز يهتــكهن ئهزىــيهتكه چىــدىماي، ئۆلــۈمنى ئــ      «

ساڭالر، بۇ تاپالمى تىن باشقا چارەئهگهر ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلماق. قىلماڭالر

                                                 
 .؛ سهھىه، ـ دېگهن)2035(ئهلبانى  ①
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ھايـاتلىق مهن ئۈچـۈن ياخشـى بولسـا، مېنـى      ! هللائـى ا : دۇئانى قىلىڭـالر 
ئهگهر ئۆلۈم مهن ئۈچـۈن ياخشـى بولسـا، مېنـى ۋاپـات      . ھايات قالدۇرغىن

  . »تاپتۇرغىن
 )5671: بۇخارى(

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ لَـْن    عن أيب ُهَرْيَرةَ قَالَ - 2364
ي اللَّـُه  ُيْدِخلَ أََحًدا َعَملُُه الَْجنَّةَ قَالُوا َولَا أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ لَا َولَا أََنا إِلَّا أَنْ َيَتَغمَّـَدنِ 

ا َيَتَمنََّينَّ أََحُدكُْم الَْمْوَت إِمَّا ُمْحِسًنا فَلََعلَُّه أَنْ َيْزَداَد َخْيًرا بِفَْضلٍ َوَرْحَمٍة فََسدُِّدوا َوقَارُِبوا َولَ
  .َوإِمَّا ُمِسيئًا فَلََعلَُّه أَنْ َيْسَتْعِتَب

پهيغهمـبهر  : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     – 2364
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــڭ ئهمه   ــادەمنى ئۇنىـ ــر ئـ ـــ بىـ ــپ   ــ ــنهتكه ئېلىـ ــز جهنـ ــى ھهرگىـ لـ
  : ساھابىلهر. كىرەلمهيدۇ، ـ دېدى

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ پهيغهمــبهر . ســهنمۇ شــۇنداقمۇ؟ ـ دەپ ســورىدى   ! ـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىـلهن جهنـنهتكه   رەھمىتـى ۋە پهزلـى    هللا مـۇ ، مېنىمهنمۇ شۇنداقــ 
شـۇڭا  . كىرگۈزمىسه، ھهرگىـز ئهمهلىـم جهنـنهتكه ئېلىـپ كىرەلمهيـدۇ     

تائاالغـا يېقىنلىشىشـقا   هللا دۇرۇس بولـۇڭالر ۋە ا ) ھهرىكىـتىڭالردا  -سۆز (
چــۈنكى ياخشــى ئىــش . تىرىشــىڭالر، ھهرگىــز ئۆلــۈمنى ئــارزۇ قىلمــاڭالر

. ئادەم، ياخشى ئىشنى تېخىمۇ كـۆپ قىلىۋېلىشـى مـۇمكىن    قىلىدىغان
ــادەم    ــدىغان ئ ــش قىلى ــان ئى ــۆۋبه     مۇيام ــپ، ت ــۇل قىلى ــىههتنى قوب نهس

  . شى مۇمكىنىۋېلقىلى
 )5673: بۇخارى(
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 يوقالش لكېسه

َعْن َعِليٍّ قَالَ َما ِمْن َرُجلٍ َيُعوُد َمرِيًضا ُمْمِسًيا إِلَّا َخَرَج َمَعُه َسْبُعونَ أَلَْف  - 2365
َملٍَك َيْسَتْغِفُرونَ لَُه َحتَّى ُيْصبَِح َوكَانَ لَُه َخرِيٌف ِفي الَْجنَِّة َوَمْن أََتاُه ُمْصبًِحا َخَرَج َمَعـُه  

  . ٍك َيْسَتْغِفُرونَ لَُه َحتَّى ُيْمِسَي َوكَانَ لَُه َخرِيٌف ِفي الَْجنَِّةَسْبُعونَ أَلَْف َملَ

ھهر قانداق ئادەم بىـر  : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 2365
كېسهلنى كهچته يوقالپ بارسا، ئۇ ئادەم بىـلهن يهتمىـش مىـڭ پهرىشـته     

ېيتىپ تۇرىدۇ ۋە بىرگه بېرىپ، تاڭ ئاتقىچه ئۇ ئادەم ئۈچۈن ئىستىغپار ئ
ئهگهر ئهتىگهنـدە يـوقالپ بارسـا، ئـۇ ئـادەم      . جهننهتته بىـر ئـۆي ياسـىلىدۇ   

بىلهن يهتمىش مىـڭ پهرىشـته بىـرگه چىقىـپ، كهچ بـولغىچه ئـۇ ئـادەم        
ئۈچۈن ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرىدۇ ۋە ئۇ ئادەم ئۈچۈن جهننهتـته بىـر ئـۆي    

  . ①ياسىلىدۇ
 )3098: داۋۇد ئهبۇ(

  .ه مرفوعاوللترمذي حنو - 2366
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    پهيغهمـبهر   مۇتىرمىزى - 2366

 .②رىۋايهت قىلغانسۆزلىگهنلىكىنى  نىيۇقىرىقىغا ئوخشاش بىر ھهدىس

َعْن ثَْوَبانَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى   - 2367
َسلََّم قَالَ َمْن َعاَد َمرِيًضا لَْم َيَزلْ ِفي ُخْرفَِة الَْجنَِّة ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما ُخْرفَـةُ  اللَُّه َعلَْيِه َو

  .الَْجنَِّة قَالَ َجَناَها

                                                 
 .ـ دېگهن سهھىه ۋە مهۋقۇف،): 2655(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 775(ئهلبانى  ②
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئازادگهردىسى  – 2367
پهيغهمــبهر : نهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇســهۋبان رەزىيهلالھــۇ ئه

   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــق        ــادەم داۋاملى ــۇ ئ ــا، ئ ــادەمنى يوقلىس ــهل ئ ــر كېس ــى بى ـــ كىمك ـ
  : ئىچىدە بولىدۇ، ـ دېگهنىدىباغلىرى جهننهتنىڭ 

ـــ دەپ  دېـگهن نـېمه؟   بــاغلىرىجهننهتنىـڭ  ! نىــڭ رەسـۇلى هللاـــ ئـى ا  
  : ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھ. سورالدى

  . چېۋىلىرىدۇر، ـ دېدى –ــ جهننهتنىڭ مېۋە 
 )2568: مۇسلىم(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتَوضَّـأَ   - 2368
ِمْن َجَهنََّم َمِسَريةَ َسْبِعَني َخرِيفًا قُلُْت َيا  فَأَْحَسَن الُْوُضوَء َوَعاَد أََخاُه الُْمْسِلَم ُمْحَتِسًبا ُبوِعَد

  .أََبا َحْمَزةَ َوَما الَْخرِيُف قَالَ الَْعاُم
ــۇدىن    - 2368 ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت  ئهنهس ئىبنـ رىـ

   :گهنېقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د
ئاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بىـر  تاهللا كىمكى كامىل تاھارەت ئېلىپ، ا«

مۇســۇلمان قېرىندىشــىنى يوقلىســا، ئــۇ ئــادەم دوزاخــتىن يهتمىــش كــۈز 
  . »مۇساپه يىراق قىلىنىدۇ
ــدۇ  ــداق دەي ــزە : راۋى مۇن ــۇ ھهم ــى ئهب ــېمه؟ ـ دەپ     ! ئ ــگهن ن ــۈز دې ك

  : سورىسام
  . ①ــ يىل، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 ) 3097: داۋۇد ئهبۇ(

الَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َعاَد َمرِيًضا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَ - 2369
  . أَْو َزاَر أًَخا لَُه ِفي اللَِّه َناَداُه ُمَناٍد أَنْ ِطْبَت َوطَاَب َمْمَشاَك َوَتَبوَّأَْت ِمْن الَْجنَِّة َمْنزِلًا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 682(ئهلبانى  ①
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ىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىل    – 2369
   :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ئۈچـۈن يوقلىسـا،   هللا كىمكى بىر كېسـهلنى يـاكى قېرىندىشـىنى ا   «
سـاڭا مۇبـارەك بولسـۇن، قهدىمىڭـگه     : نىدا قىلغۇچىالردىن بىرى ئۇنىڭغا

  . ①»مۇبارەك بولسۇن، جهننهتتىن بىر ئورۇن تۇتتۇڭ، ـ دەپ نىدا قىلىدۇ
 )2008: تىرمىزى(

عن أيب هريرة عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال ثالث ال يعاد صاحبهن  - 2370
  .الرمد وصاحب الضرس وصاحب الدملة

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   – 2370
   :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ش يـوقال  نىغا گىرىپتـار بولغـانالر  بار بولۇپ، ئۇالر ئاغرىق ئۈچ خىل«
  . ②»ئاغرىقى، چىش ئاغرىقى ۋە يارا كۆز: ئۇالر. ھاجهتسىز

 ) ئهلئهۋسهت«(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ َعاَدنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َوَجـعٍ   - 2371
  .كَانَ بَِعْينِي

كـۆزۈم  : هلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ زەيد ئىبنى ئهرقهم رەزىي - 2371
ئاغرىپ قالغاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنـى يـوقالپ   

  . ③كهلگهن ئىدى
 )3102: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َعاَد َمرِيًضـا لَـْم    - 2372
ُه فَقَالَ ِعْنَدُه َسْبَع ِمَرارٍ أَْسأَلُ اللََّه الَْعِظيَم َربَّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ أَنْ َيْشـِفَيَك إِلَّـا   َيْحُضْر أََجلُ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1633(ئهلبانى  ①
ــى      ): 3786(ھهيســهمى  ② ــى ئهل ــۇپ، ســهنهدىدە مۇســلىمه ئىبن ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن خهشهنىي ئىسىملىك ھهدىسى
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2659(ئهلبانى  ③
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  .َعافَاُه اللَُّه ِمْن ذَِلَك الَْمَرضِ
دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 2372

    :دېگهنۇنداق قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م
ــادەم  « ــر ئ ــهكراتقا چۈشــ تېخــى بى ــۇ   مىگهنس ــوقالپ، ئ ــهلنى ي كېس

بۈيـۈك ئهرشـنىڭ ئىگىسـى بولغـان     : كېسهلنىڭ قېشىدا يهتـته قېـتىم  
ــۇ هللا تىــن ســاڭا شــىپالىق بېرىشــىنى تىلهيــمهن، ـ دېســه، ا    هللائۇلــۇغ ا ئ

  . ①»ئادەمنى شۇ كېسهلدىن ساقايتىدۇ
  ) 3106: داۋۇد ئهبۇ(

ْمرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َجاَء الرَُّجلُ َيُعـوُد  َعْن اْبنِ َع - 2373
  . َمرِيًضا فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ اْشِف َعْبَدَك َيْنكَأُ لََك َعُدوŋا أَْو َيْمِشي لََك إِلَى َجَناَزٍة

، ئىبنى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى      - 2373
   :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ــانى ئوقۇســۇن   « ــۇ دۇئ ــوقالپ بارســا، ب ــادەم كېســهل ي ــى ا: بىــر ئ ! هللائ
بهندەڭگه شىپالىق بهر، ئۇ دۈشمىنىڭگه قارشى تۇرىدۇ ياكى سهن ئۈچۈن 

  . ②»جىنازا نامىزىغا بارىدۇ
 )3107: داۋۇد ئهبۇ(

اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ    َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي - 2374
َتَماُم ِعَياَدِة الَْمرِيȐِ أَنْ َيَضَع أََحُدكُْم َيَدُه َعلَى َجْبَهِتِه أَْو قَالَ َعلَى َيِدِه فََيْسأَلُُه كَْيَف ُهـَو  

  . َوَتَماُم َتِحيَّاِتكُْم َبْيَنكُْم الُْمَصافََحةُ
ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  - 2374

  :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
قولۇڭالرنى كېسهلنىڭ پىشانىسـىگه يـاكى قولىغـا قويـۇپ تـۇرۇپ      «

قــول . ئهھــۋال ســورىغاندىال، كېســهلنى تولــۇق يوقلىغــان بولىســىلهر     
  . ③»دا كامىل ساالمالشقان بولىسىلهرئېلىشىپ كۆرۈشكهندىال، ئاراڭالر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2663(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2664(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 515(ئهلبانى  ③
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 )2731: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا    - 2375
  . يُِّب َنفَْسُهَدَخلُْتْم َعلَى الَْمرِيȐِ فََنفُِّسوا لَُه ِفي أََجِلِه فَإِنَّ ذَِلَك لَا َيُردُّ َشْيئًا َوُيطَ

ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  - 2375
  :دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

كېســهلنىڭ قېشــىغا كىرســهڭلهر، ئۇنىڭغــا ئهجىلــى توغرىســىدا   «
كېســـهل ) قىلىنغـــان ســـۆز(گهرچه بـــۇ . گـــۈزەل ســـۆزلهرنى قىلىڭـــالر

ــىنىڭ ئهجىل ــڭ    كىشـ ــىمۇ، ئۇنىـ ــى ئۆزگهرتهلمىسـ ــدىن ھېچنېمىنـ ىـ
  . ①»كۆڭلىنى خۇش قىلىدۇ

 )2087: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ غُلَاٌم َيُهوِديٌّ َيْخُدُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2376
َوَسلََّم َيُعوُدُه فَقََعَد ِعْنَد َرأِْسِه فَقَالَ لَُه أَْسِلْم فََنظَـَر   َوَسلََّم فََمرَِض فَأََتاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

بِيُّ َصلَّى إِلَى أَبِيِه َوُهَو ِعْنَدُه فَقَالَ لَُه أَِطْع أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْسلََم فََخَرَج النَّ
  .الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْنقَذَُه ِمْن النَّارِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُ

پهيغهمـــبهر : ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    – 2376
بـاال  يهھـۇدىي  بىـر   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه خىزمهت قىلىـدىغان 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۇ   . بار ئىدى، ئۇ ئاغرىپ قالدى
  : ېلىپ، بېشىدا ئولتۇرۇپبالىنى يوقالپ ك

سـى ئـۇ   دادىىسـىغا قارىـدى،   دادئـۇ بـاال   . ـ دېـدى ! ــ مۇسۇلمان بولغىن
  : سىدادىبالىنىڭ يېنىدا ئىدى، 

) سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه  يهنى رەسۇلۇلالھ (قاسىمغا  ــ ئهبۇ
پهيغهمـبهر  . ـ دېدى، شۇنىڭ بىلهن، ئۇ باال مۇسۇلمان بولـدى ! بويسۇنغىن
  : ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چىقىپ كېتىۋېتىپسهلاللالھ

 ـ  !بولسـۇن  تائاالغـا ھهمدۇسـانا  هللا بالىنى دوزاختىن قۇتقۇزغـان ا بۇ ــ 
  . دېدى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 367(ئهلبانى  ①
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 )1356: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى  - 2377
وُدُه قَالَ َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َدَخلَ َعلَى َمرِيȐٍ َيُعوُدُه قَالَ لَـا  أَْعَرابِيٍّ َيُع

َبأَْس طَُهوٌر إِنْ َشاَء اللَُّه فَقَالَ لَُه لَا َبأَْس طَُهوٌر إِنْ َشاَء اللَُّه قَالَ قُلْت طَُهوٌر كَلَّا َبلْ ِهـَي  
  .ثُوُر َعلَى َشْيخٍ كَبِريٍ ُتزِيُرُه الْقُُبوَر فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنَعْم إِذًاُحمَّى َتفُوُر أَْو َت

ــۇ ئهنهۇ   - 2377 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
نى كىشــىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهھرالىق بىــر   

، ۋەقهسـى يـوق  ھـېچ  «: لنى يـوقالپ بارسـا  ئـۇ بىـرەر كېسـه   . يوقالپ باردى
پهيغهمـبهر  . دەيتتـى  »كېسهل سېنى گۇناھتىن پاكاليدۇ ئىنشائالالھ، بۇ

گهن مۇ شـۇنداق دېـ  شىگىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ سهھرالىق كى
  : ئۇ ئادەم ،ئىدى

پـاكلىغۇچى دەمسـهن؟ يـاق، بـۇ دېـگهن قېـرى بىـر        ) ئۇ كېسهلنى(ــ 
ۋاتقـان  ئۇنى قهبرىگه يوللىمـاقچى بولۇ  ،پم قىلىئادەمگه توختىماي ھۇجۇ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. بهزگهك كېسىلىدۇر، ـ دېدى
  . سېنىڭ دېگىنىڭدەك بولسۇن، ـ دېدىئۇنداقتا ــ ھه بوپتۇ، 

  )3616: بۇخارى(

س، وِقلَّـةُ  من السُّنَّة ơفيُف اجللو: قال -رضي اللَّه عنهما-َعْن اْبنِ َعبَّاسٍـ    2378
ملا كثُـر   -صلى اهللا عليه وسلم-وقال رسولُ اللَّه : قال .يف العيادة عند املريȐ الصََّخب

 .»قُوُموا عƗ«: لَغطُهم واختالفهم
كېســـهل : مۇنـــداق دەيـــدۇ مـــائىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ - 2378 

ق ئــاز گهپ قىلىــش ۋە ئــۇزۇن ئولتۇرماســلى) كېســهلنىڭ قېشــىدا(يوقلىغانــدا، 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئاغرىـپ قالغانـدا، يـوقالپ        . سۈننهتتۇر

ــارتىش قىلىۋ     -كىــرگهن كىشــىلهر ۋاراڭ  ــاالش ـ ت ــچــۇرۇڭ قىلىشــىپ، ت دى، ى
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ـ دېدى! ــ چىقىپ كېتىڭالر
 ) هت قىلغانرەزىن رىۋاي(
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ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعاد املريȐ اال عن أيب هريرة قال قا - 2380
  .بعد ثالث

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   - 2380
  :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

  . ①»كېسهل ئۈچ كۈندىن كېيىن يوقلىنىدۇ«
 )»ئهلئهۋسهت«(

  .ريȐ أول يوم سنة وبعد ذلك تطوععن ابن عباس قال عيادة امل - 2381
ــۇ ئهنهۇ   - 2381 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــائىبن ــدۇ  م ــداق دەي ــهلنى : مۇن كېس

  . ②بىرىنچى كۈنى يوقالش سۈننهت، ئۇندىن كېيىنكى كۈنلهردە يوقالش نهپلىدۇر
 )ۋە بهززار» ئهلئهۋسهت« ؛»ئهلكهبىر«(

وسلم يقول من عن عمرو بن حزم قال Ƨعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  - 2382
عاد مريضا فال يزال يف الرمحة حƓ إذا قعد عنده استشفع فيها وإذا قام من عنده فال يزال 

  .Ƹوض فيها حƓ يرجع من حيث خرج
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   : ئهمــر ئىبنــى ھهزم مۇنــداق دەيــدۇ    - 2382

  : ىنى ئاڭلىدىمكهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىئهل
. يوقلىسا، ئۇ ئادەم داۋاملىق رەھمهتنىڭ ئىچىدە بولىـدۇ  بىر ئادەم كېسهل«

ئۇ ئادەم كېسـهلنىڭ قېشـىدا ئولتۇرسـا، كېسـهلگه چۈشـكهن رەھمهتـكه شـېرىك        
ئۇنىڭ يېنىدىن قوپۇپ كهتسـه، چىققـان يېـرىگه قـايتقىچه رەھمهتنىـڭ      . بولىدۇ

  . ③»ئىچىدە بولىدۇ
 )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــه     ): 3760(ھهيس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــاد   ب ــى ھهمم ــر ئىبن نهدىدە نهس

ــار    ــى بـ ــرۇك كىشـ ــى مهتـ ــىملىك ھهدىسـ ــپ    . ئىسـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ــك ھهدىسشۇناسـ كۆپچىلىـ
گهرچه ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ بولســـىمۇ، : "كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى سۈرســـه، ئىبنـــى ئهدىـــي 

 .دېدى، ـ دېگهن" كىتابقا يېزىشقا بولىدۇ
ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدلىرىنىڭ بىرىــدە      بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى  ): 3763(ھهيســهمى  ②

ــى بــار        ــى زەئىــپ ۋە مهتــرۇك كىش ــۇرۋە ئىســىملىك ھهدىس ــى ئىبنــى ئ ــدە نهزر ئهبــۇ ئــۆمهر   . ئهل يهنه بىرى
 .ئىسىملىك ھهدىسى ھهسهن كىشى بار، ـ دېگهن

چلىكتۇر، ـ    بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهن ): 3770(ھهيســـهمى  ③
 .دېگهن
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َخْمـٌس  “:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبلٍ، قَالََعْن ُمَعاِذ بن َج - 2383
َمْن َعاَد َمرِيًضا، أَْو َخَرَج َمَع َجَناَزٍة، أَْو َخَرَج : َمْن فََعلَ َواِحَدةً ِمْنُهنَّ كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه

ُه َوَتْوِقَريُه، أَْو قََعَد ِفي َبْيِتِه فََسِلَم النَّاُس ِمْنُه َوَسِلَم ِمَن غَازًِيا، أَْو َدَخلَ َعلَى إَِماِمِه ُيرِيُد َتْعزِيَز
  .“النَّاسِ

ــۇ  - 2383 ــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــ ــۋايهت مۇئــ دىن رىــ
  : دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

هللا نـى قىلسـا، ا  مۇنداق بهش ئىش باركى، كىم ئۇ بهش ئىشتىن بىر«
كېسـهل يـوقالش، جىنـازىنى ئۇزىتىـپ     : ئـۇ ئىشـالر  . دۇقوغدايئۇ ئادەمنى 

چىقىش، جىهاد قىلىش، ئىـززەت ـ ھـۆرمهت يۈزىسـىدىن     ) قهبرە بېشىغا(
ــوقالش،  ــاڭىمۇ  (ئهمىرىنــــى يــ ــۇن، مــ ــقىالرغا زىيىــــنىم يهتمىســ باشــ

  . ①»ئۆيىدە ئولتۇرۇش) باشقىالرنىڭ زىيىنى يهتمىسۇن دەپ
 ) 20/37 :»ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ  - 2384
َيقُولُ َيْوَم الِْقَياَمِة َيا اْبَن آَدَم َمرِْضُت فَلَْم َتُعْدنِي قَالَ َيا َربِّ كَْيَف أَُعـوُدَك َوأَْنـَت َربُّ   

َني قَالَ أََما َعِلْمَت أَنَّ َعْبِدي فُلَاًنا َمرَِض فَلَْم َتُعْدُه أََما َعِلْمَت أَنََّك لَْو ُعْدَتُه لََوَجْدَتنِي الَْعالَِم
ِعْنَدُه َيا اْبَن آَدَم اْسَتطَْعْمُتَك فَلَْم ُتطِْعْمنِي قَالَ َيا َربِّ َوكَْيَف أُطِْعُمَك َوأَْنَت َربُّ الَْعالَِمَني 

ا َعِلْمَت أَنَُّه اْسَتطَْعَمَك َعْبِدي فُلَانٌ فَلَْم ُتطِْعْمُه أََما َعِلْمَت أَنََّك لَْو أَطَْعْمَتُه لََوَجْدَت قَالَ أََم
ذَِلَك ِعْنِدي َيا اْبَن آَدَم اْسَتْسقَْيُتَك فَلَْم َتْسِقنِي قَالَ َيا َربِّ كَْيـَف أَْسـِقيَك َوأَْنـَت َربُّ    

  .ْسقَاَك َعْبِدي فُلَانٌ فَلَْم َتْسِقِه أََما إِنََّك لَْو َسقَْيَتُه َوَجْدَت ذَِلَك ِعْنِديالَْعالَِمَني قَالَ اْسَت
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2384

  : دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
  : هللاقىيامهت كۈنى، ا«

ولـۇپ قالسـام، مېنـى يوقلىمىـدىڭغۇ؟ ـ      كېسهل ب! ــ ئى ئادەم ئوغلى

                                                 
ــهمى  ① ــۇھهيئه       ): 3784(ھهيسـ ــى لـ ــهنهدىدە ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــرى بــ ــىملىك بىــ ــرىلگهن   . ئىســ ــا بېــ ــهلبىيرەك باھــ ــدە ســ ــڭ ھهققىــ ــرى  . ئۇنىــ ــان راۋىيلىــ قالغــ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  : ئۇ ئادەم. دەپ سورايدۇ
سېنى قانداق يـوقاليمهن، سـهن پۈتكـۈل كائىناتنىـڭ     ! ــ ئى رەببىم

  : هللا. پهرۋەردىگارى تۇرساڭ؟ ـ دەيدۇ
ــ پاالنى بهندەمنىڭ ئاغرىپ قالغانلىغىنى بىلمىدىڭمۇ؟ سهن ئـۇنى  

بهنـدەمنىڭ قېشــىدا  يوقلىمىـدىڭ، ئهگهر يوقلىغـان بولسـاڭ، مېنـى ئـۇ      
  : ئاندىن. تاپىدىغانلىقىڭنى بىلمىدىڭمۇ؟ ـ دەيدۇ

مهن تائام تهلهپ قىلسام بهرمىدىڭغۇ؟ ـ دەيـدۇ، ئـۇ    ! ــ ئى ئادەم ئوغلى
  : ئادەم

ــبىم  ــى رەب ـــ ئ ــرىمهن، ســهن پۈتكــۈل    ! ـ ــام بې ــداق تائ ــاڭا قان مهن س
  : هللا. كائىناتنىڭ ئىگىسى تۇرساڭ؟ ـ دەيدۇ

ندەم سهندىن تائام تهلهپ قىلدى، لېكىن سهن ــ بىلهمسهن، پاالنى به
ئۇنىڭغا تائام بهرمىدىڭ، ئهگهر سهن ئۇنىڭغا تائام بهرگهن بولساڭ، بۇنىڭ 
. مۇكاپاتىنى مېنىڭ قېشىمدا تاپىدىغانلىغىڭنى بىلمىدىڭمۇ؟ ـ دەيـدۇ  

  : ئاندىن
مهن سـهندىن سـۇ تهلهپ قىلسـام بهرمىـدىڭغۇ؟ ـ      ! ــ ئى ئادەم ئـوغلى 

  : ۇ ئادەمئ. دەپ سورايدۇ
مهن ساڭا قانداق سـۇ بېـرىمهن، سـهن دېـگهن پۈتكـۈل      ! ــ ئى رەببىم

  : هللا. ئالهملهرنىڭ ئىگىسى تۇرساڭ؟ ـ دەيدۇ
ــ بىلهمسهن، پاالنى بهندەم سهندىن سـۇ تهلهپ قىلغـان ئىـدى، سـهن     

ئهگهر ئۇنىڭغـــا ســـۇ بهرگهن بولســـاڭ، بۇنىـــڭ مۇكاپـــاتىنى . بهرمىـــدىڭ
  . ەيدۇمېنىڭ قېشىمدا تاپاتتىڭ، ـ د

 )2569: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَد َرُجلًا فَقَالَ َما َتْشـَتهِي   - 2385
َعثْ إِلَى أَِخيِه قَالَ أَْشَتهِي ُخْبَز ُبرٍّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن كَانَ ِعْنَدُه ُخْبُز ُبرٍّ فَلَْيْب
  .ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْشَتَهى َمرِيȐُ أََحِدكُْم َشْيئًا فَلُْيطِْعْمُه

ــۇ ئهنهۇ   - 2385 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ  :مۇنـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر كىشىنى يوقالپ
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  : دەپ سورىدى، ئۇ كىشى ـ نېمىنى تارتىدۇ؟ ــ كۆڭلۈڭ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ــ بۇغداي نېنىنى، ـ دېدى

كېســهل ! نــــ كىمــدە بۇغــداي نېنــى بولســا، بــۇ بــۇرادىرىگه ئهۋەتســۇ 
  . ①ـ دېدى! تارتسا، شۇنى بېرىڭالر نېمىنىكىشىنىڭ كۆڭلى 

 )1439: ئىبنى ماجه(

ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ قَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َدَخلَْت  َعْن ُعَمَر - 2386
  .َعلَى َمرِيȐٍ فَُمْرُه أَنْ َيْدُعَو لََك فَإِنَّ ُدَعاَءُه كَُدَعاِء الَْملَاِئكَِة

ــداق دەيــدۇ   - 2386 ــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن : ئ
بىر «: ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا مۇنداق دېگهن ئىدىپهيغهمبهر سهلاللال

ــا    كېســـهلنى يـــوقالپ كىرســـهڭ، ئـــۇ كېســـهلنىڭ ئـــۆزەڭ ئۈچـــۈن دۇئـ
ــن، چــۈنكى ئۇنىــڭ دۇئاســى پهرىشــتىلهرنىڭ     قىلىشــىنى تهلهپ قىلغى

  . ②»شتۇردۇئاسىغا ئوخشا
 )1441: ئىبنى ماجه(

  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 304(ئهلبانى  ①
 .ن زەئىپ، ـ دېگهنئىنتايى): 306(ئهلبانى  ②
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ا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه عن َيْحَيى ْبُن ُعَماَرةَ قَالَ َسِمْعُت أََب - 2387
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقُِّنوا َمْوَتاكُْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه

ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      ئهبـــۇ – 2387
  : دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

تهلقىــــن  ىنــــ “الئىــــالھه ئىللهلــــالھ” :ســـهكراتتىكى ئــــادەمگه «
  . »قىلىڭالر

 )916: مۇسلىم(

وقولوا الثبـات  : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - 2388
  .والقوة إال باهللا
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   – 2388

  : دېگهنى ۋەسهللهم مۇنداق پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه
ــادەمگه « ــهكراتتىكى ئ ــول، ال   : س ــهۋرلىك ب ــول، س ــهۋرلىك ب ھهۋله س
   ①»!قۇۋۋەته ئىلالبىلالھ، ـ دەڭالرۋەال

 )1119: »سهغىرلئه«(

َعْن إِْسَحَق ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2389
َوَسلََّم لَقُِّنوا َمْوَتاكُْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه الَْحِليُم الْكَرُِمي ُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعـْرشِ الَْعِظـيمِ    َعلَْيِه

  .الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف ِللْأَْحَياِء قَالَ أَْجَوُد َوأَْجَوُد

                                                 
ــهھبان        ):3913(ھهيســهمى  ① ــى س ــۆمهر ئىبن ــهنهدىدە ئ ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ئىسهاق ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2389
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : ئاتىســىدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ

  : ۋەسهللهم
تائاالدىن باشـقا ھـېچ   هللا اكۆيۈمچان ئۇلۇغ، «: سهكراتتىكى ئادەمگهــ 

ھهر قانــداق ئهيىبــتىن هللا ا ئىــالھ يوقتــۇر، بۈيــۈك ئهرشــىنىڭ ئىگىســى 
دەپ » قــا خاســتۇرهللاپــاكتۇر، ھهمدۇســانا پۈتكــۈل كائىناتنىــڭ ئىگىســى ا

  : ساھابىلهر. تهلقىن قىلىڭالر، ـ دېدى
تهلقىــن قىلىــپ   ىمــۇتىرىكلهرگبــۇنى ! نىــڭ رەســۇلى هللاــــ ئــى ا 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ؟ ـ دەپ سورىدىئۆگهتسهكچۇ

  . ①دۇ، ناھايىتى ياخشى بولىدۇ، ـ دېدىــ ناھايىتى ياخشى بولى
 )1446 :ئىبنى ماجه(

َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اقَْرُءوا يس َعلَـى   - 2390
  . َمْوَتاكُْم

ــۋايهت    - 2390 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــار رەزىيهلالھـ ــى يهسـ ــقهل ئىبنـ مهئـ
دەپ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق   قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر

  : تهلىم بهرگهن
  . ②»ئۆلۈكلىرىڭالرغا سۈرە ياسىننى ئوقۇڭالر«

 )3121: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن الَْعلَاِء ْبنِ َيْعقُوَب قَالَ أَْخَبَرنِي أَبِي أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُـولُ قَـالَ    - 2391
َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَْم َتَرْوا الْإِْنَسانَ إِذَا َماَت َشَخَص َبَصُرُه قَالُوا َبلَى قَـالَ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

  .فَذَِلَك ِحَني َيْتَبُع َبَصُرُه َنفَْسُه
ئهال ئىبنـــى يهئقـــۇب دادىســـىدىن خهۋەر قىلىـــدۇكى، ئهبـــۇ   - 2391

منىڭ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله  
  : مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 307(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 683(ئهلبانى  ②



 كېلىشى ۋە ئۇنىڭ ئهھۋاللىرىئۆلۈمنىڭ 

613 

ــ   ــ ئىنسان ئۆلۈۋاتقانـدا، ئاسـمانغا قارايـدىغانلىقىنى بىلهمسـىلهر؟    
  : دەپ سورىدى، ساھابىلهر

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ــ شۇنداق، ـ دېيىشتى
ـــ چــۈنكى روھ تهنــدىن ئايرىلغانــدا، كــۆز ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن ئهنه    ــ

  . پ قالىدۇ، ـ دېدىشۇنداق قارا
  )921: مۇسلىم(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَبِي َسلََمةَ  - 2392
ْن أَْهِلِه فَقَالَ لَا َوقَْد َشقَّ َبَصُرُه فَأَغَْمَضُه ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوَح إِذَا قُبȐَِ َتبَِعُه الَْبَصُر فََضجَّ َناٌس ِم

غِْفْر ِلأَبِي َتْدُعوا َعلَى أَْنفُِسكُْم إِلَّا بَِخْيرٍ فَإِنَّ الَْملَاِئكَةَ ُيَؤمُِّنونَ َعلَى َما َتقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ ا
َواغِْفْر لََنا َولَـُه َيـا َربَّ    َسلََمةَ َواْرفَْع َدَرَجَتُه ِفي الَْمْهِديَِّني َواْخلُفُْه ِفي َعِقبِِه ِفي الَْغابِرِيَن

  .الَْعالَِمَني َوافَْسْح لَُه ِفي قَْبرِِه َوَنوِّْر لَُه ِفيِه
پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ   امه رەزىيهلالھۇ ئهنههئۇممۇ سهل – 2392

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبۇ سهلهمهنىڭ قېشـىغا كىـردى، ئۇنىـڭ    
روھ قهبـزى  «: ئانـدىن كېـيىن  . ىكۆزى ئېچىلىپ قالغان ئىدى، يۇمدۇرد

ــىدۇ    ــا ئهگىشـ ــۆز ئۇنىڭغـ ــدا، كـ ــهلهمهنىڭ   » قىلىنغانـ ــۇ سـ ــدى، ئهبـ دېـ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ئائىلىسىدىكىلهر ۋارقىرىشىپ كهتتى

ى پهرىشـتىلهر نـېمه   ئۆزەڭالرغا ياخشى دۇئا قىلىڭـالر، چـۈنك  «: ۋەسهللهم
ئهبـۇ سـهلهمهنى   ! هللا ئى«: ئاندىن كېيىن. دېدى» ئامىن دەيدۇدېسهڭلهر 

يـۇقىرى   قاتارىـدا  مهغپىرەت قىل، ئۇنىڭ دەرىجىسىنى ھىدايهت تاپقانالر
ئائىلىســىدىكىلهرگه كېپىللىــك   ، ئۇنىــڭ قېلىــپ قالغــان  قىلغىــن
ئى . بىز ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن گۇناھلىرىمىزنى مهغپىرەت قىلغىن. قىلغىن

ق ئۇنىـــڭ قهبرىســـىنى كهڭـــرى ۋە نۇرلـــۇ! ئالهملهرنىـــڭ پهرۋەردىگـــارى
  . دەپ دۇئا قىلدى» !قىلغىن

 )920: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا ُحِضَر الُْمْؤِمُن أََتْتـُه   - 2393
إِلَى َرْوحِ اللَِّه َوَرْيَحاٍن  َملَاِئكَةُ الرَّْحَمِة بَِحرِيَرٍة َبْيَضاَء فََيقُولُونَ اْخُرجِي َراِضَيةً َمْرِضيŋا َعْنِك
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نَ َوَربٍّ غَْيرِ غَْضَبانَ فََتْخُرُج كَأَطَْيبِ رِيحِ الِْمْسِك َحتَّى أَنَُّه لَُيَناوِلُُه َبْعُضُهْم َبْعًضا َحتَّى َيأُْتو
ْرضِ فََيأُْتونَ بِـِه أَْرَواَح  بِِه َباَب السََّماِء فََيقُولُونَ َما أَطَْيَب َهِذِه الرِّيَح الَِّتي َجاَءْتكُْم ِمْن الْأَ

انٌ َماذَا فََعلَ الُْمْؤِمنَِني فَلَُهْم أََشدُّ فََرًحا بِِه ِمْن أََحِدكُْم بَِغاِئبِِه َيقَْدُم َعلَْيِه فََيْسأَلُوَنُه َماذَا فََعلَ فُلَ
أََما أََتاكُْم قَالُوا ذُِهَب بِِه إِلَـى أُمِّـِه   فُلَانٌ فََيقُولُونَ َدُعوُه فَإِنَُّه كَانَ ِفي غَمِّ الدُّْنَيا فَإِذَا قَالَ 

الَْهاوَِيِة َوإِنَّ الْكَاِفَر إِذَا اْحُتِضَر أََتْتُه َملَاِئكَةُ الَْعذَابِ بِِمْسحٍ فََيقُولُـونَ اْخُرجِـي َسـاِخطَةً    
يفٍَة َحتَّى َيأُْتونَ بِِه َبـاَب  َمْسُخوطًا َعلَْيِك إِلَى َعذَابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فََتْخُرُج كَأَْنَتنِ رِيحِ جِ
  .الْأَْرضِ فََيقُولُونَ َما أَْنَتَن َهِذِه الرِّيَح َحتَّى َيأُْتونَ بِِه أَْرَواَح الْكُفَّارِ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2393
 : دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

كراتقا چۈشســه، رەھــمهت پهرىشــتىلىرى ئــاق يىــپهك ســه مــۇئمىن«
مــۇ ســهندىن رازى بولغــان هللاتىــن، اهللاســهن ا! ئــى جــان: بىــلهن كېلىــپ

؛ غهزەب قىلمايـدىغان رەبـبىڭگه   نېمىـتىگه نىڭ رەھمىـتىگه،  هللاھالهتته ا
ئۇ جان ئىپارنىڭ پۇرىغىدەك ئهڭ گۈزەل پۇراق بىـلهن  . ـ دەيدۇ! چىققىن
بىرسـىگه سـۇنۇپ بهرگهن ھالـدا،     -ر پهرىشتىلهر بـۇ جـاننى بىـ   . چىقىدۇ

زېمىنـــدىن ســـىلهرگه : ئاســـماننىڭ دەرۋازىســـىغا ئېلىـــپ كېلىـــدۇ ۋە
ـ   !؟يېقىملىـق  ، نېمىدېگهنبۇيكهلتۈرۈلگهن بۇ پۇراق نېمىدېگهن خۇش

لهرنىــــڭ روھلىرىنىــــڭ يېنىغــــا مۇئمىنئانــــدىن ئــــۇنى  .دېيىشــــىدۇ
ق روھـــالر ئـــۇنى كـــۆرۈپ، خـــۇددى ســـىلهر يىـــرا مـــۇئمىن. كىرگۈزىـــدۇ

ــدىنمۇ بهكــرەك خــۇش بولۇشــىدۇ   ــۇغقىنىڭالرنى كــۆرۈپ خــۇش بولغان . ت
پاالنى نېمه ئىش قىلىۋاتىدۇ؟ پۇكـۇنى نـېمه   : ئاندىن ئۇ روھالر ئۇنىڭدىن

پىنـى  ېئـۇ ئادەمنىـڭ گ  : باشـقا روھـالر  . ئىش قىلىۋاتىدۇ؟ ـ دەپ سورايدۇ 
. قىلماڭالر، ئۇ دېگهن دۇنيانىڭ غېمى بىلهنال بولۇپ كهتكهنىدى، ـ دەيـدۇ  

ــۇ ئۆلــۈپ كهتكهنىــدىغۇ؟ ســىلهرنىڭ يېنىڭالرغــا  : روھ يېڭــى كهلــگهن ئ
ئۇنداقتا، ئۇ ھاۋىيه ئوتىغا ئېلىپ : ئۇالر. كهلتۈرۈلمىدىمۇ؟ ـ دەپ سورايدۇ 

  . كېتىلىپتۇ، ـ دەيدۇ
: كاپىر سهكراتقا چۈشسه، ئازاب پهرىشتىلىرى قامچا بىلهن كېلىـپ 

نىـڭ  هللاغان ھـالهتته ا غهزەپ قىلغۇچى ۋە غهزەپ قىلىنغۇچى بول! ئى جان
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تاپنىڭ پۇرىقىدىنمۇ سېسىق پۇراق بىلهن  ،ئۇ .ـ دەيدۇ! ئازابىغا چىققىن
پهرىشتىلهر ئۇ روھنى زېمىننىڭ دەرۋازىسىغا ئېلىپ كېلىـدۇ  . چىقىدۇ

ـــ دېيىشـىپ، ئــۇنى كاپىرالرنىــڭ  ! بــۇ؟ نـېمه دېــگهن سېســىق پـۇراق  : ۋە
  . ①»روھلىرى بار يهرگه تاشاليدۇ

 )1833: نهسائى(

إن املؤمن يؤمر بقربه فيوسع سبعني : وزاد الكبري عن ابن عمرو بن العاص - 2394
 هيضيق قـرب طوال وسبعني عرضا ويفرش ويطيب وينور وفيه باب إىل اجلنة، وإن الكافر 

Ɋرسل عليه مالئكة صم عمي معهم فطاطيس من حديد ال وت ،أعناق البختكحيات  ومي
إىل منـه  نظـر  إذا  ،نارإىل الباب ، وفيه محونهيسمعون صوته فري يبصرونه فريمحونه وال

   .أل اهللا أن يدمي ذلك عليه فال يصل إىل ما وراءه من النارسمقعده من النار 
دە ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئاســتىن    » ئهلكهبىــر«تهبهرانــى  – 2394

نىــڭ مۇئمىن«: رىــۋايهت قىلــدى وشــۇپمۇنــۇالرنى ق يــۇقىرىقى ھهدىســكه
كهڭلىكى يهتمىـش   ،يهتمىش لىقىئۇزۇن قهبرىسىگه بۇيرۇق چۈشۈرۈلۈپ،

گهز چوڭايتىلىــدۇ، ئانــدىن كــۆرپه ســېلىنىدۇ، خۇشــپۇراق چېچىلىــدۇ،   
ــدۇ   ــتىن ئىشــىك ئېچىلى ــنهت تهرەپ ــدۇ ۋە جهن كاپىرنىــڭ . نۇرالندۇرۇلى

كىسىدەك چوڭلۇقتىكى يىالنـالر  كقهبرىسى تارايتىلىدۇ ۋە تۆگىنىڭ لو
ــقۇزۇلىدۇ  ــلهن توش ــان  . بى ــدا بازغ ــدىن قوللىرى ــتىلهر   ئان ــان پهرىش تۇتق

ئۇالرنىڭ كۆزى كـور، قـۇلىقى گـاس بولغاچقـا، كاپىرنىـڭ      . كىرگۈزۈلىدۇ
. ئىڭرىغان ئاۋازىنىمۇ ئاڭلىمايدۇ، رەھىم ـ شهپقهت دېگهننىمۇ بىلمهيـدۇ  

ئۇ قهبرىدە دوزاخ تهرەپـكه ئېچىلغـان بىـر ئىشـىك بـار بولـۇپ، كـاپىر ئـۇ         
ــن ئۆز ــايىنى   ىيهردى ــى ج ــڭ دوزاختىك ــدەهگكۆرھهر نى ــرە  هللا، ان ــن قهب تى

، قهبــرە ئازابىــدىن كېــيىن كېلىــدىغان بــۇ  ئازابىنىــڭ داۋاملىشىشــىنى
  . ②»دوزاخ ئازابىغا بېرىپ قالماسلىقنى تىلهيدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1729(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 3932( ھهيســـهمى ②

 .دېگهن
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْمْؤِمُن  - 2395
  . قِ الَْجبِنيَِيُموُت بَِعَر

ــۇ     - 2395 ــۇ ئهنه ــدە رەزىيهلالھ ــى بۇرەي ــدۇلالھ ئىبن ــىدىن دادئاب ىس
رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       

  : دېگهن
  . ①»پىشانىسى تهرلىگهن ھالهتته جان ئۈزىدۇ مۇئمىن«

 )982: تىرمىزى(

َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن ُعَبْيِد ْبنِ َخاِلٍد السُّلَِميِّ - 2396
ْخـذَةُ  قَالَ َمرَّةً َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ َمرَّةً َعْن ُعَبْيٍد قَالَ َمْوُت الْفَْجـأَِة أَ 

  .أَِسٍف ورمحة للمؤمنني
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت   ئۇبهيد ئىبنى خالىد سۇلهمى - 2396

  : دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
  . ②»ئۈچۈن رەھمهتتۇر مۇئمىنتۇيۇقسىز ئۆلۈم كاپىر ئۈچۈن ئازاب، «

 )3110: داۋۇد ئهبۇ(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ - 2397
قِ اْسَتَعاذَ ِمْن َسْبعِ َمْوَتاٍت َمْوِت الْفَْجأَِة َوِمْن لَْدغِ الَْحيَِّة َوِمْن السَُّبعِ َوِمْن الَْحَرقِ َوِمْن الَْغَر

  .ْحِفَوِمْن أَنْ َيِخرَّ َعلَى َشْيٍء أَْو َيِخرَّ َعلَْيِه َشْيءĄ َوِمْن الْقَْتلِ ِعْنَد ِفَرارِ الزَّ
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 2397

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق يهتـته تۈرلـۈك       : دەيدۇ
ــاھ ت  ــدىن پان ــئۆلۈم ــدى ى ــا قىلغانى ــالن   : لهپ دۇئ ــۈش، يى ــىز ئۆل تۇيۇقس

ۇپ چېقىۋېلىش، يىرتقۇچ ھايۋانغا يهم بولۇش، كۆيۈپ ئۆلۈش، سـۇدا بوغۇلـ  
ياكى بىـر نهرسـىنىڭ   كېتىپ ئۆلۈش، بىر نهرسىنىڭ ئۈستىگه چۈشۈپ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 784(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2667(ئهلبانى  ②
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  . ①ئاستىدا قېلىپ ئۆلۈش ۋە ئۇرۇش مهيدانىدىن قېچىپ ئۆلۈش
  ) »ئهلئهۋسهت« ۋە »ئهلكهبىر« ؛؛ بهززار6558: ئهھمهد(

أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن - 2398
لَْمْوِت فَكُلَُّنا أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه كَرَِه اللَُّه ِلقَاَءُه فَقُلُْت َيا َنبِيَّ اللَِّه أَكََراِهَيةُ ا

َمِة اللَِّه َورِْضَوانِِه َوَجنَِّتِه أََحبَّ َنكَْرُه الَْمْوَت فَقَالَ لَْيَس كَذَِلِك َولَِكنَّ الُْمْؤِمَن إِذَا ُبشَِّر بَِرْح
ِه َوكَرَِه اللَُّه ِلقَاَء اللَِّه فَأََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه َوإِنَّ الْكَاِفَر إِذَا ُبشَِّر بَِعذَابِ اللَِّه َوَسَخِطِه كَرَِه ِلقَاَء اللَّ

  .ِلقَاَءُه
ــد     - 2398 ــۋايهت قىلىـ ــداق رىـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ : ۇئائىشـ

   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
تائـاالمۇ  هللا تائاال بىلهن ئۇچرىشىشنى ياخشـى كۆرسـه، ا  هللا ــ كىمكى ا

تائـاال بىـلهن   هللا كىمكـى ا . ئۇ ئادەم بىلهن ئۇچرىشىشـنى ياخشـى كۆرىـدۇ   
تائاالمۇ ئۇ ئادەم بىلهن ئۇچرىشىشنى هللا ئۇچرىشىشنى ياخشى كۆرمىسه، ا

  ): ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها(ن مه. ياخشى كۆرمهيدۇ، ـ دېدى
ـــ ئــى ا ئۆلــۈمنى ياخشــى كۆرمىســه دېمهكچىمــۇ؟  ! نىــڭ رەســۇلىهللاـ

ــبهر . ھېچبىرىمىـــز ئۆلـــۈمنى ياخشـــى كـــۆرمهيمىز، ـ دېـــدىم      پهيغهمـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تائاالنىــڭ هللا ا) ۋاقتىـدا  ســهكراتتىكى(گه مـۇئمىن ـــ ئۇنــداق ئهمهس،  
تائـاال  هللا ى بىلهن خۇشخهۋەر بېرىلسـه، ئـۇ ا  رەھمىتى، رازىلىقى ۋە جهننىت

تائــاالمۇ ئــۇ بهنــدە بىــلهن    هللا بىــلهن ئۇچرىشىشــنى ياخشــى كۆرىــدۇ، ا   
ــنى ياخشــى كۆرىــدۇ   ــا . ئۇچرىشىش هللا ا) ۋاقتىــدا ســهكراتتىكى(كاپىرغ

ــۇ ا    ــا، ئـ ــى خهۋەر قىلىنسـ ــازابى ۋە غهزىبـ ــڭ ئـ ــلهن  هللا تائاالنىـ ــاال بىـ تائـ
شـنى  ىشىپىر بىـلهن ئۇچر تائـاالمۇ ئـۇ كـا   هللا ئۇچرىشىشنى ياقتۇرمايـدۇ، ا 

  . ياقتۇرمايدۇ، ـ دېدى
 )2684: مۇسلىم(

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ،    ): 3884(ھهيســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــمهد، بهززار ۋە تهبهرانــ ــام ئهھــ ــنى ئىمــ ــۇ ھهدىســ بــ

ــۇھهيئ   ــى ل ــهنهدىدە ئىبن ــار  س ــرى ب ــىملىك بى ــرىلگهن، ـ       . ه ئىس ــاالر بې ــهلبىيرەك باھ ــدە س ــڭ ھهققى ئۇنى
 .دېگهن
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  .َوالَْمْوُت قَْبلَ ِلقَاِء اللَِّه :بعد كَرَِه اللَُّه ِلقَاَءُه: ويف رواية - 2399
تائاال ئۇ كاپىر بىلهن ئۇچرىشىشـنى  هللا ا«: يهنه بىر رىۋايهتته - 2399

تىن بۇرۇن ىشبىلهن ئۇچرىشهللا ا«: دېگهندىن كېيىن» ياخشى كۆرمهيدۇ
  . دېيىلگهن» ئۆلۈم بار

  )2684: مۇسلىم(

قالت إِذَا َشَخَص الَْبَصُر َوَحْشَرَج الصَّْدُر َواقَْشـَعرَّ الْجِلْـُد   : ويف أخرى - 2400
اللَِّه كَـرَِه  َوَتَشنََّجْت الْأََصابُِع فَِعْنَد ذَِلَك َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء 

  .اللَُّه ِلقَاَءُه
يۇقىرىغـــا كـــۆز : يهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق كهلـــگهن    - 2400
ــگه تىتــرەك ئۇالشــقان ، نهپهس تىكىلــگهن ۋە بارمــاقالر  ســىقىلغان، بهدەن

بىــلهن هللا باشــلىغاندا، ئهنه ئاشــۇ چاغــدا، كىمكــى ا  يىغىلىــپ قېلىشــقا
ىشىشـنى ياخشـى   مۇ ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرهللائۇچرىشىشنى ياخشى كۆرسه، ا

مۇ ئۇنىـڭ  هللابىلهن ئۇچرىشىشنى ياخشى كۆرمىسه، اهللا كىمكى ا. كۆرىدۇ
  . »بىلهن ئۇچرىشىشنى ياخشى كۆرمهيدۇ

 )2685: مۇسلىم(

عن َحيَّان أَُبو النَّْضرِ قَالَ َدَخلُْت َمَع َواِثلَةَ ْبنِ الْأَْسقَعِ َعلَى أَبِي الْأَْسـَوِد   - 2401
ِذي َماَت ِفيِه فََسلََّم َعلَْيِه َوَجلََس قَالَ فَأََخذَ أَُبو الْأَْسَوِد َيِمَني َواِثلَـةَ  الُْجَرِشيِّ ِفي َمَرِضِه الَّ

َواِثلَـةُ  فََمَسَح بَِها َعلَى َعْيَنْيِه َوَوْجهِِه ِلَبْيَعِتِه بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه 
َها قَالَ َوَما ِهَي قَالَ كَْيَف șَنَُّك بَِربَِّك قَالَ فَقَالَ أَُبو الْأَْسَوِد َوأََشاَر بَِرأِْسِه َواِحَدةٌ أَْسأَلَُك َعْن

َعزَّ أَْي َحَسٌن قَالَ َواِثلَةُ أَْبِشْر إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ قَالَ اللَُّه 
  . șَنِّ َعْبِدي بِي فَلَْيظُنَّ بِي َما َشاَء َوَجلَّ أََنا ِعْنَد
بىر كېسهلگه  ئهبۇل ئهسۋەد: نهزر مۇنداق دەيدۇ ھهييان ئهبۇ - 2401

ۋاسـىله  . شۇ كېسىلىدىن قوپالماي ئۆلـۈپ كهتكهنىـدى   گىرىپتار بولۇپ،
ۋاسىله . يوقالپ كىردۇق )شۇ كېسىلىدە(ئىبنى ئهسقه ئىككىمىز ئۇنى 

قىلىــپ ئولتۇرغانــدىن كېــيىن، ئهبــۇل ئهســۋەد  ئهبــۇل ئهســۋەدكه ســاالم 
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چـۈنكى  . ۋاسىلهنىڭ قولىنى تۇتـۇپ، ئىككـى كـۆزىگه ۋە يـۈزىگه سـۈرتتى     
ۋاسىله بۇ قول بىلهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت 

  : ۋاسىله ئهبۇل ئهسۋەدكه. قىلغان ئىدى
  : هسۋەدــ سهندىن سورايدىغان بىر مهسىله بار، ـ دېدى، ئهبۇل ئ

  : ۋاسىله. ــ نېمه مهسىله؟ ـ دېدى
؟ ـ   تۇيغــۇڭ قانــداقراق ھــېس ـ  ـــ ســېنىڭ پهرۋەردىگارىڭغــا بولغــان  

  : ئهسۋەد بېشى بىلهن ئىشارەت قىلىپ دېدى، ئهبۇل
  : ۋاسىله. ــ ياخشى، ـ دېدى
چـۈنكى مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     !ئۇمىـدۋار بـول  ــ ئۇنداق بولسا، 

هللا ا«: نــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىم ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇ
ئويلىسـا،  بهنـدەمنى قانـداق قىلىشـىمنى     ڭبهندەم مېنى: مۇنداق دەيدۇ

 ئۇنداق بولغانىكهن، بهندەم مېنى خالىغـان . قىلىمهن شۇنداقئۇنى مهن 
  . ①»ئويلىسۇن )ياخشى تىلهكلىرى بىلهن(

 )»ئهلئهۋسهت«؛ 15586: ئهھمهد(

لَبِيٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اثَْنَتاِن َيكَْرُهُهَمـا  َعْن َمْحُموِد ْبنِ  - 2402
 اْبُن آَدَم الَْمْوُت َوالَْمْوُت َخْيٌر ِللُْمْؤِمنِ ِمْن الِْفْتَنِة َوَيكَْرُه ِقلَّةَ الَْمـالِ َوِقلَّـةُ الَْمـالِ أَقَـلُّ    

  .ِللِْحَسابِ
رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت مهھمـــۇد ئىبنـــى لهبىـــد  - 2402 

  : دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
. بىــرى، ئۆلــۈم: ئىنســانالر مۇنــداق ئىككــى نهرســىنى ياقتۇرمايــدۇ«

يهنه بىـرى،  . گه نىسـبهتهن پىتنىـدىن ياخشـىدۇر   مـۇئمىن لېكىن ئۆلـۈم  
ئـاز بولۇشـى ئاسـان    مالنىـڭ   -لـېكىن پـۇل   . مالنىڭ ئاز بولۇشـى  -پۇل 

  . ②»بېرىشكه پايدىلىقھېساب 
 ) 23113: ئهھمهد(

                                                 
ــهمى  ① ــرى    ): 3887(ھهيسـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد ۋە تهبهرانـــى رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ــ        ): 3904(ھهيســـهمى  ② هھىه بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى سـ

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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عن عبداهللا بن عمرو عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال Ơفـة املـؤمن    - 2403
  .املوت

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمردىن  - 2403
  :دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

  . ①»گهن ئهڭ قىممهتلىك سوغات ئۆلۈمدۇرگه بېرىلمۇئمىن«
 ) »ئهلكهبىر«(

َعْن َسلَْمانَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َيُعوُد َرُجال ِمـَن   - 2404
ُيِحْر إِلَْيِه َشْيئًا،  كَْيَف َتجُِدَكÝ فَلَْم: اَألْنَصارِ، فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه َوَضَع َيَدُه َعلَى َجبِينِِه، فَقَالَ

َخلُّوا َبْينِي َوَبْيَنُه، فََخَرَج النَِّساُء ِمْن ِعْنِدِه، : َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَُّه َعْنَك َمْشُغولٌ، فَقَالَ: فَِقيلَ
َعلَْيِه َوَسـلََّم َيـَدُه،    َوَتَركُوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

أَجُِد َخْيـًرا،  : َيا فُالنُ َما َتجُِدÝ قَالَ: َوأََشاَر الَْمرِيȐُ أَنْ أَِعْد َيَدَك َحْيثُ كَاَنْت، ثُمَّ َناَدى
: ِه َوَسلََّمَوقَْد َحَضَرنِي اثَْناِن أََحُدُهَما أَْسَوُد َواɇَخُر أَْبَيȐُ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فََمتِّْعنِي ِمْنَك : إِنَّ الَْخْيَر قَِليلٌ َوإِنَّ الشَّرَّ كَِثٌري، قَالَ: اَألْسَوُد، قَالَ: أَيُُّهَما أَقَْرُب ِمْنَكÝ قَالَ
لْكَـِثَري َوأَْنـمِ   اللَُّهمَّ اغِْفرِ ا“:َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َرُسولَ اللَِّه بَِدْعَوٍة، فَقَالَ

َخْيًرا بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، : َما َتَرىÝ، قَالَ: ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم“الْقَِليلَ
انَ أَْملَـُك  أَيُّ َعَمِلَك كَ: الَْخْيُر َيْنُمو َوأََرى الشَّرَّ َيْضَمِحلُّ، َوقَِد اْسَتأَْخَر ِمنِّي اَألْسَوُد، قَالَ

اْسَمْع َيا َسلَْمانُ َهلْ : كُْنُت أَْسِقي الَْماَء، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَِكÝ قَالَ
اِلـَك  َنَعْم بِأَبِي َوأُمِّي، قَْد َرأَْيُتَك ِفي َمَواِطَن فََما َرأَْيُتَك َعلَى ِمثْلِ َح: ُتْنِكُر ِمنِّي َشْيئًاÝ قَالَ

  .إِنِّي أَْعلَُم َما َيلْقَى، َما ِمْنُه ِعْرٌق إِال َوُهَو الَْمْوُت َعلَى ِحَدِتِه: الَْيْوَم، قَالَ
پهيغهمـــبهر : ســـهلمان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ - 2404

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهنسارالردىن بىر كىشـىنى يـوقالپ بـاردى    
  : لىنى ئۇنىڭ پىشانىسىگه قويۇپۋە ئۇنىڭ قېشىغا كىرىپ، قو
ئـۇ كىشـى بىـر نهرسـه دەپ     . ــ دەپ سـورىدى   ــ قانداقراق ئهھۋالىـڭ؟ 

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 3897(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن



 كېلىشى ۋە ئۇنىڭ ئهھۋاللىرىئۆلۈمنىڭ 

621 

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه. مىدىهرجاۋاب ب
، ـ  بۇنىڭ زېهنى باشـقا بىـر ئىـش بىـلهن مهشـغۇل     ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

  : دېيىلدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
شـۇنىڭ  . ــ دېـدى  ! ـ ئۇنداق بولسا، بۇ ئىككىمىزنى خالىي قويـۇڭالر ـ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . چىقىـپ كهتتـى  بىلهن ئايالالر ئۇنىڭ يېنىدىن 
رمه دەپ ۈئهلهيهى ۋەسهللهم قولىنى كۆتۈرىۋىدى، ئـۇ ئـادەم قولـۇڭنى كۆتـ    

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئىشارەت قىلدى
  : ؟ ـ دەپ توۋلىدى، ئۇ ئادەمڭنېمه كۆردۈ! ــ ھهي پاالنى

، ماڭا ئىككى نهرسه كهلدى، بىرسـى قـارا، يهنه بىرسـى    لىقــ ياخشى
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئاق، ـ دېدى

ئـۇ  . ؟ ـ دەپ سـورىدى  راق تۇرىـدۇ ـــ ئۇالرنىـڭ قايسىسـى سـاڭا يېقىنـ     
  : ئادەم

  : الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلالل. ــ قارىسى، ـ دېدى
  : ئۇ ئادەم. ياخشىلىق ئاز، يامانلىق كۆپ، ـ دېدىئۇنداقتا ــ 

ـــ ئــى ا ــا قىلغىــن! نىــڭ رەســۇلىهللاـ ــ دېــدى! ماڭــا دۇئ پهيغهمــبهر . ـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئانــدىن . ـــ دېــدى! كــۆپنى يوقىتىــپ، ئــازنى كــۆپهيتكىن! هللاــــ ئــى ا
  : كېيىن

  : ئۇ ئادەم. دەپ سورىدىــ ئهمدى قانداقراق؟ ـ 
ـــ  ــاـ ــئا - ئات ام ســاڭا پىــدا بولســۇنكى، ياخشــىلىقنىڭ كۆپىيىــپ،   ن

يامانلىقنىــڭ ئــازالپ كېتىــپ بارغــانلىقىنى، قــارا نهرســىنىڭ مهنــدىن  
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . يىراقلىشــىۋاتقانلىغىنى كۆرىــۋاتىمهن، ـ دېــدى  

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
  : ئۇ. چىقىۋاتىدۇ؟ ـ دەپ سورىدىــ ئهمدى قايسى ئهمهلىڭ ساڭا ئىگه 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . ــــ مهن ســۇ تارقىتــاتتىم، ـ دېــدى   
  : ۋەسهللهم

غهيرى بىر ئهھۋال كۆردۈڭمـۇ؟   ەمهند! قۇالق سالغىن! ــ ئى سهلمان
  : سهلمان. ـ دېدى
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، مهن سـېنى جىـق يهردە   كىـ ئانام ساڭا پىـدا بولسـۇن    ئاتا. ــ شۇنداق
پهيغهمبهر . مۇ، بۈگۈنكىدەك ھالدا كۆرمىگهنىدىم، ـ دېدى كۆرگهن بولسام

  : سهلالالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــــ ئۇنىڭـــدىن ئاققـــان تهرنىـــڭ ئـــۇ تارتىۋاتقـــان ئۆلـــۈم ئازابىـــدىن  

  . ①ـ دېدى كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىمهن،
 ) رىۋايهت قىلغان بهززار(

إِنَّ َنفْـَس   :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت النَّبِيَّ َص: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ - 2405
: قـال َوَما َمْوُت الِْحَمارÝِ : الُْمْؤِمنِ َيْخُرُج َرْشًحا، َوال أُِحبُّ َمْوًتا كََمْوِت الِْحَمارِ، ِقيلَ

  .ُروُح الْكَاِفرِ َيْخُرُج ِمْن أَْشَداِقِه: قَالَ .»موت الفجأة«
پهيغهمــبهر : ھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   ئابــدۇلالھ رەزىيهلال - 2405

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــۈمىگه   مۇئمىنـ نىــڭ روھــى تهر بولــۇپ چىقىــدۇ، ئېشــهكنىڭ ئۆل

  . ئوخشاش ئۆلۈمنى ياخشى كۆرمهيمهن، ـ دېدى
ــ ئېشهكنىڭ ئۆلۈمى قانداق؟ ـ دەپ سورالدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  : ن ئۆلۈم، ـ دېدى، ئارقىدىنالــ تۇيۇقسىز كهلگه

ـــ كاپىرنىــڭ  ــ دېگهننــى قوشــۇپ  جاۋغايلىرىــدىن چىقىــدۇ، روھــىـ ـ
  . ②قويدى

 )»ئهلئهۋسهت«؛ 10049: »ئهلكهبىر«(

ِللَْمْوِت فََزًعـا،   إِنَّ: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 2406
إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ، َوإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ، اللَُّهمَّ : َحُدكُْم َوفَاةَ أَِخيِه، فَلَْيقُلْفَإِذَا أََتى أَ

ْمَنا اكُْتْبُه ِفي الُْمْحِسنَِني، َواْجَعلْ ِكَتاَبُه ِفي ِعلِّيَِّني، َواْخلُْف َعِقَبُه ِفي اɇِخرِيَن، اللَُّهمَّ ال َتْحرِ

                                                 
ــهمى  ① ــدە    ): 3907(ھهيسـ ــى ئۇبهيـ ــا ئىبنـ ــهنهدىدە مۇسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــك        ): 3927(ھهيس ــى مهس ــام ئىبن ــهنهدىدە ھۇس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  .أَْجَرُه، َوال َتفِْتنَّا َبْعَدُه
رىـــــۋايهت دىن مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 2406

  : دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
بىرىڭالرغــا دوســتىنىڭ ئۆلــۈم خهۋىــرى    . ئۆلــۈم قورقۇنچلۇقتــۇر «

ــانى ئوقۇســۇن  قــا هللاىــدۇرمىز، يهنه انىــڭ ئىلكىدهللابىــز ا: كهلســه، بــۇ دۇئ
بــۇ ! هللائــى ا. پهرۋەردىگــارىمىز تهرەپــكه يــۆتكىلىمىزچوقــۇم قــايتىمىز ۋە 

يىنـدا  يئهمـالىنى ئىللى  -ئادەمنى ياخشىالرنىڭ قاتارىـدا يـازغىن، نـامه    
ئهۋالدىغـا ئـۆزەڭ ئورۇنباسـار     -ئۇنىڭ ئارقىسىدا قالغان ئـۇرۇق  قىلغىن، 
قىلمىغىـن ۋە بىزنـى    ئۇنىڭ ئهجرىدىن بىزنى مهھـرۇم ! هللائى ا. بولغىن

  . ①»پاساتقا قويمىغىن -دىن كېيىن پىتنه ىڭۇنئ
 )12469 :»ئهلكهبىر«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َماَت َرُجلٌ بِالَْمِديَنِة ِممَّْن ُوِلَد بَِها فََصلَّى َعلَْيِه  - 2407
َيا لَْيَتُه َماَت بَِغْيرِ َمْوِلِدِه قَالُوا َوِلَم ذَاَك َيا َرُسـولَ   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ

  .ِةاللَِّه قَالَ إِنَّ الرَُّجلَ إِذَا َماَت بَِغْيرِ َمْوِلِدِه ِقيَس لَُه ِمْن َمْوِلِدِه إِلَى ُمْنقَطَعِ أَثَرِِه ِفي الَْجنَّ
: ق دەيــدۇئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــدا  - 2407

ــبهر       ــدى، پهيغهم ــۈپ كهتكهنى ــادەم ئۆل ــر ئ ــانالردىن بى ــدە تۇغۇلغ مهدىنى
ــۈردى     ــامىزىنى چۈش ــڭ ن ــهللهم ئۇنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدىن . س ئان

  : كېيىن
ــ كاشكى بـۇ ئـادەم تۇغۇلغـان يېرىـدىن باشـقا يهردە ئۆلـۈپ كهتـكهن        

  : ـ دېدى، ساھابىلهر! بولسىچۇ
نـداق دەيسـهن؟ ـ دەپ سـورىدى،     نېمىشـقا ئۇ ! نىـڭ رەسـۇلى  هللاـــ ئـى ا  

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ بىر ئادەم تۇغۇلغان يېرىـدىن باشـقا يهردە ئۆلسـه، تۇغۇلغـان يېـرى      

ۇ ئــادەمگه بىــلهن ئــۆلگهن يېرىنىــڭ ئــارىلىقى ئۆلچىلىــپ، جهننهتــته ئــ  

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە قهيــس ئىبنــى رەبىــئ          ): 3945(ھهيســهمى  ①

 .ەك باھاالر بېرىلگهن، ـ دېگهنئۇنىڭغا سهلبىير. ئهسهدىي ئىسىملىك بىرى بار
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  . ①دېدى ، ـشۇنچىلىك يهر بېرىلىدۇ
 )1832: نهسائى(

ُموَسى قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَتى َتْنقَِطـُع  َعْن أَبِي  - 2408
  .َمْعرِفَةُ الَْعْبِد ِمْن النَّاسِ قَالَ إِذَا َعاَيَن

مهن پهيغهمـبهر  : ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 2408
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ـــ بهنــدىنىڭ ئــاد ــ دەپ  لىــدۇ؟ۈەملهرنى تونۇشــى قايســى زامانــدا ئۈزـ ـ
  : سورىسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ②كۆرگهن ۋاقىتتا، ـ دەپ جاۋاب بهردىئاشكارا ــ ئۆلۈمنى 
  )1453 :ئىبنى ماجه(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1728(ئهلبانى  ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 312(ئهلبانى  ②



 

625 

  

شى، كېسهل بولۇنىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  شىشى، كېپهنلىنىشى ۋە دەپنه قىلىنىۇ، يۇيۇلۋاپات تېپىشى

عن العباس بن عبداملطلب قال رأيت يف املنام كـأن االرض تـرتع إىل    - 2409
السماء بأشطان شداد فقصصت ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ذاك وفاة 

  .ابن أخيك
: رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     بهلىتئابباس ئىبنى ئابـدۇلمۇت  - 2409

ن ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈۋاتقـانلىقىنى كـۆردۈم،   مهن چۈشۈمدە زېمىننىڭ ئارقان بىله
ــۇ    ــۇنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ســۆزلهپ بهرســهم، ئ ــۇ، «: ب ب

» ۋاپاتىـدۇر ) يهنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  (قېرىندىشىڭنىڭ ئوغلىنىڭ 
  . ①دېدى

 ) »ئهلكهبىر«؛ 844: بهززار(

ْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعْن الزُّْهرِيِّ قَالَ ُعْرَوةُ قَالَ - 2410
ُت َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه َيا َعاِئَشةُ َما أََزالُ أَجُِد أَلََم الطََّعامِ الَِّذي أَكَلْ

  .ْن ذَِلَك السُّمِّبَِخْيَبَر فََهذَا أََوانُ َوَجْدُت اْنِقطَاَع أَْبَهرِي ِم
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  – 2410

خهيـبهردە  ! ئـى ئائىشـه  « :ۋاپات تېپىش ئالدىدىكى كېسـىلىدە ئهلهيهى ۋەسهللهم 
تائامنىـــڭ تهســـىرىنى ھازىرغـــا قهدەر ســـېزىۋاتىمهن، بـــۇ، ) زەھهرلىـــك(يـــېگهن 

  . دېدى» تىدىغان ۋاقتىدۇرتومۇرۇمنىڭ شۇ زەھهردىن ئۈزۈلۈپ كې
 )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َرَجَع إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيـْومٍ ِمـْن    - 2411

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ، ھهر   ): 14246(ھهيســـــ ــان بولـــــ ــۋايهت قىلغـــــ ــى رىـــــ ــنى بهززار ۋە تهبهرانـــــ ــۇ ھهدىســـــ بـــــ

 .ئىككىلىسىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َداًعا َوأََنا أَقُولُ َوا َرأَْساُه قَالَ َبلْ أََنا َيا َعاِئَشـةُ َوا  َجَناَزٍة ِمْن الَْبِقيعِ فََوَجَدنِي َوأََنا أَجُِد ُص
نِّي َرأَْساُه قَالَ َوَما َضرَِّك لَْو ُمتِّ قَْبِلي فََغسَّلُْتِك َوكَفَّْنُتِك َوَصلَّْيُت َعلَْيِك َوَدفَْنُتِك فَقُلُْت لَكَأَ

َبْيِتي فََعرَّْسَت ِفيِه بَِبْعȐِ نَِساِئَك قَالَْت فََتَبسََّم َرُسولُ بَِك َواللَِّه لَْو فََعلَْت ذَِلَك لََرَجْعَت إِلَى 
  .ثُمَّ ُبِدǛَ ِفي َوَجِعِه الَِّذي َماَت ِفيِه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بىـــر كـــۈنى، : ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ – 2411
ــهللهم    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىنى ب پهيغهمـ ــر كىشـ ــهبىـ  ئقىـ

مېنىـڭ بېشـىم   . مازارلىقىغا دەپنه قىلغاندىن كېيىن، قايتىپ كهلدى
  . ئاغرىپ تۇراتتى

  : ـ دەۋاتقاننىڭ ئۈستىگه ھۇجرامغا كىرىپ قېلىپ! ــ ۋاي بېشىمهي
سـېنىڭ بېشـىڭغا ئهمهس، بهلكـى مېنىـڭ بېشـىمغا      ! ــ ئى ئائىشـه 

زىيىنى بار؟ چـۈنكى   سهن مهندىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتسهڭ، ساڭا نېمه! ۋاي
مهن ســېنى يــۇيىمهن، كېــپهنلهيمهن، نــامىزىڭنى چۈشــۈرىمهن ۋە دەپــنه 

  : مهن. قىلىمهن، ـ دېدى
ئهگهر شۇنداق بولغان تهقـدىردە، سـهن مېنىـڭ ئۆيـۈمگه قايتىـپ،      ــ 

پهيغهمـبهر  . ــ دېـدىم  ! ؟مىكىنباشقا ئاياللىرىـڭ بىـلهن بىلـله بوالرسـهن    
ــۇ    ــۈپ   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ب ــدا كۈل ــاڭالپ، مېيىقى گهپنــى ئ

كۆپ ئۆتمهي، كېسـىلى قوزغىلىشـقا باشـلىدى ۋە شـۇ كېسـىلى      . قويدى
  . سهۋەبىدىن ۋاپات بولدى

  )80: دارىمى(

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت لَمَّا ثَقُلَ َرُسولُ اللَّـِه   عن َعاِئَشةَ َزْوج - 2412
َوَسلََّم َواْشَتدَّ بِِه َوَجُعُه اْسَتأْذَنَ أَْزَواَجُه أَنْ ُيَمرََّض ِفي َبْيِتي فَأَِذنَّ لَُه فََخـَرَج   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

الَ َوُهَو َبْيَن الرَُّجلَْينِ َتُخطُّ رِْجلَاُه ِفي الْأَْرضِ َبْيَن َعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َوَبْيَن َرُجلٍ آَخَر قَ
فَأَْخَبْرُت َعْبَد اللَِّه بِالَِّذي قَالَْت َعاِئَشةُ فَقَالَ ِلي َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاسٍ َهلْ َتْدرِي َمْن  ُعَبْيُد اللَِّه

الرَُّجلُ الǔَْخُر الَِّذي لَْم ُتَسمِّ َعاِئَشةُ قَالَ قُلُْت لَا قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ُهَو َعِليُّ ْبُن أَبِـي طَاِلـبٍ   
َزْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َوكَاَنْت َعاِئَشةُ 

نَّ َوَسلََّم لَمَّا َدَخلَ َبْيِتي َواْشَتدَّ بِِه َوَجُعُه قَالَ َهرِيقُوا َعلَيَّ ِمْن َسْبعِ ِقَربٍ لَْم ُتْحلَلْ أَْوِكَيـُتهُ 
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إِلَى النَّاسِ فَأَْجلَْسَناُه ِفي ِمْخَضبٍ ِلَحفَْصةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ لََعلِّي أَْعَهُد 
َخَرَج  طَِفقَْنا َنُصبُّ َعلَْيِه ِمْن ِتلَْك الِْقَربِ َحتَّى طَِفَق ُيِشُري إِلَْيَنا بَِيِدِه أَنْ قَْد فََعلُْتنَّ قَالَْت ثُمَّ

  .اسِ فََصلَّى بِهِْم َوَخطََبُهْمإِلَى النَّ
ــدۇ   – 3412 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كېســىلى ئېغىرالشــقاندا، ئاياللىرىــدىن  
ھاياتىنىڭ قالغان قىسـمىنى مېنىـڭ ھۇجرامـدا ئۆتكۈزۈشـى ھهققىـدە      

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر . رۇخسهت سورىدى، ئۇالر رۇخسـهت بهردى 
ۋەســهللهم ئىككــى ئهر كىشــىنىڭ ئوتتۇرىســىدا، ئىككــى پــۇتى يهرگه       

ــى  ــالهتته چىقتــ ــۆرەلگهن ھــ ــى  . ســ ــاس ئىبنــ ــرى ئاببــ ئۇالرنىــــڭ بىــ
  . هلىب ئىدىتئابدۇلمۇت

رەزىيهلالھـۇ  ئىبنـى ئاببـاس   مهن : مۇنـداق دەيـدۇ  ) راۋى(ئۇبهيدۇلالھ 
  : ئېيتىپ بهرسهم، ئۇ ئهنهۇماغا ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ سۆزىنى

ئائىشه ئىسمىنى تىلغا ئالمىغان كىشىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنـى  ــ 
  :مهن. دېدى -بىلهمسهن؟ 

  :ئۇ. دېدىم -ياق،  ــ
  .دېدى -دى، ئى ئهبۇ تالىبئهلى ئىبنى  ئۇ كىشىــ 

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ  
ھۇجرامغـا كىـرگهن ۋاقىتتـا،     ى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـ  

  : ئۇ. ى بهك قاتتىق تۇتۇپ كهتكهن ئىدىقئاغرى
ــــ ئۈســتۈمگه ئــاغزى ئېچىلمىغــان يهتــته تۇلۇمــدىن ســۇ تۆكــۈڭالر،  

شــۇنىڭ . كىشــىلهرگه چىقىــپ ۋەســىيهت قىلىشــىم مــۇمكىن، ـ دېــدى  
ئۈسـتىگه  ھهفسهنىڭ دېسـىغا ئولتۇرغـۇزۇپ،   بىلهن، ئۇنى يهنه بىر ئايالى 

ــلىدۇق   ت ــۇ قۇيۇشــقا باش ــدىن س ــلهن   . ۇلۇم ــاخىرى، قــولى بى  ،بولــدى(ئ
ئىشارەت قىلدى، ئانـدىن جامائهتنىـڭ قېشـىغا    ) توختىتىڭالر دېگهندەك

  . چىقىپ ناماز ئوقۇدى ۋە خۇتبه سۆزلىدى
 )4442: بۇخارى(

َبةَ أَنَّ َعاِئَشةَ أَْخَبَرْتـُه  قَالَ الزُّْهرِيُّ َوأَْخَبَرنِي ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْت - 2413
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  . ُهقَالَْت أَوَّلُ َما اْشَتكَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِت َمْيُموَنةَ فَاْسَتأْذَنَ أَْزَواَج
ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنـداق  : ئۇبهيدۇلالھ مۇنداق دېدى - 2413
ــدۇ ــهلاللالھۇ : دەيـ ــبهر سـ ــىلى    پهيغهمـ ــهللهمنىڭ كېسـ ــى ۋەسـ ئهلهيهـ

مهيمۇنهنىــڭ ھۇجرىســىدا باشــالندى، ئانــدىن مېنىــڭ ھۇجرامــدا تــۇرۇش 
  . ئۈچۈن ئاياللىرىدىن رۇخسهت سورىدى

 )418: مۇسلىم(

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ قَالَ َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ فَقُلْـُت أَلَـا    - 2414
ي َعْن َمَرضِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َبلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ُتَحدِِّثينِ

َوَسلََّم فَقَالَ أََصلَّى النَّاُس قُلَْنا لَا ُهْم َيْنَتِظُروَنَك قَالَ َضُعوا ِلي َماًء ِفي الِْمْخَضـبِ قَالَـْت   
َسلَ فَذََهَب ِلَيُنوَء فَأُغِْمَي َعلَْيِه ثُمَّ أَفَاَق فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََصلَّى النَّاُس فَفََعلَْنا فَاغَْت

قُلَْنا لَا ُهْم َيْنَتِظُروَنَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َضُعوا ِلي َماًء ِفي الِْمْخَضبِ قَالَْت فَقََعَد فَاغَْتَسـلَ  
ُنوَء فَأُغِْمَي َعلَْيِه ثُمَّ أَفَاَق فَقَالَ أََصلَّى النَّاُس قُلَْنا لَا ُهْم َيْنَتِظُروَنَك َيا َرُسولَ اللَِّه ثُمَّ ذََهَب ِلَي

 فَقَالَ َضُعوا ِلي َماًء ِفي الِْمْخَضبِ فَقََعَد فَاغَْتَسلَ ثُمَّ ذََهَب ِلَيُنوَء فَأُغِْمَي َعلَْيِه ثُمَّ أَفَاَق فَقَالَ
لنَّاُس فَقُلَْنا لَا ُهْم َيْنَتِظُروَنَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوالنَّاُس ُعكُوٌف ِفي الَْمْسجِِد َيْنَتِظـُرونَ  أََصلَّى ا

بِي َبكْرٍ بِأَنْ النَّبِيَّ َعلَْيِه السَّلَام ِلَصلَاِة الِْعَشاِء الǔِْخَرِة فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَ
ـ   لَِّي ُيَصلَِّي بِالنَّاسِ فَأََتاُه الرَُّسولُ فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـأُْمُرَك أَنْ ُتَص
ِلَك بِالنَّاسِ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َوكَانَ َرُجلًا َرِقيقًا َيا ُعَمُر َصلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَُه ُعَمُر أَْنَت أََحقُّ بِذَ

 فََخـَرَج  فََصلَّى أَُبو َبكْرٍ ِتلَْك الْأَيَّاَم ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجَد ِمْن َنفِْسِه ِخفَّةً
و َبكْرٍ ذََهـَب  َبْيَن َرُجلَْينِ أََحُدُهَما الَْعبَّاُس ِلَصلَاِة الظُّْهرِ َوأَُبو َبكْرٍ ُيَصلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا َرآُه أَُب
ى َجْنبِِه فَأَْجلََساُه ِلَيَتأَخََّر فَأَْوَمأَ إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَنْ لَا َيَتأَخََّر قَالَ أَْجِلَسانِي إِلَ

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  إِلَى َجْنبِ أَبِي َبكْرٍ قَالَ فََجَعلَ أَُبو َبكْرٍ ُيَصلِّي َوُهَو َيأَْتمُّ بَِصلَاِة
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعٌدَوالنَّاُس بَِصلَاِة أَبِي َبكْرٍ َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

: ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇتبه مۇنـداق دەيـدۇ      - 2414
  :مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قېشىغا كىرىپ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ كېســهل بولغــان ــــ پهيغهمــبهر 



 ئهلهيهسساالمنىڭ كېسهل بولۇشى، ۋاپات تېپىشى، يۇيۇلۇشى، كېپهنلىنىشى ۋە دەپنه قىلىنىشىپهيغهمبهر 
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ۋاقتىــدىكى ئهھــۋالىنى ســۆزلهپ بهرســهڭ، ـ دېــدىم، ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ   
  : ئهنها

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ كېسـىلى     . ــ بولىدۇ
  :بىر كۈنى. ئېغىرلىشىپ كهتكهنىدى

   :ــ جامائهت ناماز ئوقۇپ بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، بىز
  : ئۇ. ــ ياق، ئۇالر سېنى ساقالۋاتىدۇ، ـ دېدۇق

يۇيۇنـۇپ بولـۇپ، ئاسـتا    . ــ دېـدى، سـۇ قۇيـدۇق    ! ــ داسقا سۇ قۇيـۇڭالر 
  : ھوشىغا كهلگهندە، يهنه. ماڭماقچى بولدى، ئهمما ھوشىدىن كهتتى

  : ــ جامائهت نامازنى ئوقۇپ بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، بىز
  .ېدۇقــ ياق، سېنى ساقالپ تۇرىدۇ، ـ د

ئولتـۇرۇپ يۇيۇنغانـدىن   . ــ دېـدى، سـۇ قۇيـدۇق    ! ــ داسقا سۇ قۇيۇڭالر
  : ھوشىغا كهلگهندە. كېيىن، ئاستا ماڭاي دېۋىدى، يهنه ھوشىدىن كهتتى

  : ــ جامائهت نامازنى ئوقۇپ بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، بىز
  : يهنه. ــ ياق، سېنى ساقالۋاتىدۇ، ـ دېدۇق

ئولتـۇرۇپ يۇيۇنغانـدىن   . ى، سـۇ قۇيـدۇق  ــ دېـد  ! ــ داسقا سۇ قۇيۇڭالر
  : ھۇشىغا كهلگهندە، يهنه. كېيىن ماڭاي دېۋىدى، يهنه ھوشىدىن كهتتى

  : بىز. ــ جامائهت نامازنى ئوقۇپ بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
جامـائهت مهسـجىدته خـۇپتهن    . ــ ياق، سـېنى سـاقالۋاتىدۇ، ـ دېـدۇق    

. سهللهمنى ساقالۋاتاتتىنامىزى ئۈچۈن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئهبـۇ بهكرىنىـڭ ئىمـام بولـۇپ      

ئـۇ ئـادەم ئهبـۇ بهكرىنىـڭ     . ناماز ئوقـۇپ بېرىشـى ئۈچـۈن ئـادەم چىقـاردى     
  : قېشىغا كېلىپ

ــــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســېنى جامــائهتكه ئىمــام بولۇشــقا       
مشــاق ئــادەم ئىــدى، ئــۇ ئــۆمهر  ئهبــۇ بهكــرى دىلــى يۇ. بۇيرىــدى، ـ دېــدى   

ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   . ــ دېـدى  ! سـهن ئىمـام بـولغىن   : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغـا 
  : ئهنهۇ

ئهبـۇ بهكـرى شـۇ كـۈنلهردە     . ــ بـۇ ئىشـقا سـهن ھهقلىقسـهن، ـ دېـدى      
بىـر مهزگىلـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      . نامازغا ئىمام بولـدى 
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بىرسـى  (ئىككـى ئادەمنىـڭ    .ئهلهيهى ۋەسهللهم سهل ئوڭشىلىپ قالـدى 
ئهبۇ بهكرى جامـائهتكه  . ياردىمى بىلهن پېشىن نامىزىغا چىقتى) ئابباس

ئۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى   . ناماز ئوقۇپ بېرىۋاتاتتى )ئىمام بولۇپ(
كۆرۈپ، ئارقىغا يانماقچى بولغان ئىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     

ئىشــارەت قىلىــپ، يېنىــدىكى   قا ۋەســهللهم ئــۇنى ئارقىغــا يانماســلىق   
  : يلهنگهىئىكك

ئــۇالر پهيغهمــبهر . ـــ دېــدى! ــــ مېنــى ئۇنىــڭ يېنىــدا ئولتۇغــۇزۇڭالر
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ يېنىغـا ئولتۇرغـۇزدى    

ئهبـــۇ بهكـــرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى       
ــۇ  ــائهت ئهبـ ــهللهمگه، جامـ ــرىگه ئىق ۋەسـ ــبهر  بهكـ ــدى، پهيغهمـ ــدا قىلـ تىـ

  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازنى ئولتۇرۇپ ئوقۇدى
 ) 687: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كَـانَ    - 2415
َنا غًَدا أَْيَن أََنا غًَدا ُيرِيُد َيْوَم َعاِئَشةَ فَـأَِذنَ لَـُه   َيْسأَلُ ِفي َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه َيقُولُ أَْيَن أَ

أَْزَواُجُه َيكُونُ َحْيثُ َشاَء فَكَانَ ِفي َبْيِت َعاِئَشةَ َحتَّى َماَت ِعْنَدَها قَالَْت َعاِئَشةُ فََماَت ِفي 
ُه َوإِنَّ َرأَْسُه لََبـْيَن َنْحـرِي َوَسـْحرِي    الَْيْومِ الَِّذي كَانَ َيُدوُر َعلَيَّ ِفيِه ِفي َبْيِتي فَقََبَضُه اللَّ

لَْيِه َوَخالَطَ رِيقُُه رِيِقي ثُمَّ قَالَْت َدَخلَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َبكْرٍ َوَمَعُه ِسَواٌك َيْسَتنُّ بِِه فََنظََر إِ
َهذَا السَِّواَك َيا َعْبَد الرَّْحَمنِ فَأَْعطَانِيـِه  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت لَُه أَْعِطنِي 

ٌد إِلَـى  فَقَِضْمُتُه ثُمَّ َمَضْغُتُه فَأَْعطَْيُتُه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتنَّ بِِه َوُهَو ُمْسَتنِ
  .َصْدرِي

ــدۇ   – 2415 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
مېنىــڭ  قى كېســىلىدەهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋاپاتىــدىن بــۇرۇنســ

  : ھۇجرامدا تۇرۇشنى ئىرادە قىلغان ھالدا، توختىماي
ــورايتتى      ــىڭالردا؟ ـ دەپ س ــۆۋەت قايس ـــ ئهته ن ــڭ  . ـ ــاللىرى ئۇنى ئاي

. مهقسىدىنى چۈشىنىپ، ئۇنىڭ خالىغان يهردە تۇرۇشىغا رۇخسهت بهردى
اللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تــاكى ۋاپــات شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر ســهل
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ئــۇ مېنىــڭ ھۇجرامــدا ۋە مېنىــڭ   .بــولغىچه مېنىــڭ ھۇجرامــدا تــۇردى 
ــات بولــدى   ــدە ۋاپ ــگهن كۈن ــۆۋىتىم كهل ــۇنى  هللا. ن ــزى روھ قىلئ ــداقهب  غان

كى مېنىــڭ ۈتۈكــۈرشــۇ چاغــدا  .ئىــدىبېشــىنى كۆكســۈمگه تايىۋالغــان 
ته، قېرىندىشـىم  شـۇ پهيتـ  يهنـى  . تـى كىم بىلهن ئارىلىشـىپ كهت ۈتۈكۈر

ئابدۇراھمان ئىبنى ئهبۇ بهكرى كىردى، قولىدىكى مىسۋاكتا توختىمـاي  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . چىشىنى مىسـۋاكلىۋاتاتتى 

  : كۆزىنى ئېچىپ، مىسۋاكقا قارىدى، مهن
. ـــ دېــدىم، ئــۇ بهردى! مىســۋاكنى ماڭــا بهرگىــن! راھمانۇــــ ئــى ئابــد

، پهيغهمـبهر  قاندىن كېـيىن تايۇمشـ ئاقالپ ىلهن مىسۋاكنى چىشلىرىم ب
بېشـىنى كۆكسـۈمگه يـۆلىگهن    . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهردىـم 

  . ئۇ مىسۋاك بىلهن چىشىنى مىسۋاكلىدىپېتى 
 )4450: بۇخارى(

ًنا قَـطُّ  فََما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتنَّ اْسـِتَنا : ومنها - 2416
قَالَ ِفي  أَْحَسَن ِمْنُه فََما َعَدا أَنْ فََرغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرفََع َيَدُه أَْو إِْصَبَعُه ثُمَّ

 .الرَِّفيقِ الْأَْعلَى ثَلَاثًا ثُمَّ قََضى َوكَاَنْت َتقُولُ َماَت َبْيَن َحاِقَنِتي َوذَاِقَنِتي
شه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن قىلىنغـان يهنه بىـر رىـۋايهتته    ئائى – 2416

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ : مۇنـــداق دېـــيىلگهن
ــداق   ــلىرىنى ئۇنـ ــۇپ چىشـ ــۈل قويـ ــۋاكل كۆڭـ ــېچ قغانلىىمىسـ ىنى ھـ

ئۇ مىسۋاك قىلىشنى تۈگهتمهي تۇرۇپ، قولىنى يـاكى  . كۆرمىگهن ئىدىم
ــارمىقىنى ك ــۈرۈپۆبـ ــئه«: تـ ــر رەفىقىلـ ــتۈنكى ھهمراھنـــى (ئال فىـ ئۈسـ

  . نى ئۈچ قېتىم دېدى، ئاندىن جان ئۈزدى» )تالاليمهن
  )4438: بۇخارى(

فََجَعلَ ُيْدِخلُ َيَدْيِه ِفي الَْماِء فََيْمَسُح بِهَِما َوْجَهُه َوَيقُولُ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه : ومنها - 417
  . إِنَّ ِللَْمْوِت َسكََراٍت

الھۇ ئهنهادىن قىلىنغـان يهنه بىـر رىـۋايهتته    ئائىشه رەزىيهل - 2417
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككــى : مۇنــداق دېــيىلگهن
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الئىـالھه  «: قولىنى سۇغا تىقىـپ يـۈزىنى سـىاليتتى ۋە مۇنـداق دەيتتـى     
  . »ھهقىقهتهن ئۆلۈمنىڭ سهكراتى بار ،ئىللهلالھ

 )6510: بۇخارى(

رِ إِنَّ َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن ُعْرَوة ْبن الزَُّبْي - 2418
َر فَلَمَّا َوُهَو َصِحيٌح َيقُولُ إِنَُّه لَْم ُيقَْبȐْ َنبِيٌّ قَطُّ َحتَّى َيَرى َمقَْعَدُه ِمْن الَْجنَِّة ثُمَّ ُيَحيَّا أَْو ُيَخيَّ

ُسُه َعلَى فَِخِذ َعاِئَشةَ غُِشَي َعلَْيِه فَلَمَّا أَفَاَق َشَخَص َبَصُرُه َنْحَو اْشَتكَى َوَحَضَرُه الْقَْبȐُ َوَرأْ
 الَِّذي َسقِْف الَْبْيِت ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ ِفي الرَِّفيقِ الْأَْعلَى فَقُلُْت إِذًا لَا ُيَجاوُِرَنا فََعَرفُْت أَنَُّه َحِديثُُه

  .كَانَ ُيَحدِّثَُنا َوُهَو َصِحيٌح
ئۇرۋە ئىبنى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ       - 2418

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
ھهرقانداق پهيغهمبهر جهننهتتىكى «: ئهلهيهى ۋەسهللهم ساالمهت ۋاقتىدا

جايىنى كۆرمهي تـۇرۇپ قهبـزى روھ قىلىنمايـدۇ، جهننهتتىكـى جـايىنى      
) ھايـات بىـلهن ئۆلۈمنىـڭ بىرىنـى    (ئۇنىڭغـا  كېـيىن  دىن ۈپ بولغانكۆر

ــالالش ھ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . دەيتتــى» قــۇقى بېرىلىــدۇوت
بېشـى  . ۋەسهللهمنىڭ كېسىلى ئېغىرلىشىپ، سهكراتقا چۈشۈپ قالـدى 

كــۆپ ئــۆتمهي ھوشــىغا كېلىــپ، . قۇچىقىمــدا ئىــدى، ھوشــىدىن كهتتــى
. دېـدى » فىـر رەفىقىلـئهئال  ! هللائـى ا «: ئاندىن. ئۆينىڭ تورۇسىغا قارىدى

ــۇندىال     ــدىم ۋە ش ــدىغانلىقىنى بىل ــزدىن ئايرىلى ــدى بى ــڭ ئهم مهن ئۇنى
  . ئۇنىڭ ساالمهت ۋاقتىدا دەپ بهرگهن سۆزىنىڭ ماھىيىتىنى چۈشهندىم

 )4437: بۇخارى(

ِفي َمَرِضِه الَِّذي َمـاَت  فََسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : ومنها - 2419
 .ِفيِه َوأََخذَْتُه ُبحَّةٌ َيقُولُ َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم الǔَْيةَ فَظََنْنُت أَنَُّه ُخيَِّر

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 2419
 :ۋاز بىـلهن ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ سـهكراتتىكى ۋاقتىـدا خىرقىـراق ئـا     

ئمىـــتىگه ئېرىشـــكهن پهيغهمـــبهرلهر، ېنىـــڭ نهللا) ئـــاخىرەتته(ئـــۇالر ﴿
الر ۋە ياخشىالر بىلهن بىلله بولىدۇ، ئۇالر نېمىـدېگهن  دسىددىقالر، شېهى
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  . ېگهن ئايهتنى ئوقۇغانلىغىنى ئاڭلىغان ئىدىمد ①﴾رياخشى ھهمراھال
 )4435: بۇخارى(

  .ْر ِلي َواْرَحْمنِي َوأَلِْحقْنِي بِالرَِّفيقِ األعلىأنه َيقُولُ اللَُّهمَّ اغِْف: ومنها - 2420
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى : يهنه بىــــر رىــــۋايهتته - 2420
مېنـى مهغپىـرەت قىلغىـن، ماڭـا رەھىـم قىلغىـن،       ! هللائى ا«: ۋەسهللهم
  . دەيتتى، ـ دېيىلگهن» نكى ئالهمدىكىلهرگه قوشقىنۈستۈمېنى ئ

 )4440: بۇخارى(

  .هللا إنه مل ميت نƐ حƓ يؤمه رجل من أمته اƩمد: واية أنه قالويف ر - 2421
تائاالغـا ھهمدۇسـانا   هللا ا«: يهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـگهن    - 2421

ئـۆز ئۈممىتىـدىن بىـر    ) ھايـات ۋاقتىـدا  (بولسۇنكى، ھېچبىر پهيغهمـبهر  
  .②»كىشىنىڭ ئىمام بولغانلىقىنى كۆرمىگىچه ۋاپات بولمىغان

 )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَمَّا ُحِضَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2422
َوَسلََّم َوِفي الَْبْيِت رَِجالٌ ِفيهِْم ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َهلُـمَّ   

اًبا لَا َتِضلُّوا َبْعَدُه فَقَالَ ُعَمُر إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد غَلََب َعلَْيـِه  أَكُْتْب لَكُْم ِكَت
الَْوَجُع َوِعْنَدكُْم الْقُْرآنُ َحْسُبَنا ِكَتاُب اللَِّه فَاْخَتلََف أَْهلُ الَْبْيِت فَاْخَتَصُموا ِمْنُهْم َمْن َيقُـولُ  

ْب لَكُْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِكَتاًبا لَْن َتِضلُّوا َبْعَدُه َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ َما قَالَ قَرُِّبوا َيكُْت
 َصـلَّى  ُعَمُر فَلَمَّا أَكْثَُروا اللَّْغَو َواِلاْخِتلَاَف ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه
 َما َحـالَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُوُموا قَالَ ُعَبْيُد اللَِّه فَكَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَِّة

هِْم َبْيَن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن أَنْ َيكُْتَب لَُهْم ذَِلَك الِْكَتاَب ِمـْن اْخِتلَـافِ  
  .َولََغِطهِْم

                                                 
 .ئايهت -69سۈرە نىسا،  ①
ئىبنــى  ئابــدۇلالھبــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى       ): 14271(ســهمى ھهي ②

 .جهئفهر ئىسىملىك كىشىنىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر، ـ دېگهن
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ــۇ ئهنهۇ   - 2422 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهكراتقا چۈشــكهن ۋاقىتتــا، 
يېنىدا بىر مۇنچه كىشى بار بولـۇپ، ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ      

يهــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهله . ئهنهۇمــۇ شــۇالرنىڭ ئىچىــدە ئىــدى   
  : ۋەسهللهم

ــېلىڭالر  ـــ ك ــدىن    ! ـ ــازدۇرايكى، بۇن ــىيهت ي ــر ۋەس ــىلهرگه بى مهن س
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    . كېيىن ھهرگىز ئېزىپ كهتمهيسىلهر، ـ دېدى 

  : دەرھال
ـــ رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ كېســىلى بهك     ـ

ــى  ــۆزى   . ئېغىرلىشــىپ كهتت ــۇنىڭ ئ ــزگه ش ــار، بى ــان ب ــولىمىزدا قۇرئ  ق
 -شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر ئىختىالپقـا چۈشـۈپ، تـاالش       . يېتهرلىك، ـ دېـدى  

ــى   ــپ كهتت ــارتىش قىلى ــى    . ت ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــرى پهيغهم بهزىلى
، شۇندىال ئۆزلىرىنىڭ ھهرگىز ئېزىـپ  ۋەسهللهمگه ۋەسىيهت يازدۇرۇشنى

ئېيتسا، بهزىلىرى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ     كهتمهيدىغانلىقلىرىنى
ئـۇالر تـاالش ـ تـارتىش قىلغانسـېرى، ئـاۋازى يـۇقىرى        . ياقاليتتى سۆزىنى

كۆتۈرۈلۈپ، ۋاراڭ ـ چۇرۇڭ قىلىشـقا باشـلىۋىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ـ دېدى! ــ چىقىپ كېتىڭالر
ــۇ ئهنهۇ   ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــائىبن ــى  م ــداق دەيتت ــڭ : مۇن ئۇالرنى

ۋەسـهللهمنىڭ ئالدىـدا تـاالش ـ تـارتىش      پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   
ھازىرقى كۈنلهردە يۈز بېرىۋاتقان (قىلىپ، ئۇ ۋەسىيهتنى يازدۇرماسلىقى 

  . ئېغىر مۇسىبهت ئىدى) پىتنه ـ پاساتالردىنمۇ
 )5669: بۇخارى(

الَْخِمـيسِ   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَُّه قَالَ َيْوُم الَْخِميسِ َوَما َيْوُم - 2423
 ثُمَّ َبكَى َحتَّى َخَضَب َدْمُعُه الَْحْصَباَء فَقَالَ اْشَتدَّ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجُعـهُ 

َولَا َيْنَبِغي َيْوَم الَْخِميسِ فَقَالَ ائُْتونِي بِِكَتابٍ أَكُْتْب لَكُْم ِكَتاًبا لَْن َتِضلُّوا َبْعَدُه أََبًدا فََتَناَزُعوا 
يِه َخْيٌر ِعْنَد َنبِيٍّ َتَناُزٌع فَقَالُوا َهَجَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َدُعونِي فَالَِّذي أََنا ِف
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الَْعَربِ َوأَجِيُزوا ِممَّا َتْدُعونِي إِلَْيِه َوأَْوَصى ِعْنَد َمْوِتِه بِثَلَاٍث أَْخرُِجوا الُْمْشرِِكَني ِمْن َجزِيَرِة 
  . الَْوفَْد بَِنْحوِ َما كُْنُت أُجِيُزُهْم َوَنِسيُت الثَّاِلثَةَ

ئىبنــى ئاببــاس  : يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن    – 2423
  : مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

نېمىـدېگهن ئـازابلىق پهيشـهنبه ئىـدى      .شـۇ پهيشـهنبه كـۈنى    !ــ ئاھ
 .رغا تـامچىالپ چۈشـكىچه يىغلىـدى   تاشالشېغىل ـ دېدى ۋە يېشى ! ؟ھه

  :ئاندىن ئۇ
به نپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كېسـىلى پهيشـه   ــ

ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   كـــۈنى ئېغىرلىشـــىپ كهتكهنىـــدى، پهيغهمـــبهر سـ
  : شۇ كۈنى ۋەسهللهم

ــ ماڭا خهت يازغىدەك بىـر نهرسـه كهلتـۈرۈڭالر، مهن سـىلهرگه بىـر      
ئـۇالر  . بۇندىن كېيىن مهڭگۈ ئازمايسـىلهر، ـ دېـدى    ۋەسىيهت يازدۇرايكى،

ھـالبۇكى، پهيغهمبهرنىـڭ   . تـارتىش قىلىشـقا باشـلىدى    -ئۆز ئارا تـاالش  
: بهزىلىــرى. تــارتىش قىلىــش دۇرۇس ئهمهس ئىــدى   - قېشــىدا تــاالش 

ـ ؟   ۈپ دېمىگهنـدۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ سۆزنى بىهوش ھالدا جۆيل
: يغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمبــۇنى ئاڭلىغــان په. دېيىشــتى

ئهھـۋالىم سـىلهر تهلهپ   ھـازىرقى  مېنىڭ ! قويۇڭالر ھالىمغامېنى ئۆز «
. دېـدى » ياخشـى  ىشـالردىن ئ) ۋەسىيهت يازدۇرۇشقا ئوخشاش(قىلىۋاتقان 

: ئــۈچ ئىشــنى ۋەســىيهت قىلــدىۋاپــات بولــۇش ئالدىــدا مۇنــداق ئانــدىن 
مهن ھهيئهت ۋە . چىقىرىۋېتىڭالرمۇشرىكالرنى ئهرەب يېرىم ئارىلىدىن «

ئهلچىلهرنى ھهدىيهلهر بېرىپ قوبۇل قىالتتىم، سىلهرمۇ ئۇالرغا شـۇنداق  
ئۈچىنچىســىنى : ئىبنــى ئاببــاس. »ئىــززەت ـ ھــۆرمهت كۆرســىتىڭالر    

  . ئۇنتۇپ قالدىم، ـ دېدى
 ) 3053: بۇخارى(

َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ َيَتَغشَّاُه فَقَالَـْت   َعْن أََنسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه - 2424
فَاِطَمةُ َعلَْيَها السَّلَام َوا كَْرَب أََباُه فَقَالَ لََها لَْيَس َعلَى أَبِيِك كَْرٌب َبْعَد الَْيْومِ فَلَمَّـا َمـاَت   

سِ َمأَْواْه َيا أََبَتاْه إِلَى جِْبرِيلَ َنْنَعاْه فَلَمَّا قَالَْت َيا أََبَتاُه أََجاَب َربŋا َدَعاُه َيا أََبَتاْه َمْن َجنَّةُ الِْفْرَدْو
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ُه ُدِفَن قَالَْت فَاِطَمةُ َعلَْيَها السَّلَام َيا أََنُس أَطَاَبْت أَْنفُُسكُْم أَنْ َتْحثُوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم التَُّراَب

پهيغهمـــبهر : نـــداق دەيـــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇ  – 2424
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كېسـىلى ئېغىرلىشـىپ، ھوشـىدىن    

  : كېتىشكه باشلىغاندا، فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها
نېمه ئازابالرنى چېكىۋاتىدىغانسـهن؟ ـ دەپ يىغلىغىلـى    ! دادامــ ۋاي 

  : بۇنى كۆرگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. تۇردى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . بۈگۈندىن تارتىپ ئازاب يوق، ـ دېدى اڭغادادــ 

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولغاندا، فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها
 ۈپ كهتــكهنـــ ۋاي پهرۋەردىگارىنىــڭ چاقىرىقىغــا مــاقۇللۇق بىلــدۈر 

 –نـاله   !غـان دادام ۋاي ئاخىرقى تۇرالغۇسى پىردەۋس جهننىتـى بول  !مدااد
ــادىمىز ــا نى پهريـ ــۈزيجىبرىئىلغـ ــقا  دەپ ـ     !ىمىز دادامهتكـ ــاھ ئۇرۇشـ ئـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم دەپــنه قىلىنىــپ . باشــلىدى
  : بولغاندا

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۈستىگه ! ــ ئى ئهنهس
  . توپا تاشالپ كۆمۈشكه كۆڭلۈڭالر قانداق ئۇنىدى؟ ـ دېدى

 )4462: بۇخارى(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ َزْيٍد قَالَ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ َمرَّ أَُبو َبكْرٍ َوالَْعبَّاُس  - 2425
َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما بَِمْجِلسٍ ِمْن َمَجاِلسِ الْأَْنَصارِ َوُهْم َيْبكُونَ فَقَالَ َما ُيْبِكيكُْم قَالُوا ذَكَْرَنـا  

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمنَّا فََدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فَـأَْخَبَرُه   َمْجِلَس النَّبِيِّ َصلَّى ا
ِعَد بِذَِلَك قَالَ فََخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َعَصَب َعلَى َرأِْسِه َحاِشَيةَ ُبْرٍد قَالَ فََص

ْصَعْدُه َبْعَد ذَِلَك الَْيْومِ فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ أُوِصيكُْم بِالْأَْنَصارِ فَـإِنَُّهْم  الِْمْنَبَر َولَْم َي
 كَرِِشي َوَعْيَبِتي َوقَْد قََضْوا الَِّذي َعلَْيهِْم َوَبِقَي الَِّذي لَُهْم فَاقَْبلُوا ِمْن ُمْحِسنِهِْم َوَتَجاَوُزوا َعْن

  .مُمِسيِئهِ
ــدۇ    - 2425 ــداق دەي ــد مۇن ــى زەي ــام ئىبن ــى : ھىش مهن ئهنهس ئىبن

: مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان ئىـدىم     
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بهكرى بىلهن ئاببـاس ئىككىسـى ئهنسـارالرنىڭ سـورۇنىدىن ئۆتـۈپ       ئهبۇ
  : بهكرى ئهبۇ. كېتىۋېتىپ، ئۇالرنىڭ يىغلىشىۋاتقانلىقىنى كۆردى

  : ئۇالر. سىلهر؟ ـ دەپ سورىدىــ نېمىگه يىغالي
ـــــ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ بىـــزگه دەۋەت 

ئهبـۇ  . قىلىپ بېرىدىغان سـورۇنىنى ئهسـلهپ يىغالۋاتىمىـز، ـ دېيىشـتى     
بهكرى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كىرىپ، بۇ 

  . ئهھۋالنى ئېيتتى
ــ   ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــدۇئهنهس رەزىيهلالھ ــهلاللالھۇ  : داق دەي ــبهر س پهيغهم

بـۇ  (ى چىقتـ ه گئهلهيهى ۋەسهللهم بېشىنى تاڭغان ھالدا چىقىپ، مۇنبهر
تائاالغا ھهمدۇسانا هللا ا). مۇنبهرگه ئاخىرقى قېتىم چىقىشى ئىدى نىڭئۇ

ئهنسارىالرغا ياخشى مۇئامىلىدە بولـۇڭالر، چـۈنكى   «: ئېيتقاندىن كېيىن
ئــۇالر ئۈســتىگه . دوســتلىرىمدۇر ئــۇالر مېنىــڭ جامــائىتىم ۋە ســىرداش

ئهمما ئۇالرغا بېرىلىـدىغان مۇكاپـات   . چۈشكهن ۋەزىپىنى ئورۇنالپ بولدى
يامـان  . ئۇالرنىـڭ ياخشـى ئىشـىنى قوبـۇل قىلىڭـالر     . ېرىلمىـدى تېخى ب

دەپ » !الر بولسـا، ئۇالرنىـڭ ئهيىبىنـى ئۇنتـۇپ كېـتىڭالر     ىئىش قىلغۇچ
  . نهسىههت قىلدى

  )3799: بۇخارى(

صـلى  -أنَّ رسولَ اهللا « -رضي اهللا عنه  -جعفر بن Ʈمد بن علي  عن -2426
 ُتويف يوم االثنني، فلم ُيَغسَّل إىل آخر يوم الثالثاء، فُغسِّلَ ِمن بئر غَـْرس  -اهللا عليه وسلم

يشرُب منها، وِلَي غَسلَ  -صلى اهللا عليه وسلم-كانت لسعِد بن خيثمةَ، كان رسولُ اهللا 
َيُصـبُّ   -رجل من األنصار : وقيل -لَ يف قميص، عليņ َيْغِسلُ وأُسامةِسفْلَِته عليņ، وغُسِّ

أرِحƗ أرِحـƗ، أرِحـƗ،   : عليņ ِسفْلََته، والفضل يقولضلُ ُمْحَتِضُنُه إذ يغِسلُ والفَ املاَء،
ثوبني ُصحارِيِّنيِ، وُبرد ِحَبرة، : قطعَت َوِتْيƗ، أرى شيئا يرتل عليَّ، وكُفَِّن يف ثالثة أثواب

صلَّى الناُس عليه بغري إمام، ُتَصلِّي ُزمرة وơُرُج، وهو يف موضعه، فلما فرغوا نادي عمر و
لو استقبلُت من أمري مـا  : َخلُّوا اجلنازة وأهلَها، وكانت عائشةُ بعُد تقول: بن اƪطاب

  .»استدبرُت ما غَسلَُه إال نساǗُه
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ــدۇ     - 2426 ــداق دەي ــى مۇن ــى ئهل ــۇھهممهد ئىبن ــى م ــفهر ئىبن  :جهئ
شـهنبه كـۈنى ۋاپـات بولغـان     ۈپهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم د   

ئىبنى خهيسـهمهنىڭ غهرس دېـگهن   يشهنبه كۈنى كهچته، سهئد هئىدى، س
ــدى  ۇقۇد ــلهن يۇيۇل ــۈيى بى ــى  . قىنىــڭ س ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ . ۋەســهللهم بــۇ قۇدۇقنىــڭ ســۈيىدىن ئىچهتتــى 
ــ  هلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ تـــۆۋەن تهرىپىنـــى    پهيغهمـــبهر سـ

يـۇدى، ئۇسـامه ئۇنىڭغـا سـۇ قويـۇپ بېرەتتـى       ) كۆينىكى بىـلهن قوشـۇپ  (
ــى     ( ــۇپ بهرگهنلىك ــۇ قۇي ــڭ س ــارالردىن بىرىنى ــته ئهنس ــر ھهدىس يهنه بى

فهزل رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــۇ شــۇ يهردە بولــۇپ، ئهلــى ). رىــۋايهت قىلىنغــان
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ تـۆۋەن      رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمـبهر 

قۇچىقىغـا  ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى(تهرىپىنى يۇغان ۋاقىتتا، فهزل 
ئـازراق  ماڭـا  : ھېرىپ كهتكهن بولسا كېرەك، پـات ـ پـات   . ئېلىپ تۇراتتى

، زىــۋىتهي دېــدىڭۈئــارام بهرگىــن، ئــازراق ئــارام بهرگىــن، تومــۇرلىرىمنى ئ
ھېس قىلىـۋاتىمهن، ـ   ) ئېغىرلىق(ۋاتقاندەك ۈئۈستۈمگه بىر نهرسه چۈش

ــاتتى ــۈچ كىــيىم   . دەپ قوي پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ
يهكـتهك   يوللۇقبىلهن كېپهنلهندى، ئىككىسى قىزغۇچ توپا رەڭ، بىرى 

جامائهت پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ نـامىزىنى   . ئىدى
مــاز ئوقــۇپ چىقســا، يهنه بىــر گــۇرۇھ  بىــر گــۇرۇھ نا. ئىمامســىز ئوقــۇدى

. پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۆز جايىـدا ئىـدى      . كىرەتتى
  : ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ئائىشــه . ـــ دېــدى! بىــلهن ئائىلىســىنى خــالىي قويــۇڭالر اــــ جىنــاز
  : مۇنداق دەيدۇ) كېيىن(رەزىيهلالھۇ ئهنها 

ـــ ئ ــبهر      ـ ــا، پهيغهم ــان بولس ــم بولغ ــازىرقى ئهقلى ــدا ھ ــۇ چاغ هگهر ش
غــا يۇيغۇزغــان ىرىســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مېيىتىنــى ئايالل

  . بوالتتىم
 )ۋايهت قىلغانرەزىن رى(

َعْن َعاِمرٍ قَالَ غَسَّلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِلـيٌّ َوالْفَْضـلُ    - 2427
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قَالَ َوَحدَّثَنِى ُمَرحٌَّب أَوِ اْبُن أَبِى ُمَرحَّبٍ أَنَُّهْم أَْدَخلُوا  .َساَمةُ ْبُن َزْيٍد َوُهْم أَْدَخلُوُه قَْبَرُهَوأُ
  .َمَعُهْم َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوٍف فَلَمَّا فََرغَ َعِلىٌّ قَالَ إِنََّما َيِلى الرَُّجلَ أَْهلُُه

ــۇ  – 2427 ــامىر رەزىيهلالھـ ــدۇ  ئـ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــبهر : ئهنهـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى ئهلى، فهزل ۋە ئۇسامه ئىبنى زەيد ئۈچى 

ئابـدۇراھمان ئىبنـى ئهۋفمـۇ ئـۇالر بىـلهن      . يۇيۇپ، يهرلىكـكه قويغانىـدى  
ئهلى رەزىيهلالھـۇ   ،ه قويۇپ بولغاندىن كېيىنكئۇنى يهرلىك. بىلله ئىدى

  . ①دېدى -ىگىدارچىلىق قىلىدۇ، مېيىتكه ئۇنىڭ ئهھلى ئ: ئهنهۇ
 )3209: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََنا ُمتُّ فَاغِْسلُونِي  - 2428
  .بَِسْبعِ ِقَربٍ ِمْن بِئْرِي بِئْرِ غَْرسٍ

كى، رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇدىن ئهلــــى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ – 2428
مېنىــڭ (مېيىتىمنــى «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   

غهرس قۇدۇقىنىـڭ سـۈيىدىن يهتـته تۇلـۇم سـۇ بىـلهن       ) قۇدۇقۇم بولغـان 
  . ②دەپ ۋەسىيهت قىلغان» يۇيۇڭالر

 )1468: ئىبنى ماجه(

َوَسلََّم قَالُوا َواللَِّه  لَمَّا أََراُدوا غَْسلَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: عن َعاِئَشةَ قالت - 2429
ِسـلُُه  َما َنْدرِي أَُنَجرُِّد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِثَيابِِه كََما ُنَجرُِّد َمْوَتاَنـا أَْم َنغْ 

ْم َرُجلٌ إِلَّا َوذَقُْنُه ِفي َصْدرِِه ثُمَّ َوَعلَْيِه ِثَياُبُه فَلَمَّا اْخَتلَفُوا أَلْقَى اللَُّه َعلَْيهِْم النَّْوَم َحتَّى َما ِمْنُه
ـ  لََّم كَلََّمُهْم ُمكَلٌِّم ِمْن َناِحَيِة الَْبْيِت لَا َيْدُرونَ َمْن ُهَو أَنْ اغِْسلُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َوَسلََّم فََغَسلُوُه َوَعلَْيِه قَِميُصُه َيُصبُّونَ الَْماَء َوَعلَْيِه ِثَياُبُه فَقَاُموا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
 .فَْوَق الْقَِميصِ َوُيَدلِّكُوَنُه بِالْقَِميصِ ُدونَ أَْيِديهِْم

ئـۇالر پهيغهمـبهر   : ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ     – 2429
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مېيىتىنى يۇيىدىغان ۋاقىتتا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2748(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 317(ئهلبانى  ②
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هيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى باشــقا مېيىتالرغــا ــــ پ
ئوخشاش يالىڭاچالپ يۇيامـدۇق يـاكى كىـيىم بىلهنـال يۇيامـدۇق؟ بـۇنى       

هللا بىلهلمىدۇق، ـ دېيىشتى ۋە بـۇ ھهقـته تـاالش ـ تـارتىش قىلىۋاتقانـدا، ا       
ئۇالرنى مۈگدەتتى، ھهممىسىنىڭ ئېڭهكلىرى مهيدىسىگىچه ساڭگىالپ 

  : بىر بۇلۇڭىدا تۇرغان ناتونۇش بىرەيلهن ئۇالرغا ئۆينىڭ. كهتتى
ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى كىيىمــى بىــلهن     ـ

ــ دەپ خىتــاب قىلــدى! يۇيــۇڭالر شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇالر ئۇيقۇلىرىــدىن  . ـ
ئويغىنىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى كىيىمى بىـلهن  

قۇيــۇپ، كــۆڭلهك بىــلهن قوشــۇپ   ســۇنى كۆڭلهكنىــڭ ئۈســتىگه. يــۇدى
  . ①ئۇۋۇلىدى

 )3141: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كُفَِّن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ثَلَاثَِة أَثَْوابٍ  - 2430
  . َنْجَرانِيٍَّة الُْحلَّةُ ثَْوَباِن َوقَِميُصُه الَِّذي َماَت ِفيِه

ــى  - 2430 ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــاس رەزىيهلالھـ ــائاببـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
نهجرانــدا توقۇلغــان ئــۈچ قــۇر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

يهنه ، سى بىـر يـۈرۈش كىـيىم   بىلهن كېپهنلهندى، ئۇنىڭ ئىككى كىيىم
  . ②كۆينىكى ئىدى جان ئۈزگهن چاغدا ئۈستىدە بار بولغانبىرى 

 )3153: داۋۇد ئهبۇ(

ِفى ُحلٍَّة َيَمنِيٍَّة  -صلى اهللا عليه وسلم-ِئَشةَ قَالَْت أُْدرَِج َرُسولُ اللَِّه َعْن َعا - 2431
ِفيَها  كَاَنْت ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِى َبكْرٍ ثُمَّ ُنزَِعْت َعْنُه َوكُفَِّن ِفى ثَالَثَِة أَثَْوابٍ ُسُحولٍ َيَمانَِيٍة لَْيَس

ثُمَّ قَالَ لَْم ُيكَفَّْن ِفيَها َرُسولُ اللَِّه . اللَِّه الُْحلَّةَ فَقَالَ أُكَفَُّن ِفيَها ِعَماَمةٌ َوالَ قَِميٌص فََرفََع َعْبُد
  .فََتَصدََّق بَِها. َوأُكَفَُّن ِفيَها -صلى اهللا عليه وسلم-

ــدۇ   – 2431 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2693(ئهلبانى  ①
 .ى زەئىپ، ـ دېگهنسهنهد): 688(ئهلبانى  ②
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نى ئهبۇ بهكرىنىڭ يهمهندە سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئابدۇلالھ ئىب
ــالدۇرۇلدى   ــيىن سـ ــدۈرۈلۈپ، كېـ ــى كىيـ ــگهن كىيىمـ ــدىن . تىكىلـ ئانـ
ئۇالرنىـڭ  . يهمهننىڭ ئۈچ پارچه ئاق رەڭلىك رەختى بىلهن كېپهنلهنـدى 

ئابـدۇلالھ ھېلىقـى كىيىمنـى    . ئارىسىدا سـهلله ۋە كـۆينهك يـوق ئىـدى    
  :قولىغا ئېلىپ

  :ئۆتمهيالكۆپ . ــ بۇنىڭدا مهن كېپهنلىنىمهن، ـ دېدى

ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كىېــپهنلهنمىگهن      
   .كىيىمدە مهن كېپهنلىنهمتىم، ـ دەپ، ئۇ كىيىمنى سهدىقه قىلىۋەتتى

 )941: مۇسلىم(

فََباَعَها  لَْو َرِضَيَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَنبِيِِّه لَكَفََّنُه ِفيَها: قال َعْبُد اللَِّه ْبُن أَبِي َبكْرٍ - 2432
  .َوَتَصدََّق بِثََمنَِها

پهيغهمبىرىنـى  هللا ئهگهر ا: يهنه بىر رىۋايهتته ئابـدۇلالھنىڭ  - 2432
بۇ كىيىمدە كېپهنلهشكه رازى بولسـا ئىـدى، ئهلـۋەتته، شـۇنداق قىلغـان      

ـ دەپ، ئۇ كىيىمنى سـېتىپ پـۇلىنى سـهدىقه قىلىـۋەتكهنلىكى      بوالتتى،
  . رىۋايهت قىلىنغان

 )941: مۇسلىم(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُتُوفَِّي ُسجَِّي بُِبـْرٍد  : ويف أخرى - 2433
  .ِحَبَرٍة

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : يهنه بىر رىۋايهتته - 2433
  . بىلهن كېپهنلهندى، ـ دېيىلگهن هكيهكتيوللۇق 

 )5814: بۇخارى(

فَذَكَُروا ِلَعاِئَشةَ قَْولَُهْم ِفي ثَْوَبْينِ َوُبْرِد ِحَبَرٍة فَقَالَْت قَْد أُِتـَي  : ىويف أخر - 2434
  . بِالُْبْرِد َولَِكنَُّهْم َردُّوُه َولَْم ُيكَفُِّنوُه ِفيِه

ــۋايهتته - 2434 پهيغهمــبهر : ســاھابىلهرنىڭ كىشــىلهر: يهنه بىــر رى
يوللـۇق   دانهبىـر  ۋە م كىـيى قـۇر  ئىككـى   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  
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ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   دېـگهن سـۆزلىرىنى    ـ  بىلهن كېـپهنلهنگهن،  هكيهكت
 كهلتۈرۈلگهنىـدى، لـېكىن ئـۇ    هكيهكـت يوللـۇق  : ، ئۇيهتكۈزىۋىدىغا ائهنه

بىلهن ئۇنىڭ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمۋېتىلگهن، پهيغهمبهر ىقايتۇر
  . ①ـ دېدى ،نمىگهنكېپهنله

 )996: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَمَّا قُبȐَِ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْخَتلَفُوا ِفـي   - 2435
قََبȐَ  َدفْنِِه فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا َما َنِسيُتُه قَالَ َما

ŋا إِلَّا ِفي الَْمْوِضعِ الَِّذي ُيِحبُّ أَنْ ُيْدفََن ِفيِه اْدِفُنوُه ِفي َمْوِضعِ ِفَراِشِهاللَُّه َنبِي.  
ــدۇ   – 2435 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــاھابىلهر : ئائىشـ سـ

يهر پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنى دەپـــنه قىلىـــدىغان 
زىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق بهكرى رە ئهبۇ قىلىشقانىدى، ئىختىالپھهققىدە 

  : دېدى
ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن بـۇ ھهقـته بىـر     

تائـاال  هللا ا«: ئۇ. ھهدىس ئاڭلىغان، مهن ئۇنى تېخى ئۇنتۇپ قالغىنىم يوق
شــۇ  ،ســهنى ياخشــى كۆرىشــنىدەپــنه قىلىنهدە ھهرقانــداق پهيغهمبهرنــى 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  شــۇڭا . دېگهنىــدى» ىــدۇيهردە قهبــزى روھ قىل
   ②.ـ دېدى! ئهلهيهى ۋەسهللهمنى ياتقان يېرىگه دەپنه قىاليلى

 )1018: تىرمىزى(

فَقَالَ َناٌس ُيْدفَُن ِعْنَد الِْمْنَبرِ َوقَالَ آَخـُرونَ  : وملالك فيما بلغه حنوه، وفيه - 2436
  .ُيْدفَُن بِالَْبِقيعِ
مۇنداق يهنه  ۇنىڭدامۇ مۇشۇنداق رىۋايهت قىلغان ۋە ئمالىك – 2436

  :بهزىلهر: ېيىلگهند
 ئقىـ هب: ـ دېسه، يهنه بهزىلهر! ــ مۇنبهرنىڭ ئاستىغا دەپنه قىلىنسۇن

   .ـ دېيىشهتتى! مازارلىقىغا دەپنه قىلىنسۇن
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 794(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 812(ئهلبانى  ②
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  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

اِن أََحُدُهَما َيلَْحُد َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ كَانَ بِالَْمِديَنِة َرُجلَ - 2437
 َوالǔَْخُر لَا َيلَْحُد فَقَالُوا أَيُُّهَما َجاَء أَوَّلُ َعِملَ َعَملَُه فََجاَء الَِّذي َيلَْحُد فَلََحَد ِلَرُسـولِ اللَّـهِ  

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: ھىشام ئىبنى ئۇرۋە ئاتىسـىدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ     - 2437

 ①ر كواليدىغان ئىككى ئادەم بار بولۇپ، بىرسى گۆرنى لهھهتمهدىنىدە گۆ
  : ساھابىلهر. قىلىپ كواليتتى، يهنه بىرى لهھهت قىلمايتتى

ــۇرۇن كهلســه، شــۇ كولىســۇن، ـ        ــۇ ئىككىســىنىڭ قايسىســى ب ـــ ئ ـ
شــۇنىڭ . بىردەمــدىن كېــيىن، لهھهت كواليــدىغىنى كهلــدى. دېيىشــتى

ــى ۋ   ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــلهن، پهيغهم ــۆرى لهھهت  بى ــهللهمنىڭ گ ەس
  . قىلىپ كوالندى

 )544: مالىك(

َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ أَنَّ َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ قَالَ ِفي َمَرِضـِه   - 2438
لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه الَِّذي َهلََك ِفيِه الَْحُدوا ِلي لَْحًدا َواْنِصُبوا َعلَيَّ اللَّبَِن َنْصًبا كََما ُصنَِع بَِرُسو

  .َعلَْيِه َوَسلََّم
دادام : ققاس مۇنداق دەيـدۇ ەئامىر ئىبنى سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋ - 2438

  : ققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سهكراتتىكى ۋاقتىداەسهئد ئىبنى ئهبۇ ۋ
ــى     ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ ــۆرۈمنى پهيغهمـــ ــڭ گـــ ـــ مېنىـــ ــــ

 لهھهتنىـڭ ئېغىزىنـى   ۋەسهللهمنىڭكىدەك لهھهت قىلىـپ كـوالڭالر ۋە  
  . دېدى -، ڭالرتىئېكېسهك تىكلهپ 

  )966: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ُجِعلَ َتْحَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُدِفَن  - 2439
 .قَِطيفَةٌ َحْمَراُء

                                                 
 .قهبرىنىڭ ئىچكى قىسمى، جهسهت قويۇلىدىغان جاي، ئىچ گۆر ①
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ــۇ ئهنهۇ   - 2439 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
دانه بىر ) قهبرىدە(مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاستىغا پهيغه

  . ①قويۇلدى تون مهخمهلقىزىل 
 )2012: نهسائى(

عن َجْعفََر ْبَن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه قَالَ الَِّذي أَلَْحَد قَْبَر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2440
ي أَلْقَى الْقَِطيفَةَ َتْحَتُه ُشقَْرانُ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعلَْيِه َوَسلََّم أَُبو طَلَْحةَ َوالَِّذ

  . َوَسلََّم
ــۇھهممهد   -2440 ــفهر ئىبنـــــى مـــ ــىندادىجهئـــ ــداق ىســـ ىڭ مۇنـــ

ــى ــدۇ  دېگهنلىكىنـ ــۋايهت قىلىـ ــى   : رىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
تهلـهه   ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسىنى لهھهت قىلىـپ كولىغـان كىشـى ئهبـۇ    

قويغــان كىشــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   تــون مهخــمهلبولــۇپ، ئاســتىغا 
  . ②ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئازادگهردىسى شۇقران ئىدى

 )1047: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أََراُدوا أَنْ َيْحِفُروا ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 2441
إِلَى أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الَْجرَّاحِ َوكَانَ َيْضَرُح كََضرِيحِ أَْهلِ َمكَّةَ َوَبَعثُوا إِلَى أَبِـي   َوَسلََّم َبَعثُوا

لَُّهمَّ طَلَْحةَ َوكَانَ ُهَو الَِّذي َيْحِفُر ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة َوكَانَ َيلَْحُد فََبَعثُوا إِلَْيهَِما َرُسولَْينِ َوقَالُوا ال
فََوَجُدوا أََبا طَلَْحةَ فَجِيَء بِِه َولَْم ُيوَجْد أَُبو ُعَبْيَدةَ فَلََحَد ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  ِخْر ِلَرُسوِلَك

ـ   لَ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَلَمَّا فََرغُوا ِمْن جَِهازِِه َيْوَم الثُّلَاثَاِء ُوِضَع َعلَى َسرِيرِِه ِفي َبْيِتِه ثُـمَّ َدَخ
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَسالًا ُيَصلُّونَ َعلَْيِه َحتَّى إِذَا فََرغُوا أَْدَخلُـوا   النَّاُس َعلَى

 َوَسلََّم النَِّساَء َحتَّى إِذَا فََرغُوا أَْدَخلُوا الصِّْبَيانَ َولَْم َيُؤمَّ النَّاَس َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ٌد لَقَْد اْخَتلََف الُْمْسِلُمونَ ِفي الَْمكَاِن الَِّذي ُيْحفَُر لَُه فَقَالَ قَاِئلُونَ ُيْدفَُن ِفـي َمْسـجِِدِه   أََح

لََّم َوقَالَ قَاِئلُونَ ُيْدفَُن َمَع أَْصَحابِِه فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1901(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 837(ئهلبانى  ②
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ا قُبȐَِ َنبِيٌّ إِلَّا ُدِفَن َحْيثُ ُيقَْبȐُ قَالَ فََرفَُعوا ِفَراَش َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َم
ِء ْربَِعـا الَِّذي ُتُوفَِّي َعلَْيِه فََحفَُروا لَُه ثُمَّ ُدِفَن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسطَ اللَّْيلِ ِمْن لَْيلَـِة الْأَ 

َوَنَزلَ ِفي ُحفَْرِتِه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َوالْفَْضلُ ْبُن الَْعبَّاسِ َوقُثَُم أَُخوُه َوُشقَْرانُ َمْولَى َرُسولِ 
ـ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ أَْوُس ْبُن َخْوِليٍّ َوُهَو أَُبو لَْيلَى ِلَعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَْن ُدَك ُش
اُه أََخذَ اللََّه َوَحظََّنا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه َعِليٌّ اْنزِلْ َوكَانَ ُشقَْرانُ َمْولَ

للَِّه لَا َيلَْبُسَها قَِطيفَةً كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْبُسَها فََدفََنَها ِفي الْقَْبرِ َوقَالَ َوا
  .أََحٌد َبْعَدَك أََبًدا فَُدِفَنْت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــۇ ئهنهۇ   - 2441 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يهرلىكـى كولىنىـدىغان      

ــۇ ئۇب  ــادەم ئهۋەتتــى  ۋاقىتتــا، ســاھابىلهر ئهب ــا ئ ــدە ئىبنــى جهرراھق ــۇ . هي ئ
ــواليتتى     ــۈز ك ــاش ت ــگه ئوخش ــكه ئهھلى ــى مهك ــۇ  . قهبرىن ــاھابىالر ئهب س

. ه قهبرە كـواليتتى گئۇ مهدىنه خهلقى. ئادەم ئهۋەتتى تهلههنىڭ قېشىغىمۇ
  : ساھابىالر ئۇ ئىككىسىگه ئىككى ئهلچى ئهۋەتكهندىن كېيىن

ــى ا ـــ ئ ــالل ! هللاـ ــا ! ىغىنرەســۇلۇڭ ئۈچــۈن ياخشىســىنى ت ــ دەپ دۇئ ـ
ىنى كـۆردى، ئهبـۇ   قكۆپ ئۆتمهي، ئهبۇ تهلههنىڭ كېلىۋاتقـانلى . قىلىشتى

ــوق ئىــدى  ــدە ي ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . ئۇبهي ــلهن، پهيغهم شــۇنىڭ بى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسى لهھهت قىلىپ كوالندى

نلىنىـپ،  يشهنبه كۈنى يۇيۇپ ـ كېپه هئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مېيىتى س
گۇرۇپپـا بولـۇپ    -جامائهت گۇرۇپپـا  . قويۇلدى كارىۋىتىغاھۇجرىسىدىكى 

ئهرلهردىــن كېــيىن ئايــالالر، ئــۇالردىن كېــيىن  . كىرىــپ، نامــاز ئوقــۇدى
ناماز ئوقۇلـۇپ  . ھېچكىم ئۇالرغا ئىمام بولمىدى. كىچىك بالىالر كىردى

قهيهرگه بولغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنى  
  : بهزىلهر. دەپنه قىلىش توغرىسىدا ئختىالپ چىقتى

  : ــ مهسجىدكه دەپنه قىلىمىز، ـ دېسه، يهنه بهزىلىرى
ــــ ســاھابىلىرى نهگه دەپـــنه قىلىنغــان بولســـا، شــۇ يهرگه دەپـــنه     

  : ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. قىلىمىز، ـ دېدى
ھهر قانـداق  «: ڭــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى  
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دېگهنلىكىنـى  » پهيغهمبهر قهبزى روھ قىلىنغان يهرگه دەپنه قىلىنغان
  . ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى

شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ      
مېيىتى يۆتكىلىپ، جـان ئـۈزگهن يېـرىگه قهبـرە كوالنـدى ۋە چارشـهنبه       

پهيغهمـــبهر . كېچىســـى يېـــرىم كېچىـــدە دەپـــنه قىلىنـــدى كىـــرگهن 
تالىـب،   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسىگه ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ  

ســــم، پهيغهمــــبهر  هفهزل ئىبنــــى ئاببــــاس، ئۇنىــــڭ قېرىندىشــــى ق   
 .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئازادگهردىسى شـۇقران قاتـارلىقالر چۈشـكهن ئىـدى    

ــۇ      ــى ئىبنــى ئهب ــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهل ــدا ئهۋس ئىبنــى خهۋل شــۇ ئارى
ــ ــازەت بېرىشــىڭنى    : اتالىبق ــۇ چۈشۈشــۈم ئۈچــۈن ئىج ــرىگه مېنىڭم قهب

ــورايمهن،   ــۈپ س ــدى -ئۆتۈن ــى. دې ــكىن،  ،ھه: ئهل ــدى -چۈش ــۇقران . دې ش
تـوننى  مهخـمهل  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كىيىـدىغان     

تائاالنىــڭ نـامى بىــلهن قهسـهمكى، ســهندىن   هللا ا: بىلـله دەپــنه قىلـدى ۋە  
ئۇ تون  ،شۇنداق قىلىپ. ـ دېدى  !نۇىسىيمھېچكىم كبۇ توننى كېيىن 

  . ①بىلهن بىرگه دەپنه قىلىندىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر
 ) 1628 :ئىبنى ماجه(

َعْن الْقَاِسمِ قَالَ َدَخلَْت َعلَى َعاِئَشةَ فَقُلُْت َيا أُمَّْه اكِْشِفي ِلي َعْن قَْبرِ النَّبِيِّ  - 2442
ِه َوَسلََّم َوَصاِحَبْيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فَكََشفَْت ِلي َعْن ثَلَاثَِة قُُبورٍ لَا ُمْشرِفٍَة َولَا َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .لَاِطئٍَة َمْبطُوَحٍة بَِبطَْحاِء الَْعْرَصِة الَْحْمَراِء
مهن ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ : قاســىم مۇنــداق دەيــدۇ - 2442

  : قېشىغا كىرىپ
ماڭا پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ۋە ئىككـى     ! ــ ئى ئانا
ماڭــا ئــۈچ قهبرىنــى . ـــ دېــدىم! كۆرســهتكىنڭ قهبرىســىنى ھهمراھىنىــ
ئېگىزمۇ ئهمهس، پهسمۇ ئهمهس بولۇپ، ) يهردىن(ئۇ ئۈچ قهبرە . كۆرسهتتى

بىـلهن ئورالغـان    شېغىل تاشـلىرى ئهتراپى ۋە ئۈستى قىزىل تۇپراقنىڭ 
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  . ①ئىدى
  )3220: ۋۇدئهبۇ دا(

ُمقَدََّم القبلـة،   -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا «: وزاد رزين يف روايته -2443
وأبو بكر َخلْفَُه، رأسُه عند منكƑ رسولِ اهللا، وطالت رجاله أسفل، وُعمر خلف أيب بكر 

 .»على تلك الرتبة
ــۋايهت قىلـــدى  - 2443 ــۇالرنى قوشـــۇپ رىـ ــبهر : رەزىـــن مۇنـ پهيغهمـ

هيهى ۋەسـهللهم قىـبله تهرەپـته، ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ       سهلاللالھۇ ئهل
ئهنهۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئارقىسـىدا، بېشـى       
ــىنىڭ      ــى مۈرىس ــهللهمنىڭ ئىكك ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ــدى    ــان ئىـ ــكه ئۇزارتىلغـ ــۇتى پهس تهرەپـ ــى پـ ــدە، ئىككـ ــۆمهر . باراۋىرىـ ئـ
ــۇ    ــۇ ئهب ــۇ ئهنهۇم ــىدا،   رەزىيهلالھ ــڭ ئارقىس ــۇ ئهنهۇنى ــرى رەزىيهلالھ بهك
   .يۇقىرىقى شهكىلدە ئىدى

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن أيب َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُسفَْيانَ التَّمَّارِ أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَُّه َرأَى قَْبَر النَّبِيِّ َصلَّى  - 2444
 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَسنًَّما

بهكــرى ئىبنــى ئهييــاش ســۇفيان تهممــاردىن مۇنــداق  ئهبــۇ – 2444
ــۋايهت قىلىــدۇ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  : رى

  . مقهبرىسىنى يهردىن سهل ئېگىز ھالهتته كۆرگهنىدى
  )1390: بۇخارى(

أَنه ملَّا َسقَطَ َحائطُ ُحْجَرِة قَْبرِ رسـولِ اهللا  «:  -رضي اهللا عنه-عروة َعْن  -2445
يف َزَماِن الوليد أََخذَ يف بَِناِئِه، فََبَدْت لَُهم قََدٌم، فَفَزُِعوا، وșَنوا أَنَّها  -لى اهللا عليه وسلمص-

: ، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حƓ قال هلم عروةُ-صلى اهللا عليه وسلم-قََدُم َرسولِ اهللا 
  .»قََدُم ُعَمَر ، وَما هي إال-صلى اهللا عليه وسلم-واهللا، ما هي قََدُم رسول اهللا 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن ):705(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى جىنازا

 648

ــدۇ   - 2445 ــداق دەيـ ــۇرۋە مۇنـ ــبهر   : ئـ ــدا پهيغهمـ ــدنىڭ زامانىـ ۋەلىـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسـىنىڭ ھـۇجرا تېمـى چۈشـۈپ     

ــكهن  ــۇپكهتـ ــابولـ ــا ياسـ ــۇت  ۋاتقاندا، قايتـ ــر پـ قېلىـــپ ئېچىلىـــپ بىـ
ــلهۋاتقانالر  ــى ئىش ــۇپ كهتت ــهلاللالھۇ   . قورقۇش ــبهر س ــۇنى پهيغهم ــۇالر ب ب

ــى ــان ئىـــدى  ئهلهيهـ ــايدۇ دەپ قالغـ ــۇتى ئوخشـ ــهللهمنىڭ پـ ــۇنى . ۋەسـ بـ
  :بىلىدىغان ھېچكىمنى تاپالمىدى، ئاخىرى ئۇرۋە

تائاالنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، بــۇ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ هللا ــــ ا
ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ پۇتى ئهمهس، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پـۇتى، ـ   

  . دېدى
 )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ لَمَّا كَانَ أَيَّاُم الَْحرَِّة لَْم ُيَؤذَّنْ ِفي َمْسـجِِد   - 2446
 َوكَانَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثًا َولَْم ُيقَْم َولَْم َيْبَرْح َسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ ِمْن الَْمْسجِِد

 .َت الصَّلَاِة إِلَّا بَِهْمَهَمٍة َيْسَمُعَها ِمْن قَْبرِ النَّبِيِّلَا َيْعرُِف َوقْ
ھهررە ۋەقهســى : ســهئىد ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز مۇنــداق دەيــدۇ  - 2446

بولغاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ مهسـجىدىدە ئـۈچ    
ــدى  ــر ئوقۇلمىــ ــۈن ئهزان ۋە تهكبىــ ــهييهب  . كــ ــى مۇســ ــهئىد ئىبنــ ســ

ــجىدتىن  ــى ئايرمهس ــدىقهتئ ــڭ كىرگهنلى . ىلمى ــاز ۋاقتىنى ــى كنام ىن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قهبرىســـى تهرەپـــتىن 

  . كېلىدىغان ئاۋازدىن بىلهتتى
 )93: دارىمى(

َعْن ُنَبْيِه ْبنِ َوْهبٍ أَنَّ كَْعًبا َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ فَذَكَُروا َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى   - 2447
وا َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ كَْعٌب َما ِمْن َيْومٍ َيطْلُُع إِلَّا َنَزلَ َسْبُعونَ أَلْفًا ِمْن الَْملَاِئكَِة َحتَّى َيُحفُّ اللَُّه

للَّـُه  ابِقَْبرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْضرُِبونَ بِأَْجنَِحِتهِْم َوُيَصلُّونَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى 
 َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِذَا أَْمَسْوا َعَرُجوا َوَهَبطَ ِمثْلُُهْم فََصَنُعوا ِمثْلَ ذَِلَك َحتَّى إِذَا اْنَشقَّْت َعْنـهُ 

 .الْأَْرُض َخَرَج ِفي َسْبِعَني أَلْفًا ِمْن الَْملَاِئكَِة َيزِفُّوَنُه
هلالھۇ ئهنهۇ كهئب رەزىي: ئىبنى ۋەھب مۇنداق دەيدۇ هنۇبهي - 2447
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ئائىشـه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىـڭ قېشــىغا كىرىـپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ    
  : كهئب مۇنداق دېدى. ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ گېپىنى قىلىشتى

ــ ھهر كۈنى يهتمىش مىڭ پهرىشته چۈشـۈپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    
ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قهبرىسـىنى قورشـاپ قانـاتلىرىنى ئـۇرۇپ دۇرۇت      

ــ ــدۇ    . دۇئېيتى ــپ كېتى ــۆرلهپ چىقى ــكه ئ ــمان تهرەپ ــدا، ئاس . كهچ بولغان
ــا     ــۇ ئۇالرغ ــا يهنه ئوخشــاش پهرىشــتىلهر چۈشــۈپ، بۇالرم ئۇالرنىــڭ ئورنىغ

بـــۇ ئىـــش تـــاكى قىيامهتكىچىلىـــك    . (ئوخشـــاش ئىشـــنى قىلىـــدۇ  
زېمىن يېرىلغان ۋاقىتتا، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ) داۋاملىشىپ

قهبرىســـىدىن تىنىڭ ھهمرالىقىـــدا ۋەســـهللهم يهتمىـــش مىـــڭ پهرىشـــ
   .چىقىدۇ

  )94: دارىمى(

إِنَّ ِللَِّه َمالِئكَةً  :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ - 2448
: ِهللا صلى اهللا عليه وسلمَوقَالَ َرُسولُ ا: قَالَ. َسيَّاِحَني ِفي اَألْرضِ ُيَبلُِّغونِي َعْن أُمَِّتي السَّالَم

َحَياِتي َخْيٌر لَكُْم ُتَحدِّثُونَ َوُنَحدِّثُ لَكُْم، َوَوفَاِتي َخْيٌر لَكُْم ُتْعَرُض َعلَيَّ أَْعَمـالُكُْم، فََمـا   
  .َرأَْيُت ِمَن َخْيرٍ َحِمْدُت اللََّه َعلَْيِه، َوَما َرأَْيُت ِمَن َشرٍّ اْسَتْغفَْرُت اللََّه لَكُْم

رىــۋايهت  دىنئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 2448 
  : گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې كى،دۇنىقىلى

نىڭ ساياھهت قىلىپ تۇرىدىغان پهرىشـتىلىرى بـار، ئـۇالر ماڭـا     هللا«
  . »ئۈممىتىمنىڭ سالىمىنى يهتكۈزۈپ تۇرىدۇ

  :نه مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يه
ــىدۇر « ــۈن ياخشـ ــىلهر ئۈچـ ــاتىم سـ ــۈنكى. (ھايـ ــىلهر ) چـ ــا (سـ ماڭـ

سۆزلهيســـىلهر، مېنىـــڭ ئهھۋالىممـــۇ ســــىلهرگه    ) ئهھـــۋاللىرىڭالرنى 
سـىلهرنىڭ  ) چـۈنكى (مېنىڭ ۋاپاتىممۇ سىلهرگه ياخشـىدۇر،  . دېيىلىدۇ

ياخشــى ئىشــنى . كۆرســىتىلىپ تۇرىــدۇھهرىكهتلىــرىڭالر ماڭــا  -ئىــش 
يامان ئىشنى كۆرسهم، سـىلهر ئۈچـۈن    .ئېيتىمهن ىھهمدقا هللا ،كۆرسهم
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   .①»قا ئىستىغپار ئېيتىمهنهللا
  )ايهت قىلغانبهززار رىۋ(

ُنِعَي إِلَْيَنا َحبِيُبَنا َوَنبِيَُّنا بِأَبِي ُهَو َوَنفِْسي لَُه الِْفَداُء قَْبـلَ  : َعْن َعْبِد اِهللا، قَالَ - 2449
: ِفَراَق َجَمَعَنا ِفي َبْيِت أُمَِّنا َعاِئَشةَ فََنظََر إِلَْيَنا فََدَمَعْت َعْيَناُه، ثُمَّ قَالََمْوِتِه بِِستٍّ، فَلَمَّا َدَنا الْ

 َمْرَحًبا بِكُْم َوَحيَّاكُُم اللَُّه، َحِفظَكُُم اللَُّه، آَواكُُم اللَُّه، َنَصَركُُم اللَُّه، َرفَْعكُُم اللَُّه، َهـَداكُمُ 
، َوفَّقَكُُم اللَُّه، َسلََّمكُُم اللَُّه، قَبِلَكُُم اللَُّه، أُوِصيكُْم بَِتقَْوى اِهللا، َوأُوِصي اللََّه اللَُّه، رِْزقَكُُم اللَُّه

نَّ اللََّه بِكُْم َوأَْسَتْخِلفُُه َعلَْيكُْم إِنِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني، أَنْ الَ َتْعلُوا َعلَى اِهللا ِفي ِعَباِدِه َوبِالِدِه، فَإِ
ِتلَْك الدَّاُر اɇِخَرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن الَ ُيرِيُدونَ ُعلُوŋا ِفـي اَألْرضِ َوالَ فََسـاًدا   : َولَكُْم قَالَ ِلي

قَـْد َدَنـا اَألَجـلُ    : أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللُْمَتكَبِّرِيَن، ثُمَّ قَالَ: َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني، ثُمَّ قَالَ
إِلَى اِهللا، َوإِلَى ِسْدَرِة الُْمْنَتَهى، َوإِلَى َجنَِّة الَْمأَْوى، َوالْكَأْسِ اَألْوفَـى َوالرَِّفيـقِ   َوالُْمْنقَلَُب 

رَِجالُ أَْهـلِ َبْيِتـي اَألْدَنـى    : َيا َنبِيَّ اِهللا، فََمْن ُيَغسِّلَُك إِذَنÝْ قَالَ: اَألْعلَى، أَْحَسُبُه فَقُلَْنا
ِفي ِثَيابِي َهِذِه إِنْ ِشئُْتْم، أَْو ِفي ُحلٍَّة َيَمنِيَّـٍة، أَْو ِفـي   : ُنكَفُِّنَكÝ قَالَ فَِفيَما: فَاَألْدَنى، قُلَْنا

َمْهال غَفََر اللَُّه لَكُـْم  : فََمْن ُيَصلِّي َعلَْيَك ِمنَّاÝ فََبكَْيَنا َوَبكَى، َوقَالَ: قُلَْنا: َبَياضِ ِمْصَر قَالَ
إِذَا غَسَّلُْتُمونِي ثُمَّ َوَضْعُتُمونِي َعلَى َسرِيرِي ِفي َبْيِتي َهذَا َعلَـى  َوَجَزاكُْم َعْن َنبِيِّكُْم َخْيًرا، 

َشِفريِ قَْبرِي فَاْخُرُجوا َعنِّي َساَعةً، فَإِنَّ أَوَّلَ َمْن ُيَصلِّي َعلَيَّ َخِليِلي َوَجِليِسي جِْبرِيلُ َصـلَّى  
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ إِْسَراِفيلُ َصلَّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ ِميكَاِئيلُ َصلَّى اللّ

، ثُمَّ َملَُك الَْمْوِت َصلَّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع ُجُنوِدِه، ثُمَّ الَْمالِئكَةُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِْم بِأَْجَمِعَها
َوالَ َصارَِخٍة : يَّ َوَسلُِّموا َتْسِليًما َوالَ ُتْؤذُونِي بَِباِكَيٍة أَْحَسُبُه قَالَاْدُخلُوا َعلَيَّ فَْوًجا فََصلُّوا َعلَ

ي السَّالَم، َوالَ َرانٍَّة، َولَْيْبَدأْ بِالصَّالِة َعلَيَّ رَِجالُ أَْهلِ َبْيِتي، ثُمَّ أَْنُتْم َبْعَد، َواقَْرُءوا أَْنفَُسكُْم ِمنِّ
ي فَأَْبِلُغوُه ِمنِّي السَّالَم، َوَمْن َدَخلَ َمَعكُْم ِفي ِدينِكُْم َبْعـِدي فَـإِنِّي   َوَمْن غَاَب ِمْن إِْخَوانِ

َعلَيَّ َوَعلَى كُلِّ َمْن َتاَبَعنِي َعلَى ِدينِي ِمْن َيـْوِمي  : أُْشهُِدكُْم أَنِّي أَقَْرأُ السَّالَم أَْحَسُبُه، قَالَ
: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََمْن ُيْدِخلَُك قَْبَرَك ِمنَّـاÝ قَـالَ   َيا َرُسولِ: إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، قُلَْنا

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ   ): 14250(ھهيســـهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  .رَِجالُ أَْهلِ َبْيِتي َمَع َمالِئكٍَة كَِثَريٍة َيَرْوَنكُْم ِمْن َحْيثُ الَ َتَرْوَنُهْم
: ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 2449 

ئۇنىڭغـا  (الھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   دوستىمىز ۋە پهيغهمبىرىمىـز سـهلالل  
بىـزگه   ئۆزىنىـڭ ئۆلـۈم خهۋىرىنـى   !) ئاتىمىز ۋە جېنىمىز پىدا بولسـۇن 

ئــايرىلىش . بىلــدۈردى ئــۆزى بــۇرۇنئــالته كــۈن  ئۆلــۈپ كېتىشــتىن  
ــىغا      ــڭ ھۇجرىس ــۇ ئهنهانى ــه رەزىيهلالھ ــى ئائىش ــىۋىدى، بىزن يېقىنلىش

زگه قـاراپ ئىككـى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بى. توپلىدى
  :ئاندىن كېيىن. كۆزىدىن ياش ئېقىپ كهتتى

ســىلهرنى ياشاتســۇن، ساقلىســۇن، ياخشــى هللا ا! ــــ ســىلهرگه مهرھابــا
مهرتىــۋەڭلهرنى يــۇقىرى قىلســۇن،   ئــورۇن بهرســۇن، يــاردەم قىلســۇن،    

ھىدايهت قىلسۇن، رىزىق بهرسۇن، تهۋپىق بهرسۇن، ساالمهت قىلسـۇن ۋە  
قا تهقـۋا بولۇشـقا ۋەسـىيهت قىلىـمهن،     هللانى امهن سىلهر. قوبۇل قىلسۇن

نى تهقۋالىققا مۇيهسسهر قىلىشىنى تىلهيمهن ۋە سىلهرنى سىلهر ىنتهللا
ــاهللا ــانهت قــ  ق ــىلهرنى امهن . مهنويىئام ــپ،   هللاس ــۇق قىلى ــا تهكهببۇرل ق
بۇزغۇنچىلىـق قىلىشـتىن   ۋە شـهھهرلىرىدە   ئىچىدە بهندىلىرى نىڭهللا

  :ۋە سىلهرگه مۇنداق دەيدۇ ماڭاهللا چۈنكى ا. قاتتىق ئاگاھالندۇرىمهن
  ئهنه شــۇ ئــاخىرەت يــۇرتىنى يهر يۈزىــدە چوڭچىلىــق قىلىشــنى ۋە

) ياخشـى (بۇزغۇنچىلىق قىلىشـنى كۆزلىمهيـدىغانالرغا خـاس قىلـدۇق،     
  : ەيدۇۋە يهنه مۇنداق د. ①ئاقىۋەت تهقۋادارالرغا مهنسۇپتۇر

ارا قا يالغـاننى چاپلىغانالرنىـڭ يـۈزلىرىنى قاپقـ    هللاقىيامهت كۈنى ا
  ②كۆرىسهن، جهھهننهمدە مۇتهكهببىرلهرگه ئورۇن يوقمۇ؟

ــازۇ  هللال يېقىنالشــتى، هئهج نىــڭ دەرگاھىغــا، ســىدرەتۇلمۇنتهھاغا، ن
نېمهتلىك جهننهتكه، ئىچىملىكـلهر تولـۇپ تاشـقان ماكانغـا، ئۈسـتۈنكى      

  : بىز. دېدى-ئالهمگه يۆتكىلىش ئالدىدا تۇرىۋاتىمهن، 
دەپ سورىدۇق،  -سېنى كىم يۇيىدۇ؟ ئۇنداقتا ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 . ـ ئايهت 83سۈرە قهسهس،  ①
 . ـ ئايهت 60سۈرە زۇمهر،  ②
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  : بىز. ئهرلىرىدىن ماڭا ئهڭ يېقىنلىرى، ـ دېدىائىلهمنىڭ ــ ئ
ـــــ ســـېنى نېمىـــدە كېپهنلهيمىـــز؟ ـ دەپ ســـورىدۇق، پهيغهمـــبهر    

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
يـاكى يهمهن تـونى    ــ ئهگهر خالىساڭالر، مېنىڭ بۇ كىيىمىم بىلهن

بىـلهن كېـپهنلهڭالر، ـ     رەختـى نىـڭ ئـاق   ۇزەر دېگهن يهربىلهن ۋە ياكى م
  . دېدى

چۈشـۈرىدۇ؟ ـ دەپ سـورىدۇق ۋە    ) ئىمـام بولـۇپ  (ـــ نـامىزىڭنى كىـم    
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهممۇ يىغـالپ      . يىغالپ كهتتـۇق 

  : كهتتى ۋە مۇنداق دېدى
مهغپىـــــــرەت قىلســـــــۇن ۋە ســـــــىلهرنى هللا ا! ـــــــــ توختـــــــاڭالر

سـىلهر مېنـى   . پهيغهمبىرىڭالردىن سـىلهرگه ياخشـىلىق ئاتـا قىلسـۇن    
يۇيۇپ، بۇ ھۇجرىدىكى كارىۋاتنىڭ ئۈستىگه قويغاندىن كېـيىن، سـىرتقا   

چـۈنكى مېنىـڭ نـامىزىمنى بىرىنچـى     . چىقىپ، بىردەم كۈتۈپ تۇرۇڭالر
بولـــۇپ ئوقۇيـــدىغىنى مېنىـــڭ ســـىرداش دوســـتۇم ۋە سۆھبهتدىشـــىم  

ئانـدىن كېـيىن مىكائىـل، ئانـدىن كېـيىن ئىسـرافىل،       . برىئىلدۇرجى
، ئاندىن كېـيىن قالغـان   )ھهمراھلىرى بىلهن(ئاندىن كېيىن ئهزرائىل 

گـۇرۇھ  ئاندىن كېيىن، سىلهر . پهرىشتىلهر كېلىپ، نامىزىمنى ئوقۇيدۇ
. ســاالم بېــرىڭالرماڭــا ئوقــۇڭالر ۋە  ىمنىزىكىرىــپ نــامگــۇرۇھ ھالــدا  -

يىغـا ـ   قوشاق قېتىپ . ىسۇنئازار بهرم پئۈن سېلىپ يىغال ائايالالر ماڭ
ئهرلىـرى   ئائىلهمنىـڭ نامازنى . زار قىلغان ئايالالرنى يېقىنالشتۇرماڭالر

الر سـاالم سـىلهرگه  مهنـدىن  . باشلىسۇن، ئاندىن كېيىن سىلهر ئوقۇڭالر
ــالىمىمنى  بولســــۇن ــۇ ســ ــېلهلمىگهن بۇرادەرلىرىمگىمــ ــۇ يهرگه كــ ، بــ

بــۇ دىنغــا كىرگهنلهرگىمــۇ ســالىمىمنى دىن كېــيىن مهنــ. يهتكــۈزۈڭالر
ــۈزۈڭالر ــاكى   . يهتكـ ــدىن تارتىـــپ تـ ــۇڭالركى، بۈگۈنـ ــۇۋاھ بولـ ــىلهر گـ سـ

. بۇ دىنغـا كىـرگهنلهرگه سـاالم يـولاليمهن    ماڭا ئهگىشىپ قىيامهتكىچه 
  : بىز

ــى ا  ـــ ئ ــۇلى هللاـ ــڭ رەس ــدۇ؟ ـ دەپ      ! نى ــم قويى ــرەڭگه كى ــېنى قهب س
  : يهى ۋەسهللهمسورىدۇق، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله
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ـــ ئ ئهرلىــرى نۇرغۇنلىغــان پهرىشــتىلهر بىــلهن بىلــله   منىــڭهائىلـ
ئـــۇالر ســـىلهرنى كـــۆرۈپ تۇرىـــدۇ، ئهممـــا ســـىلهر ئـــۇالرنى       . قويىـــدۇ

  . ①ـ دېدى كۆرەلمهيسىلهر،
 ) »ئهلئهۋسهت« ؛847 :بهززار(

عن عائشة قالت ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مـن ذات   - 2450
  .اجلنب

ــدۇ   – 2450 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ئــۆپكه  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم باشــقا كېسـهلدىن ئهمهس، بهلكـى     

  . ②كېسىلىدىن ۋاپات بولدى ياللۇغى
 )؛ مهۋسىلى»ئهلئهۋسهت«(

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبْعَد َوفَاِة َر - 2451
ِه َوَسلََّم َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُعَمَر اْنطَِلْق بَِنا إِلَى أُمِّ أَْيَمَن َنُزوُرَها كََما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

اللَِّه َخْيٌر ِلَرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َيُزوُرَها فَلَمَّا اْنَتَهْيَنا إِلَْيَها َبكَْت فَقَالَا لََها َما ُيْبِكيِك َما ِعْنَد
َوَسلََّم  َوَسلََّم فَقَالَْت َما أَْبِكي أَنْ لَا أَكُونَ أَْعلَُم أَنَّ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِلَرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

 .يََّجْتُهَما َعلَى الُْبكَاِء فََجَعلَا َيْبِكَياِن َمَعَهاَولَِكْن أَْبِكي أَنَّ الَْوْحَي قَْد اْنقَطََع ِمْن السََّماِء فََه
پهيغهمـــبهر : ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    – 2451

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن، ئهبــۇ بهكــرى  
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا

ېلهيلـى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    پ كيـوقال مـاڭ، ئۇممـۇ ئهيمهننـى    ــ 
بىـز  . ئهلهيهى ۋەسهللهممۇ ئـۇ ئايـالنى زىيـارەت قىلىـپ تـۇراتتى، ـ دېـدى       

ئــۇ . ئۇممــۇ ئهيمهننىــڭ قېشــىغا كېلىۋىــدۇق، ئــۇ ئايــال يىغــالپ كهتتــى 
                                                 

ــهمى  ① ــۇھهممه    ): 14251(ھهيسـ ــۇپ، مـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى بهززار ۋە تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــى بـ د ئىبنـ
ــدۇر       ــنىڭ راۋىيلىرى ــهھىه ھهدىس ــرى س ــقا راۋىيلى ــتىن باش ــهمۇرە ئهھمهس ــى س ــمائىل ئىبن ــېكىن . ئىس ل

 .تهبهرانىمۇ مۇشۇ مهزمۇندا ھهدىس رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر
ــهمى  ② ــى         ): 14259(ھهيس ــهنهدىدە ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال رى ــۇ يهئ ــى ۋە ئهب ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ــار    ــرى بــ ــىملىك بىــ ــۇھهيئه ئىســ ــرىلگهن   . لــ ــاالر بېــ ــل باھــ ــا ھهرخىــ ــرى  . ئۇنىڭغــ ــان راۋىيلىــ قالغــ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  : ئىككىسى ئۇممۇ ئهيمهنگه
ــ نېمىشقا يىغاليسهن؟ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه  

  : ـ دېدى، ئۇ ئايال؟ غۇياخشى نېمهتلهركى نىڭ دەرگاھىدىهللا
ــهللهمگه ا    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ـــ مهن پهيغهمـ ــڭ هللاــ نىـ

. رنىڭ ياخشىلىقىنى بىلمهي يىغلىغىـنىم يـوق  ېمهتلهدەرگاھىدىكى ن
كېلىــدىغان ۋەھىينىــڭ ئۈزۈلــۈپ قالغانلىقىغــا  مهن ئاســمان تهرەپــتىن

ىمۇ بىـرگه يىغـالپ   شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ ئىككىسـ    . يىغالۋاتىمهن، ـ دېـدى  
  . كهتتى

  )2454: مۇسلىم(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

655 

  
  

  مۇندەرىجه
  1  ........................................................  توپلىمى ھهدىسلهر

غۇلىرىغا قىسقىچه بۇ كىتابتا ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتال
  3  .......................................................................................  چۈشهنچه

  9  ....................................................................................  مهسجىدلهر
  53  .....  قىبلىگه يۈزلىنىش، تاھارەت ۋە سهترى ئهۋرەت: نامازنىڭ شهرتلىرى

  79  .........................................  نامازنىڭ ئوقۇلۇش شهكلى ۋە ئهركانلىرى
  97  ............................................................  بهش ۋاقىت نامازدا قىرائهت

  137  ........................................................  ە سهجدەدۇئايى قۇنۇت، رۇكۇ ۋ
  163  ..............................................  نامازدا ئولتۇرۇش، تهشهھهۇد ۋە ساالم

  187  ...........................نامازدا قىلىش چهكلهنگهن ۋە جائىز بولغان ئىشالر
جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇش، مهسجىدلهرگه بېرىش ۋە ناماز ۋاقتىغا 

  225  ..................................................  ئىنتىزار بولۇشنىڭ پهزىلهتلىرى
  241  ...  كمىجامائهت نامىزى، ئىمام ۋە ئۇنىڭغا ئىقتىدا قىلغۇچىالرنىڭ ھۆ
سهپ تۇتۇشنىڭ ھۆكۈملىرى ۋە ئىمامغا ئىقتىدا قىلىشنىڭ 

  271  ..................................................................................شهرتلىرى
  289  .....................  سهھۋەنلىك، تىالۋەت ۋە شۈكۈر سهجدىلىرى توغرىسىدا

جۈمه نامىزىنىڭ پهزىلىتى، ئۇنىڭ ئۆزرىسىز كىشىلهرگه پهرزلىكى، 
  319  .....  جۈمه كۈنى غۇسلى قىلىش ۋە ئۇندىن باشقا پائالىيهتلهرنىڭ بايانى

مىزىنىڭ ۋاقتى، ئهزىنى، خۇتبىسى ۋە شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك جۈمه نا
  339  ......................................................................................  ئىشالر

  369)يهنى بىرلهشتۈرۈپ ئوقۇش(مۇساپىر نامىزى ۋە نامازنى جهمئى قىلىش 
  387  .............................................................................  خهۋپ نامىزى

  405  .................................................................  ئىككى ھېيت نامىزى
  427  ...................................................  كۈن تۇتۇلغاندا ئوقۇلىدىغان ناماز

  441  ......................................................................  سۇ تىلهش نامىزى
  453  ..........................................................................  سۈننهت نامازالر

  459  .............................................  بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتى



  

 656

  471  ....................................................  پېشىن ۋە ئهسىرنىڭ سۈننىتى
  483  ...............................................  شام، خۇپتهن ۋە جۈمهنىڭ سۈننىتى

  491  ..............................................................  ۋىتىر ۋە چاشگاھ نامىزى
مهسجىد ھهققى، ئىستىخارە، ھاجهت، تهسبىه، رەغائىب، ئۆيگه كىرىش ۋە 

  513  ........................................................  سهپهردىن قايتىش نامازلىرى
  523  .......................................................................  تهھهججۇد نامىزى

  545تۇرۇش، تهراۋى ئوقۇش ۋە باشقا مهسىلىلهر) نامازغا(رامىزان كېچىلىرى 
  561  ...........................................................  بۆلۈمى جىنازا

كېسهل، مۇسىبهت، كىچىك بالىالرنىڭ ئۆلۈمى، ۋابا كېسىلى ۋە بۇالرغا 
  561  ............................................................  ئاالقىدار باشقا مهسىلىلهر

  587  ...........................  مۇسىبهتكه سهۋر قىلىش ۋە ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىش
  601  ..........................................................................  كېسهل يوقالش

  611  ......................................  ئۆلۈمنىڭ كېلىشى ۋە ئۇنىڭ ئهھۋاللىرى
اپات پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كېسهل بولۇشى، ۋ

  625  ....................  تېپىشى، يۇيۇلۇشى، كېپهنلىنىشى ۋە دەپنه قىلىنىشى
 

  


