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چرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا بۇ كىتابتا ئۇ
  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
 كىالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن تـا   بولغان، يهنـى پهيغهمـبهر سـهلالل   ) تۇتاشقان

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

مه راۋىيلىــرى ھهدىســنى پىششــىق يــاد ئــېلىش ھهمــ ،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 

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

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

بىـر ئـاز    “اد ئـېلىش قـابىلىيىتى  پىششىق ي”ئۈچىنچى شهرت ھېسابالنغان 
» ھهســهن«تــۆۋەن بولغــان راۋىــي تهرىپىــدىن رىــۋايهت قىلىنغــان ھهدىــس       

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

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

نـــاۋادا . دېيىلىـــدۇ» ســـهھىه ۋە ھهســـهن«مۇنـــداق ھهدىـــس بىـــرال ۋاقىتتـــا 
ــر قىســىم كىشــىلهر       ــس بى ــداق ھهدى ــا، مۇن ــر بولس ــهنهدى بى ھهدىســنىڭ س
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دەپ » ھهسـهن «، 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 
ينىــڭ يــاكى بىــر زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى بىــرەر راۋى

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

. ئالىمالرنىــڭ قارىشــىچه، مهلــۇم شــهرت ئاســتىدا ئهمهل قىلىشــقا بولىــدۇ      
ىغــا دېــگهن تېم »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«
سنىڭ سـهنهدى  بۇ ھهدى«: بىر ھهدىسشۇناس سلىدەـ ئه  سهنهدى سهھىه

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

ھهدىـــس تهتقىقـــات بىـــراق . كاپالهتلىـــك قىاللمىغـــانلىقىنى كۆرســـىتىدۇ
» ىهبــۇ ھهدىســنىڭ ســهنهدى ســهھ«: بىــرەر ھهدىسشــۇناس تونۇلغــانئىلمىــدە 

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

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

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

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

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

ئـارىلىقتىكى پۈتـۈن   بولغـان  ئارىلىقتىكى پۈتۈن سهنهد ۋەياكى تـابىئىنگىچه  
 .دېيىلىـدۇ » مـۇئهللهق «ىنغـان ھهدىـس   پ رىـۋايهت قىل لىـ سهنهد كۆتۈرۈۋېتى

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

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

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

پهيغهمـبهر  ”: چۈشۈپ قالغان، يهنى بىرەر تـابىئىن مهزكـۇر ھهدىسـنى   ) ساھابه
ىچه ئــۆزى بىۋاســىته دېگىــن... ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهن

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

   ).قىلىنىدىغان مۇرسهل ھهدىسلهرمۇ بار
ـ سهنهدته ئىككى ياكى ئۇنىڭـدىن كـۆپ كىشـى ئارقـا ـ ئارقىـدىن         مۇئزەل
بــۇ تــۈردىكى ھهدىــس زەئىــپ ( دېيىلىــدۇ» مــۇئزەل«الغــان ھهدىــس چۈشــۈپ ق

   ).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   
   ).زەئىپ ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

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

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

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

ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه ھهدىسـى زەئىـپ     . 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
ن، ئهممــا دەرىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــهكلى تهڭلىشــىپ       قىلىنغــا

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«
ــا  ــدىن كۈچلــۈك ي كى ســاغالم ئىكهنلىكــى بىلىنســه ئهمهل قىلىنىــدۇ،  بىرى

  ).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 بهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پهرۋەردىگـارى ا    ـ پهيغهم  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،        (

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

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

  ).سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇبويىچه 
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،   

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

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

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

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

بىــــز پهقهت . هلهرنىڭ ئاساســــىي قىســــمىنى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالىــــدۇســــاھ
ئوقۇرمهنلىرىمىزنىـــڭ بىلىشىۋېلىشـــىغا تېگىشـــلىك مـــۇھىم مهســـىله ۋە 

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

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

  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز
  ـ يىل 2009  
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 قايغۇرۇش ۋە ئاھ ئۇرۇشمېيىتنىڭ ئارقىسىدىن يىغالش، 

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َدَخلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2452
لَّى َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَبِي َسْيٍف الْقَْينِ َوكَانَ ِظئًْرا ِلإِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّلَام فَأََخذَ َرُسولُ اللَِّه َص

َم إِْبَراِهيَم فَقَبَّلَُه َوَشمَُّه ثُمَّ َدَخلَْنا َعلَْيِه َبْعَد ذَِلَك َوإِْبـَراِهيُم َيُجـوُد بَِنفِْسـِه    اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
فََجَعلَْت َعْيَنا َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتذْرِفَاِن فَقَالَ لَُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبـُن َعـْوٍف   

ُه َوأَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َيا اْبَن َعْوٍف إِنََّها َرْحَمةٌ ثُمَّ أَْتَبَعَها بِأُْخَرى فَقَـالَ  َرِضَي اللَُّه َعْن
نَّـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الَْعْيَن َتْدَمُع َوالْقَلَْب َيْحَزنُ َولَا َنقُولُ إِلَّا َما َيْرَضـى َربَُّنـا َوإِ  

 .ا إِْبَراِهيُم لََمْحُزوُنونَبِِفَراِقَك َي
بىـز  : ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 2452

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن تۆمۈرچى ئهبۇ سـهيفنىڭ  
ــۇ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  . قېشــىغا كىــردۇق ئ

غهمــبهر ســهلاللالھۇ  پهي. ئــوغلى ئىبراھىمنىــڭ ســۈت ئاتىســى ئىــدى    
. ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئىبراھىمنـى قۇچىقىغـا ئېلىـپ سـۆيدى ۋە پۇرىـدى      

ئارىدىن مهلۇم مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، ئىبراھىمنىڭ قېشـىغا يهنه  
ــىۋېتىپتۇ    ــان تالىش ــۇ ج ــهك، ئ ــى   . كىرس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  : ئهۋف ئابدۇرراھمان ئىبنى. ۋەسهللهمنىڭ كۆزىدىن ياش ئاققىلى تۇردى
ھــالبۇكى، ســهن  (ســهن يىغالۋاتامســهن  ! نىــڭ رەســۇلى هللاــــ ئــى ا 

ـــ دەپ  ؟)مېيىتنىــڭ ئارقىســىدىن يىغالشــنى قــاتتىق چهكلهيتتىڭغــۇ
  :سورىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئابدۇرراھمان . ـ دېدى ،مېهرىبانلىقبۇ دېگهن ! ــ ئى ئهۋفنىڭ ئوغلى
  :مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسۆزىنى تهكرارلىغانىدى، پهيغه

ـــ كـــۆز يىغاليـــدۇ، قهلـــب قايغۇرىـــدۇ  رازى هللا ا، شـــۇنداقتىمۇ بىـــز ــ
بىـــز ســـهندىن  ! ئـــى ئىبـــراھىم . زســـۆزنى قىلمـــايمى  مايـــدىغانبول
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  . ئايرىلغىنىمىزغا بهكمۇ قايغۇرىمىز، ـ دېدى
 )1303: بۇخارى(

َوَسلََّم لَا ُتْدرُِجوُه ِفي أَكْفَانِِه َحتَّى أَْنظَُر إِلَْيِه قَالَ لَُهْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2453
 .فَأََتاُه فَاْنكَبَّ َعلَْيِه َوَبكَى

ــيىلگهن    - 2453 ــداق دېـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــقا بىـ ــبهر : باشـ پهيغهمـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا

غـا  كېپىنىگه يۆگىمهي تۇرۇپ تۇرۇڭالر، ئۇنىڭ) ئىبراھىمنى(ــ ئۇنى 
  . ①كېلىپ، ئۇنى قۇچاقالپ يىغالپ كهتتى ېگىنىچهـ د! قارىۋاالي

 )1475: ئىبنى ماجه(

لَْولَا أَنَُّه َوْعٌد َصاِدٌق َوَمْوُعوٌد َجـاِمٌع  : َعْن أَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد بنحوه وفيه - 2454
 .أَفَْضلَ ِممَّا َوَجْدَنا َوإِنَّا بَِك لََمْحُزوُنونََوأَنَّ الْآِخَر َتابٌِع ِللْأَوَّلِ لََوَجْدَنا َعلَْيَك َيا إِْبَراِهيُم 

يــۇقىرىقى ھهدىســكه ئوخشــاش   تىنمۇئهســما بىنتــى يهزىــد  - 2454
: ۇالر بايـــان قىلىنغـــانمۇنـــ نغـــان بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدا يهنهرىـــۋايهت قىلى

بىـر   هتهنئهگهر ئۆلـۈم ھهقىـق  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بارلىق ئىنسانالرنىڭ بىر  وپاليدىغان ھهقىقهت ۋەھهممىنى ت، ئاللىقرې
 بىـز بىرلهپ بېشىغا كېلىدىغان بىر ھادىسه بولمىغـان بولسـا ئىـدى،     –

ــدىنمۇ  ــاڭا بۇنىڭـ ــان بوالتتـــۇق سـ ــرەك قايغۇرغـ ــۇنداقتىمۇ . بهكـ ئـــى شـ
» قـايغۇرىمىز  مـۇ سـهندىن ئايرىلغـانلىقىمىز ئۈچـۈن بهك   بىز ! ئىبراھىم

  . ②دېدى
 )1589: ئىبنى ماجه(

فَقَالَ لَُه َعْبُد الرَّْحَمنِ أََتْبِكي أََولَْم َتكُْن : وللترمذي َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه - 2455
َنَهْيَت َعْن الُْبكَاِء قَالَ لَا َولَِكْن َنَهْيُت َعْن َصْوَتْينِ أَْحَمقَْينِ فَاجَِرْينِ َصْوٍت ِعْنـَد ُمِصـيَبٍة   

                                                 
ــگه          ① ــس ئىكهنلىكىـ ــپ ھهدىـ ــابالردا زەئىـ ــېكىن بهزى كىتـ ــگهن، لـ ــا بهرمىـ ــكه باھـ ــۇ ھهدىسـ ــانى بـ ئهلبـ

 .ئىشارەت قىلىنغان
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1292(ئهلبانى  ②
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 .َرنَِّة َشْيطَاٍنَخْمȈِ ُوُجوٍه َوَشقِّ ُجُيوبٍ َو
ــۋايهت     - 2455 ــداق رى ــدۇلالھتىن مۇن ــابىر ئىبنــى ئاب ــزى ج تىرمى
ــدۇ ــى    : قىلى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــى ئهۋف پهيغهم ــدۇرراھمان ئىبن ئاب

  : ۋەسهللهمگه
ـــــ ســـهنمۇ يىغالمســـهن؟ ســـهن بىزنـــى ئۆلـــۈككه يىغالشـــتىن       
توســىمىغانمىدىڭ؟ ـ دەپ ســورىدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى        

  : ۋەسهللهم
ــ ياق، بهلكـى مهن سـىلهرنى شـۇ ئىككـى خىـل ئهخمىقـانه ۋە سـهت        

بىرى، مۇسىبهت بولغاندا، يۈزنى تاتىالپ، يـاقىنى  . ئاۋازدىن توسقان ئىدىم
يهنه بىــرى، شــهيتاننىڭ ئاۋازىغــا ئوخشــاش ۋارقىــراپ . يىرتىــپ يىغــالش
  . ①يىغالش، ـ دېدى

 )1005: تىرمىزى(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم صـوتان    عن أنس بن مالك قال - 2456
  .عند مصيبة ملعونان يف الدنيا واɇخرة مزمار عند نعمة ورنة

ــۋايهت      - 2456 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

، بىـرى،  ئېيتىلغـان  هتدۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته لهن   غائىككى خىل ئاۋاز«
چالغۇ ئاۋازى؛  )ي قاتارلىقانۇنهي، س(چېلىنغان خۇشاللىقنى ئىپادىلهپ 

ــى    ــكهن ۋاقىتتىكـ ــىبهت يهتـ ــرى، مۇسـ ــۈك(يهنه بىـ ــا ـ زارە     ) ئۈنلـ يىغـ
  . ②»ئاۋازىدۇر

 )ايهت قىلغانبهززار رىۋ(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  عن أََبي ُهَرْيَرةَ قَالَ َماَت َميٌِّت ِمْن آلِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّ - 2457
َعلَْيـِه  فَاْجَتَمَع النَِّساُء َيْبِكَني َعلَْيِه فَقَاَم ُعَمُر َيْنَهاُهنَّ َوَيطُْرُدُهنَّ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 804(ئهلبانى  ①
شـــهنچلىكتۇر، ـ      بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئى     ): 4017(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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 .قَرِيٌبَوَسلََّم َدْعُهنَّ َيا ُعَمُر فَإِنَّ الَْعْيَن َداِمَعةٌ َوالْقَلَْب ُمَصاٌب َوالَْعْهَد 
پهيغهمـبهر  : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     – 2457

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئائىلىســىدىن بىــرەيلهن ئۆلــۈپ      
ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ  . كهتكهن ئىدى، ئايالالر توپلىشىپ يىغلىغىلى تۇردى

ى ئهنهۇ قوپۇپ ئۇالرنى يىغالشتىن توستى ۋە ئۇ يهردىن نېـرى كېتىشـىن  
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئېيتتى

. قايغۇرىـدۇ كۆز يىغاليـدۇ، قهلـب   . ئۇالرنى قويۇپ بهرگىن! ئى ئۆمهر«
  . ①دېدى» تېخى بۈگۈن يۈز بهردى) ئۆلۈم(بۇ مۇسىبهت 

 )1859: نهسائى(

فَِّيْت اْبَنةٌ ِلُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه عن َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ ُتُو - 2458
 َعْنُه بَِمكَّةَ َوجِئَْنا ِلَنْشَهَدَها َوَحَضَرَها اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوإِنِّي لََجـاِلسٌ 

ْنبِي فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َبْيَنُهَما أَْو قَالَ َجلَْسُت إِلَى أََحِدِهَما ثُمَّ َجاَء الْآَخُر فََجلََس إِلَى َج
ـ   ِه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ِلَعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ أَلَا َتْنَهى َعْن الُْبكَاِء فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْي

َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَْد كَـانَ   َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الَْميَِّت لَُيَعذَُّب بُِبكَاِء أَْهِلِه َعلَْيِه فَقَالَ اْبُن
ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ َبْعَض ذَِلَك ثُمَّ َحدَّثَ قَالَ َصَدْرُت َمَع ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمـْن  

اذَْهْب فَاْنظُْر َمْن َهُؤلَـاِء   َمكَّةَ َحتَّى إِذَا كُنَّا بِالَْبْيَداِء إِذَا ُهَو بَِركْبٍ َتْحَت ِظلِّ َسُمَرٍة فَقَالَ
الرَّكُْب قَالَ فََنظَْرُت فَإِذَا ُصَهْيٌب فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ اْدُعُه ِلي فََرَجْعُت إِلَى ُصَهْيبٍ فَقُلُْت اْرَتِحلْ 

اُه َوا َصاِحَباُه فَقَالَ فَالَْحْق أَِمَري الُْمْؤِمنَِني فَلَمَّا أُِصيَب ُعَمُر َدَخلَ ُصَهْيٌب َيْبِكي َيقُولُ َوا أََخ
نَّ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيا ُصَهْيُب أََتْبِكي َعلَيَّ َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِ 

ا فَلَمَّا َماَت ُعَمُر َرِضَي الَْميَِّت ُيَعذَُّب بَِبْعضِ ُبكَاِء أَْهِلِه َعلَْيِه قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَم
لُ اللَُّه َعْنُه ذَكَْرُت ذَِلَك ِلَعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فَقَالَْت َرِحَم اللَُّه ُعَمَر َواللَِّه َما َحدَّثَ َرُسو

َعلَْيِه َولَِكنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه لَُيَعذُِّب الُْمْؤِمَن بُِبكَاِء أَْهِلِه
الْقُْرآنُ َولَا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ اللََّه لََيزِيُد الْكَاِفَر َعذَاًبا بُِبكَاِء أَْهِلِه َعلَْيِه َوقَالَْت َحْسُبكُْم

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 112(ئهلبانى  ①
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ْنُهَما ِعْنَد ذَِلَك َواللَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َع
 .قَالَ اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ َواللَِّه َما قَالَ اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َشْيئًا

مـۇلهيكه مۇنـداق    ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ ئىبنـى ئهبـۇ   - 2458
غـان  ى مهككىـدە ۋاپـات بول  ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بىر قىز: دەيدۇ
جىنازىغا قاتنىشىش ئۈچۈن كهلدۇق، ئىبنى ئۆمهر ۋە ئىبنـى   بىز. ئىدى

. مهن بۇ ئىككىسـىنىڭ ئوتتۇرىسـىدا ئولتـۇراتتىم   . دىكهلگهنىئابباسمۇ 
  : ئهمر ئىبنى ئوسمانغا مائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــب   ــۇالرنى يىغالشــتىن توسمامســهن؟ مهن پهيغهم ـــ ب هر ســهلاللالھۇ ـ
ئۆلـۈك ـــ ئائىلىسـىدىكىلهرنىڭ ئـۆزى ئۈچـۈن      «: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

. ئاڭلىغــان ئىــدىم، ـ دېــدى    ېگهنلىكىنــىد» يىغلىشــىدىن ئازابلىنىــدۇ
  : مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

، مهن دەيتتـى  مۇشۇنداقراق بىـر سـۆزنى  ــ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ 
، بهيـدا  ىـپ مهككىـدىن قايت بىـلهن  الھـۇ ئهنهـۇ   ئۆمهر رەزىيهلبىر قېتىم 

دېگهن جايغـا كهلگهنـدە، سـهمۇرە دېـگهن دەرەخنىـڭ سايىسـىدا بىـر تـوپ         
  : ماڭا ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. لىق كىشى كۆرۈندىغئۇال

بېرىــپ قارىســام، . ــــ بېرىــپ قــاراپ بــاق، ئــۇالر كىمكىــن؟ ـ دېــدى    
  : سامئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ئېيت. سۇھهيب ئىكهن

  : مهن قايتىپ بېرىپ. ـ دېدى! ــ چاقىرىپ كهلگىن
ئــۆمهر . لهرنىــڭ ئهمىــرىگه قېــتىلغىن، ـ دېــدىم   مۇئمىنــــ بېرىــپ، 

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ قهســتكه ئۇچرىغــان ۋاقىتتــا، ســۇھهيب ئــۈن ســېلىپ 
  : كىرىپ ىغان ھالدايىغل

   :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ـ دېدى! ىمھۋاي ھهمرا! ــ ۋاي بۇرادىرىم
ماڭا يىغالۋاتامسهن؟ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  ! ــ ئى سۇھهيب

ـــ ئائىلىســىدىكىلهرنىڭ «: ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا يىغلىغــان بهزى ئۆلــۈك ـ
ــدىنلىيىغ ــدۇ ىرى ــدى    » ئازابلىنى ــا؟ ـ دې ــگهن تۇرس ــاس  . دې ئىبنــى ئابب

ــۇ ئهنهۇ ــارەزىيهلالھ ــدۇ  م ــداق دەي ــۈپ   : مۇن ــۇ ئۆل ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ئ
  : ئۇ. ىن كېيىن، بۇنى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا دېدىمكهتكهند
ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇغـــا رەھىـــم قىلســـۇن، پهيغهمـــبهر  هللا ـــــ ا
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 ئۇنىڭغـا ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ  مۇئمىن«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كاپىرغـا  هللا ا«: دېمىـگهن، بهلكـى  » يىغلىشى تۈپهيلىـدىن ئـازاب كۆرىـدۇ   

» ىغـانلىقى سـهۋەبىدىن ئـازابنى زىيـادە قىلىـدۇ     يىغل غـا ئائىلىسى ئۇنىڭ
  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها يهنه. دېگهن، ـ دېدى

بىر گۇناھكار ئادەم باشـقا  . سىلهرگه قۇرئان يېتهرلىك) بۇ توغرىدا(ــ 
يهنى بىر ئادەمنىڭ گۇناھى بىـلهن  (ئادەمنىڭ گۇناھىغا جاۋابكار ئهمهس 

ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ    . دېـدى  ①)يهنه بىر ئادەم جازاغا تارتىلمايدۇ
  . دېدى -ۇر، تهللا تقانمۇۋە يىغال گهنمۇئىنساننى كۈلدۈر :ھامانشۇ  مائهنهۇ

ــۇلهيكه  ــۆمهر    هللا: ئىبنــى م ــلهن قهســهمكى، ئىبنــى ئ ــامى بى نىــڭ ن
  . ەيدۇھېچنېمه دېمىدى، ـ دبۇنىڭغا قارىتا 

 )1288: بۇخارى(

ةُ َيْغِفُر اللَُّه ِلأَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ أََما إِنَُّه لَْم فَقَالَْت َعاِئَش: وللستة إال أبا داود - 2459
ُيْبكَى  َيكِْذْب َولَِكنَُّه َنِسَي أَْو أَْخطَأَ إِنََّما َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َيُهوِديٍَّة

 .َها لَُتَعذَُّب ِفي قَْبرَِهاَعلَْيَها فَقَالَ إِنَُّهْم لََيْبكُونَ َعلَْيَها َوإِنَّ
ھهدىـس ئىمـامى مۇنـداق رىـۋايهت      بهشئهبۇ داۋۇدتىن باشقا  – 2459
  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېدى: قىلىدۇ
يـۇقىرىقى سـۆزىنى   (ئهبۇ ئابـدۇرراھمانغا رەھـمهت قىلسـۇن، ئـۇ     هللا ــ ا

گىنى ۆزلىيالغان س دەپ) دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر
ــا  يــوق غــان بولۇشــى پ قالچۈشــىنى، لــېكىن ئۇنتــۇپ قالغــان يــاكى خات

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر     ئهســلىدە . مــۈمكىن
ــۇدىي  ــپ    يهھـ ــۈپ كېتىۋېتىـ ــىدىن ئۆتـ ــىنىڭ قېشـ ــڭ قهبرىسـ ئايالنىـ

ــا  نىڭئائىلىســىدىكىلهر ــانئۇنىڭغ ــۆرۈپيىغالۋاتق ــۇ  «: لىقىنى ك ــۇالر ئ ب
ــدئايا ــا يىغالۋاتىـ ــال لغـ ــۇ ئايـ ــا ئـ ــىقهبرى ۇ، ئهممـ ــدۇسـ » دە ئازابلىنىۋاتىـ

  . دېگهنىدى
 )932: مۇسلىم(

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 164سۈرە ئهنئام،  ①
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َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ الَْميُِّت ُيَعذَُّب بِنَِياَحِة أَْهِلِه َعلَْيِه فَقَالَ لَُه َرُجلٌ  - 2460
أَكَانَ ُيَعذَُّب بِنَِياَحِة أَْهِلِه قَالَ َصـَدَق  أََرأَْيَت َرُجلًا َماَت بُِخَراَسانَ َوَناَح أَْهلُُه َعلَْيِه َهاُهَنا 

 .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَذَْبَت أَْنَت
  : ئىمران ئىبنى ھۇسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2460

. مېيىت ئائىلىسى ئۆزىگه يىغلىغـانلىقتىن ئازابلىنىـدۇ، ـ دېـدى    ــ 
  : بىرەيلهن

بىـر ئـادەم خۇراسـاندا ئۆلـۈپ كهتسـه،      ىـپ بـاققىنچۇ،   ئېيتــ ئۇنداقتا 
ــ   ئائىلىسى ئۇنىڭغا يىغلىسا، ئـۇ ئـادەم ئازابلىنامـدۇ؟   بۇ يهردىكى ئۇنىڭ 
  : شۇنىڭ بىلهن، ئىمران رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى

، سـهن  ئېيتقـان  ــ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم راسـت     
  . ①بولساڭ، يالغانچىدۇرسهن، ـ دېدى

 )1854: سائىنه(

قال أبو هريرة واهللا لئن انطلق رجل حماربا يف سبيل اهللا مث قتل يف قطر من  - 2461
أقطار االرض شهيدا فعمدت امرأته سفها أو جهال فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد ببكاء 

 .هذه السفيهة عليه فقال رجل صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذب أبو هريـرة 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذب أبو هريرةفقال رجل صدق 

نىـڭ نـامى   هللا: ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى – 2461
مهلۇم زېمىننىڭ ، يولىدا ئۇرۇشقا چىقىپهللا بىلهن قهسهمكى، بىر ئادەم ا

ــدىن    ــا، ئان ــدە شــېهىد بولس ــر يېرى ــالى بىلىــپ (بى ئهقىلســىزلىق ) ئاي
بىلمهستىن يىغلىسا، بۇ شېهىد ئۇ ) ىنىگۇناھ ئىكهنلىك(قىلىپ ياكى 

يهنه بىر كىشى مۇنداق . سهۋەبىدىن ئازابلىنىدۇ لىقئايالنىڭ يىغلىغان
  : دېدى

ئهممـا  ، تـوغرا سـۆزلىدى  ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . خاتاالشتى )شتهئۇ سۆزنى چۈشىنى( ئهبۇ ھۈرەيرە

ــوغئهلهيهــى ۋەســهللهم   ــا ، را ســۆزلىدىت ــۈرەيرە ئهمم ــۇ ھ ــۇ ســۆزنى  ( ئهب ئ

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 111(ئهلبانى  ①
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  . ①خاتاالشتى )شتهچۈشىنى
 )1592: مهۋسىلى(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قََنَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْهًرا  - 2462
 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحزِنَ ُحْزًنا قَطُّ أََشدَّ ِمْنُهِحَني قُِتلَ الْقُرَّاُء فََما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 

پهيغهمـــبهر : ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    – 2462
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قــارىالر ئۆلتــۈرۈلگهن ۋاقىتتــا بىــر ئــاي   

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ . ئوقــۇدى ت دۇئاســىقۇنــۇ
  . كۆرمىگهن ئىدىمھېچ قايغۇرغانلىقىنى غۇرغاندەك قاتتىق ئۇالرغا قاي

 )1300: بۇخارى(

َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ قَالَ قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ لَمَّا َماَت أَُبو َسلََمةَ قُلُْت غَرِيـٌب   - 2463
َهيَّأُْت ِللُْبكَاِء َعلَْيِه إِذْ أَقََبلَْت اْمـَرأَةٌ  َوِفي أَْرضِ غُْرَبٍة لَأَْبِكَينَُّه ُبكَاءă ُيَتَحدَّثُ َعْنُه فَكُْنُت قَْد َت

يَن أَنْ ِمْن الصَِّعيِد ُترِيُد أَنْ ُتْسِعَدنِي فَاْسَتقَْبلََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ أَُترِيِد
 .ْينِ فَكَفَفُْت َعْن الُْبكَاِء فَلَْم أَْبِكُتْدِخِلي الشَّْيطَانَ َبْيًتا أَْخَرَجُه اللَُّه ِمْنُه َمرََّت

ــۇ      -2463 ــدۇكى، ئۇمم ــۋايهت قىلىنى ــۇمهيردىن رى ــى ئ ــد ئىبن ئۇبهي
ئهبۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    : سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېگهن

  :ۋاپات بولغان ۋاقىتتا ئۆز ـ ئۆزەمگه
ئۇنىڭغـا  . ا ئۆلـدى يات ئهللهردە غېرىبلىقت) ئهبۇ سهلهمه(ــ بۇ بىچارە 

شۇنداق بىر ھازا تۇتۇپ يىغاليكى، تىلالردا داستان بولسـۇن، ـ دېـدىم ـ دە،     
ئهمدى يىغالي دەپ تۇرۇشـۇمغا، بىـر ئايـال مېنـى خـۇش قىلىـش ئۈچـۈن        

پهيغهمــبهر . يىغلىشــىپ بهرمهكچــى بولــۇپ يېتىــپ كهلگهنىــدى) ماڭــا(
  :پسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ ئايالنىڭ ئالدىغا چىقى

تائـاال ئـۇ ئۆيـدىن شـهيتاننى چىقىرىـۋەتكهن تۇرسـا، سـهن ئـۇنى          هللاــ ا
ــۇ؟  ــۆيگه ئهكىرمهكچىمـ ــۇ ئـ ــدىن ئـ ــدى! قايتىـ ــ دېـ ــلهن، . ــ ــۇنىڭ بىـ شـ

                                                 
ــار، ـ        ): 4040(ھهيســهمى  ① ــامهلۇم كىشــى ب ــۇپ، ســهنهدىدە ن ــۋايهت قىلغــان بول ــال رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .دېگهن
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  . يىغالشتىن ۋاز كهچتىم ۋە يىغلىمىدىم
 )922: مۇسلىم(

النَّبِيَّ َصلَّى  عن َعْمَرة قَالَْت َسِمْعُت َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت لَمَّا َجاَء - 2464
ُر ِمْن اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْتلُ اْبنِ َحارِثَةَ َوَجْعفَرٍ َواْبنِ َرَواَحةَ َجلََس ُيْعَرُف ِفيِه الُْحْزنُ َوأََنا أَْنظُ

أََمَرُه أَنْ َيْنَهـاُهنَّ  َصاِئرِ الَْبابِ َشقِّ الَْبابِ فَأََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ إِنَّ نَِساَء َجْعفَرٍ َوذَكََر ُبكَاَءُهنَّ فَ
َنا َيا َرُسولَ اللَّـِه  فَذََهَب ثُمَّ أََتاُه الثَّانَِيةَ لَْم ُيِطْعَنُه فَقَالَ اْنَهُهنَّ فَأََتاُه الثَّاِلثَةَ قَالَ َواللَِّه لَقَْد غَلَْبَن

اللَُّه أَْنفََك لَْم َتفَْعلْ َمـا أََمـَرَك    فََزَعَمْت أَنَُّه قَالَ فَاْحثُ ِفي أَفَْواِههِنَّ التَُّراَب فَقُلُْت أَْرغََم
 .َناِءَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َتْتُرْك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْع

مهن ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ : ئهمــرە مۇنــداق دەيــدۇ – 2464
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ئاڭلىغان ئىدىم مۇنداق دېگهنلىكىنى

، جهئـفهر ۋە ئىبنـى رەۋاھهنىـڭ ئۆلـۈم     هئىبنـى ھارىسـ  زەيدى ۋەسهللهمگه 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    . خهۋىــرى كهلــگهن ئىــدى  

قاراپ تۇرغان  چىقىدىنمهن ئىشىكنىڭ يو. قايغۇرغان ھالهتته ئولتۇردى
هيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه     بىر ئادەم كېلىـپ، پ . ئىدىم

دىكىلىرىنىڭ يىغالۋاتقــانلىقى توغرىســىدا خهۋەر ســىجهئفهرنىــڭ ئائىلى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇالرنى توسۇشــقا  . يهتكــۈزدى
. ىنى ئېيتتـى قئۇ ئادەم قايتا كېلىپ، ئۇالرنىڭ بويسـۇنمىغانلى . بۇيرىدى

  : يهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله
  : ئۇ ئادەم ئۈچىنچى قېتىم كېلىپ. ـ دېدى! ــ ئۇالرنى توسقىن

. ئــۇالر بىــزدىن ئۈســتۈن كهلــدى، ـ دېــدى  ! نىــڭ ئهلچىســىهللاــــ ئــى ا
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئانـدىن  . ــ دېـدى  ! ــ ئۇنـداق بولسـا، ئۇالرنىـڭ ئاغزىغـا توپـا چـاچقىن      
  : كېيىن مهن ئۇ ئادەمگه

سهن يـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . بۇرنۇڭنى توپىغا مىلىۋەتسۇنهللا اــ 
ــۇنى راھهت     ــاكى ئ ــان ئىشــنى قىاللمىــدىڭ ي ئهلهيهــى ۋەســهللهم بۇيرىغ

  . ئولتۇرغىلى قويمىدىڭ، ـ دېدىم
 )1299: بۇخارى(
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ُعوُد َعْبـَد  عن َجابِر ْبن َعِتيٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء َي - 2465
 اللَِّه ْبَن ثَابٍِت فََوَجَدُه قَْد غُِلَب َعلَْيِه فََصاَح بِِه فَلَْم ُيجِْبُه فَاْسَتْرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى اللَّـهُ  

ُيَسكُِّتُهنَّ فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ غُِلْبَنا َعلَْيَك َيا أََبا الرَّبِيعِ فََصاَح النِّْسَوةُ َوَبكَْيَن فََجَعلَ َجابٌِر 
َباِكَيةٌ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما  َتْبِكَينََّرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْعُهنَّ فَإِذَا َوَجَب فَلَا 

 .الُْوُجوُب قَالَ إِذَا َماَت
ــدۇ    - 2465 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــابىر ئىبنــى ئهتىــك رەزىيهلالھ : ج
ــبهر ــابىت      پهيغهم ــى س ــدۇلالھ ئىبن ــهللهم ئاب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

ــىدىن       ــڭ ھوشـ ــدى، ئۇنىـ ــگهن ئىـ ــوقالپ كهلـ ــۇنى يـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
كهتكهنلىكىنــى كــۆرۈپ، ئــاۋازىنى يــۇقىرى كۆتــۈرۈپ ئــۇنى چــاقىردى، ئــۇ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. جاۋاب بهرمىدى
بىـزدە  ! جىئـۇن، ئـى ئهبـۇرەبىئ   ئىلهيهـى را  لىلالھى ۋە ئىننا ــ ئىننا

ــال؟  ــېمه ئام ــدى   !ن ــقا    . ـ دې ــراپ يىغالش ــالالر ۋارقى ــان ئاي ــۇنى ئاڭلىغ ب
ــبهر    ــقا ئۈندىگهنىـــدى، پهيغهمـ ــۇالرنى شـــۈك تۇرۇشـ ــابىر ئـ باشـــلىدى، جـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
قوي، قاچانكى ۋاجىـپ بولسـا، ھـېچ بىـر     ) ئۆز ئىختىيارىغا(ــ ئۇالرنى 

  :ئۇالر. ـ دېدى ئايال يىغلىمىسۇن،
ۋاجىپ بولۇش دېـگهن نـېمه؟ ـ دەپ سوراشـتى،     ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ــ ئۇ ئۆلۈمدۇر، ـ دېدى

 )552: مالىك(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ اْشَتكَى َسـْعُد ْبـُن ُعَبـاَدةَ     - 2466
 كَْوى لَُه فَأََتاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُعوُدُه َمَع َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َوَسْعِد ْبـنِ َش

ِلـِه  أَبِي َوقَّاȋٍ َوَعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه فََوَجَدُه ِفي غَاِشَيِة أَْه
ُم ُبكَاَء فَقَالَ قَْد قََضى قَالُوا لَا َيا َرُسولَ اللَِّه فََبكَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َرأَى الْقَْو

َعْينِ َولَا بُِحْزِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبكَْوا فَقَالَ أَلَا َتْسَمُعونَ إِنَّ اللََّه لَا ُيَعذُِّب بَِدْمعِ الْ
 .الْقَلْبِ َولَِكْن ُيَعذُِّب بَِهذَا َوأََشاَر إِلَى ِلَسانِِه أَْو َيْرَحُم
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: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 2466
سهئد ئىبنى ئۇبادە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئاغرىـپ قالغـان ئىـدى، پهيغهمـبهر      

اھمان ئىبنـى ئهۋف، سـهئد ئىبنـى    رئابـدۇر  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ققاس ۋە ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇمالر بىـلهن       ەئهبۇ ۋ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۆيگه  . بىلله ئۇنى يوقالپ باردى
ــدى     ــان ئى ــهئدنى ئورىۋالغ ــىدىكىلهر س ــدە، ئائىلىس ــبهر . كىرگهن پهيغهم

  :لهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل
  :ــ جان ئۈزۈپ بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇالر

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يىغالشـقا      . ــ ياق، ـ دېدى 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . باشلىدى، بۇنى كۆرۈپ، باشقىالرمۇ يىغالپ كهتتى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
كۆزنىــڭ يېشــى بىــلهن يــاكى    هللا اماڭــا قــۇالق ســېلىڭالركى،   ــــ 

ــدۇ قهلبنىــڭ  ــلهن ئازابلىماي ــارەت  (بهلكــى . قايغۇرىشــى بى ــا ئىش تىلىغ
  . بۇنىڭ بىلهن ئازاباليدۇ ياكى رەھمهت قىلىدۇ، ـ دېدى) قىلىپ

 )1304: بۇخارى(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، أَنǎ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم، لَمَّا َبَعثَُه  - 2467
النَّبِيُّ َعلَْيِه السَّالُم َمَعُه َيْوَمِئٍذ َوُمَعاذٌ َراِكٌب، َوَرُسولُ اِهللا َيْمِشي إِلَى َجْنبِ إِلَى الَْيَمنِ َخَرَج 

َيا ُمَعاذُ، إِنََّك َعَسى أَنْ الَ َتلْقَانِي َبْعَد َعاِمي َهذَا فََتُمرَّ بِقَْبرِي، َوَمْسـجِِدي،  : َراِحلَِتِه فَقَالَ
الَ َتْبِك َيا ُمَعـاذُ،  : ِلِفَراقِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، فَقَالَ فََبكَى ُمَعاذٌ َجَشًعا: قَالَ

  .فَإِنَّ الُْبكَاَء ِمَن الشَّْيطَاِن
ــۋايهت   - 2467 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــ مۇئــ

قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇنى يهمهنـگه       
ئۇالغقـا مىنىـپ يولغـا چىققانىـدى، پهيغهمـبهر      يولغا سـالغان چاغـدا، ئـۇ    

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ يېنىدا پىيادە كېتىۋېتىپ
ســـهن بهلكىـــم مهن بىـــلهن بـــۇ يىلـــدىن كېـــيىن ! ئـــى مۇئـــازـــــ 

ــلى ــۈمكىنككۆرۈشهلمهســ ــڭ ۋە  . ىڭ مــ ــيىن قهبرەمنىــ ــدىن كېــ ئانــ
بهر پهيغهمـ  مۇئـاز . مهسجىدىمنىڭ يېنىدىن ئۆتۈشىڭ مۈمكىن، ـ دېـدى  
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قالىـدىغانلىقىنى ئـويالپ   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن ئايرىلىـپ    
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. يىغالشقا باشلىدى

  . ①چۈنكى يىغالش شهيتاندىندۇر، ـ دېدى. يىغلىما! ــ ئى مۇئاز
 )»ئهلكهبىر« ؛بهززار(

َع أَُبو ُموَسى َوَجًعا فَُغِشـَي َعلَْيـِه   عن أَيب ُبْرَدةَ ْبُن أَبِي ُموَسى قَالَ َوجِ - 2468
ئًا فَلَمَّا َوَرأُْسُه ِفي َحْجرِ اْمَرأٍَة ِمْن أَْهِلِه فََصاَحْت اْمَرأَةٌ ِمْن أَْهِلِه فَلَْم َيْسَتِطْع أَنْ َيُردَّ َعلَْيَها َشْي

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَفَاَق قَالَ أََنا َبرِيٌء ِممَّا َبرǛَِ ِمْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
 .َعلَْيِه َوَسلََّم َبرǛَِ ِمْن الصَّاِلقَِة َوالَْحاِلقَِة َوالشَّاقَِّة

دادام ئهبـۇ مۇسـا   : ئهبۇ بۇردە ئىبنى ئهبۇ مۇسا مۇنـداق دەيـدۇ   – 2468
بېشـى ئائىلىسـىدىن بىـر    . قاتتىق ئاغرىـپ قېلىـپ ھوشـىدىن كهتتـى    

ــال ۋارقىــراپ  . ىــدا ئىــدىقئايالنىــڭ قۇچى جــارقىرىغىلى  -يهنه بىــر ئاي
. ئهبۇ مۇسا ھوشىدىن كهتكهچكه، ئۇنىڭغا بىـر نهرسـه دېيهلمىـدى   . تۇردى

  :بىر ئازدىن كېيىن ھوشىغا كېلىپ
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ياقتۇرمايـدىغان ئىشـنى    

ھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ۋارقىـراپ   پهيغهمبهر سهلاللال. مهنمۇ ياقتۇرمايمهن
ــيىم   _  ــۇپ، كى ــاچلىرىنى يۇل ــارقىراپ، چ ــى يىرتىــپ   -ج كېچهكلىرىن

  . يىغاليدىغان ئايالالرنى پهقهتال ياقتۇرمايتتى، ـ دېدى
 )104: مۇسلىم(

َم لَْيَس ِمنَّا َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 2469
  .َمْن لَطََم الُْخُدوَد َوَشقَّ الُْجُيوَب َوَدَعا بَِدْعَوى الَْجاِهِليَِّة

ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      - 2469
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىلىرىنى ، يـا شـاپىالقلىغان كـۆزلىرىنى  _ يـۈز  ) ئۆلۈككه يىغالپ(«

                                                 
دىســـنى بهززار ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، بهززارنىـــڭ راۋىيلىـــرى   بـــۇ ھه): 4036(ھهيســـهمى  ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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قىلغـان كىشـىلهر   ) پهريـاد  -داد (يىرتقان ۋە جاھىلىيهت دەۋرىدىكىدەك 
  . »ئهمهس) يهنى مۇسۇلمانالردىن(بىزدىن 

  )1294: بۇخارى(

عن ُموَسى ْبَن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيَّ أَْخَبَرُه َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى   - 2470
قَالَ َما ِمْن َميٍِّت َيُموُت فََيقُوُم َباِكيِه فََيقُولُ َوا َجَبلَاْه َوا َسيَِّداْه أَْو َنْحَو ذَِلَك اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .إِلَّا ُوكِّلَ بِِه َملَكَاِن َيلَْهَزانِِه أََهكَذَا كُْنَت
ــبهر ســهلاللالھۇ    – 2470 ــۇدىن پهيغهم ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئهب

  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق 
ئۇنىـڭ  (ھهرقانداق بىر ئادەم ۋاپـات بولغانـدا، ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى      «

ــىدىن ــۈكىمىز): ئارقىس ــۇغىمىز! ۋاي يۆلهنچ ــۇنىڭغا  ! (ۋاي ئۇل ــاكى ش ي
تائـاال ئـۇ كىشـىگه    هللا يىغلىسـا، مـۇھهققهقكى، ا   پدە )ش سۆزلهرنىئوخشا

سـهن  : ۇ ئـادەمنى ئـۇرۇپ  ئىككى پهرىشته ئهۋەتىدۇ، ئۇ ئىككـى پهرىشـته ئـ   
  . ①»راستىنال شۇنداقمىتىڭ؟ ـ دەيدۇ

 )1003: تىرمىزى(

عن أَِسيد ْبن أَبِي أَِسيٍد َعْن اْمَرأٍَة ِمَن الُْمَبايَِعاِت قَالَْت كَانَ ِفيَما أََخذَ َعلَْيَنا  - 2471
َخذَ َعلَْيَنا أَنْ لَا َنْعِصَيُه ِفيـِه أَنْ لَـا   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْعُروِف الَِّذي أَ

  .َنْخُمȈَ َوْجًها َولَا َنْدُعَو َوْيلًا َولَا َنُشقَّ َجْيًبا َوأَنْ لَا َنْنُشَر َشَعًرا
ئهسىد ئىبنى ئهبـۇ ئهسـىد پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       - 2471

: لىــدۇۋەســهللهمگه بهيــئهت قىلغــان بىــر ئايالــدىن مۇنــداق رىــۋايهت قى 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت قىلغـان ۋاقتىمىـزدا،   

كــۆزلىرىمىزنى  –يــۈز ) ئۆلــۈككه(: بىــزدىن ئالغــان ۋەدىلهرنىــڭ ئىچىــدە
پ نى يۇلــۇىمىزرىلچۋە چــا پياقــا يىرتىــ ،، داد ـ پهريــاد ســېلىپ  تــاتىالپ

  . ②قاتارلىق ئىشالرمۇ بار ئىدى يىغلىماسلىق
 )3131: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 801(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2685(ئهلبانى  ②
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َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت أََخذَ َعلَْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2472
أَبِـي  اْبَنِة ِعْنَد الَْبْيَعِة أَنْ لَا َنُنوَح فََما َوفَْت ِمنَّا اْمَرأَةٌ غَْيَر َخْمسِ نِْسَوٍة أُمِّ ُسلَْيمٍ َوأُمِّ الَْعلَاِء َو

  .َسْبَرةَ اْمَرأَِة ُمَعاٍذ َواْمَرأََتْينِ أَْو اْبَنِة أَبِي َسْبَرةَ َواْمَرأَِة ُمَعاٍذ َواْمَرأٍَة أُْخَرى
پهيغهمـــبهر : ئۇممـــۇ ئهتىيـــيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ  - 2472

بهيئهت قىلغـان ۋاقتىمىـزدا، بىـزدىن مېيىتقـا      گهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئهممـا بهشـىمىزدىن باشـقا    . سېلىپ يىغلىماسـلىق توغرىسـىدا ۋەدە ئالـدى   ئۈن 

ئۇممۇ سۇلهيم، ئۇممـۇ ئهال، ئهبـۇ سـهبرەنىڭ    : ئۇالر. ئايالالر بۇ ۋەدىگه ۋاپا قىلمىدى
ۋە باشــقا ئىككــى ئايــال يــاكى ئهبــۇ ســهبرەنىڭ قىــزى، ) مۇئازنىــڭ ئايــالى(قىــزى 

  . مۇئازنىڭ ئايالى ۋە يهنه بىر ئايال ئىدى
  )1306: خارىبۇ(

 -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ قَالَْت لَمَّا أََرْدُت أَنْ أَُبايَِع َرُسولَ اللَِّه  ــ 2473
. يُِعَكقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اْمَرأَةً أَْسَعَدْتنِى ِفى الَْجاِهِليَِّة فَأَذَْهُب فَأُْسِعُدَها ثُمَّ أَجِيئَُك فَأَُبا

صلى اهللا -قَالَْت فَذََهْبُت فََساَعْدُتَها ثُمَّ جِئُْت فََباَيْعُت َرُسولَ اللَِّه . »ذَْهبِى فَأَْسِعِديَهاا«قَالَ 
  .-عليه وسلم

مهن پهيغهمــبهر : ئۇممــۇ ئهتىيــيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ – 2473
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت قىلىدىغان ۋاقتىمدا

جــاھىلىيهت دەۋرىــدە بىــر ئايــال ماڭــا يىغلىشــىپ      ! ۇلۇلالھــــ ئــى رەســ  
ــدىن كېلىــپ ســاڭا     ــپ، ئان بهرگهنىــدى، مهن بېرىــپ ئۇنىڭغــا يىغلىشــىپ بېرى

دەپ ســـورىدىم، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  -بهيـــئهت قىلســـام بوالمـــدۇ؟ 
  : ۋەسهللهم

مهن بېرىـپ ئـۇ ئايالغـا يىغلىشـىپ     . ـ دېدى! ــ بېرىپ يىغلىشىپ بهرگىن
بهرگهنـــدىن كېـــيىن، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه بهيـــئهت   

  . ①قىلدىم
 )4179: نهسائى(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3895(ئهلبانى  ①
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َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ َعلَى النَِّسـاِء ِحـَني    - 2474
نَّ نَِساءă أَْسَعْدَنَنا ِفي الَْجاِهِليَِّة أَفَُنْسـِعُدُهنَّ فَقَـالَ   َباَيَعُهنَّ أَنْ لَا َيُنْحَن فَقُلَْن َيا َرُسولَ اللَِّه إِ

  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا إِْسَعاَد ِفي الْإِْسلَامِ
: ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 2474 

ــهلالل    ــبهر س ــدا، پهيغهم ــئهت قىلغان ــالالر بهي ــهللهم  ئاي ــى ۋەس الھۇ ئهلهيه
  : ئۇ ئايالالر. مېيىتقا ھازا ئېچىپ يىغلىماسلىققا ۋەدە ئالدى ئۇالردىن

جاھىلىيهت دەۋرىدە بهزى ئايـالالر مېيىـت ئۈچـۈن    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
يىغلىشــىپ بېرىــپ، بىزنــى خۇرســهن قىالتتــى، بىزمــۇ ئــۇالرنى شــۇنداق 

ئهلهيهى  ر سهلاللالھۇپهيغهمبه. ەپ سورىدىخۇرسهن قىلساق بوالمدۇ؟ ـ د 
  :ۋەسهللهم

، ـ  شـقا بولمايـدۇ  اننى ئـۇ شـهكىلدە خۇرسـهن قىلى   ــ ئىسـالمدا ئىنسـ  
  . ①دېدى

 )1852: نهسائى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاِئَحةَ  - 2475
 .َوالُْمْسَتِمَعةَ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : بۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئه - 2475
ــۇنى     ــا ۋە ئ ــا ھــازا ئىچىــپ يىغلىغــان ئايالغ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېيىتق

  . ②دېدى -ئاڭلىغۇچىالرغا لهنهت ئوقۇدى، 
 )3128: داۋۇد ئهبۇ(

إِيَّاكُْم َوالنَّْعَي فَإِنَّ النَّْعَي  َعْن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 2476
 . ِمْن َعَملِ الَْجاِهِليَِّة قَالَ َعْبُد اللَِّه َوالنَّْعُي أَذَانٌ بِالَْميِِّت

: ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  - 2476
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1748(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهنسهنهدى ): 685(ئهلبانى  ②
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چـۈنكى ئۇنـداق   . ىن ئاگاھ بولـۇڭالر مېيىتقا ھازا ئېچىپ يىغالشت«
ئابــدۇلالھ . دېــدى» قىلىــش جــاھىلىيهت دەۋرىنىــڭ ئىشــلىرىدىندۇر   

ھازا ئېچىپ يىغالش مېيىتقا ئازاب ئېلىپ كېلىـدۇ،  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . ①ـ دېدى

 )984: تىرمىزى(

َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْرَبٌع ِفي  عن أيب َماِلٍك الْأَْشَعرِيَّ َحدَّثَُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه - 2477
قَاُء أُمَِّتي ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة لَا َيْتُركُوَنُهنَّ الْفَْخُر ِفي الْأَْحَسابِ َوالطَّْعُن ِفي الْأَْنَسابِ َوالْاْسِتْس

قَاُم َيْوَم الِْقَياَمِة َوَعلَْيَها ِسْرَبالٌ ِمـْن  بِالنُُّجومِ َوالنَِّياَحةُ َوقَالَ النَّاِئَحةُ إِذَا لَْم َتُتْب قَْبلَ َمْوِتَها ُت
  .قَِطَراٍن َوِدْرٌع ِمْن َجَربٍ

ــبهر     – 2477 ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه ــۇ مالىــك ئهشــئهرى رەزىيهلالھ ئهب
ــۋايهت      ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  : قىلىنغان

ۈك ئىـش بـار   ئۈممىتىمدە جاھىلىيهت دەۋرىدىن قالغـان تـۆت تۈرلـ   «
بىدىن ىئـۆز نهسـ  : ئـۇالر . بولۇپ، ئـۈممىتىم بـۇ ئىشـالرنى تاشـلىيالمايدۇ    

دىن يـامغۇر  لتۇزالرۇپهخىرلىنىش، باشقىالرنىڭ نهسهبلىرىنى سۆكۈش، ي
ئهگهر ھازا ئېچىـپ يىغلىغـان   . ۋە مېيىتقا ھازا ئېچىپ يىغالش تىلهش

رامايـدىن  ۋبه قىلمىسا، قىيامهت كۈنى ئـۇ قا هئايال ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ت
كىــيىم كىــيگهن ۋە بهدەننــى قىچىشــقاق قىلىۋېتىــدىغان يېپىنچــا      

  . دېدى» ئارتقان ھالدا ئورنىدىن تۇرىدۇ
  ) 934: مۇسلىم(

لَمَّا َماَت الَْحَسُن ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َضَرَبْت اْمَرأَُتُه الْقُبَّةَ  - 2478
ُرِفَعْت فََسِمُعوا َصاِئًحا َيقُولُ أَلَا َهلْ َوَجُدوا َما فَقَُدوا فَأََجاَبُه الْآَخُر َبـلْ   َعلَى قَْبرِِه َسَنةً ثُمَّ
 .َيِئُسوا فَاْنقَلَُبوا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 165(ئهلبانى  ①
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ھهسهن ئىبنى ھهسهن ئىبنى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋاپـات   - 2478
ئۇنىڭغــا (ىكىــپ، چېــدىردا ت چېــدىرتاپقانــدا، ئايــالى ئۇنىــڭ قهبرىســىگه 

بىــر يىلــدىن كېــيىن  چېــدىرنى، بىــر يىــل ئولتــۇردى) تــۇپقــارىلىق تۇ
  : نىڭشۇ جهرياندا بىر ئاۋاز. ۋەتتىيىغى

پ قويغـان نهرسىسـىنى   ىـ تىقوي) بۇنداق قىلىش ئارقىلىق(ئۇالر ــ 
  : ىمۇ؟ ـ دەپ سورىغانلىقىنى، يهنه بىر ئاۋازنىڭالىدتاپ

ــ ياق، ئۈمىدسىزلىنىپ قايتىپ كهتتى، ـ دەپ جـاۋاب بهرگهنلىكـى    
  . ئاڭالندى

  )هت قىلغانرىۋايمۇئهللهق بۇخارى (

ثَالثٌ ال َيَزلَْن ِفي أُمَِّتي : َعْن أََنسٍ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم - 2479
  .النَِّياَحةُ، َوالُْمفَاَخَرةُ ِفي اَألْنَسابِ، َواَألْنَواُء: َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ

هــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهن – 2479
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈممىتىم ئارىسىدا مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك ئىـش تـاكى قىيـامهتكىچه    «
سېلىپ يىغالش، نهسهبىدىن پهخىرلىنىش،  ئۈنمېيىتقا : داۋاملىشىدۇ

  . ①»يۇلتۇزالردىن يامغۇر تىلهش
  )رئهبۇ يهئال ۋە بهززا(

عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان هذه النـوائح   - 2480
ƶعلن يوم القيامة صفني يف جهنم صف عن ƹينهم وصف عن يسارهم فينبحن على أهل 

  .النار كما تنبح الكالب
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2480

  :للهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه
سېلىپ يىغلىغان ئايالالر قىيـامهت   ئۈنمېيىتنىڭ ئارقىسىدىن «

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى ئهبــــۇ يهئــــال ۋە بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى        ): 4008(ھهيســــهمى  ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ئـۇالر  . كۈنى جهھهننهمدە ئوڭ ـ سول ئىككـى سـهپ قىلىـپ تۇرغۇزۇلىـدۇ     
  . ①»دوزاخ ئهھلىگه قاراپ خۇددى ئىت قاۋىغاندەك قاۋايدۇ

 )»ئهلئهۋسهت«(

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم ُيَنْح َعلَْيِهنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّعن أىب هريرة أ - 2481
: ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 2481

ــۈن     ــهللهم ئۈچـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۈن پهيغهمـ ــېلىپ ئـ سـ
  . ②يىغالنمىغان ئىدى

 )يهت قىلغانبهززار رىۋا(

: ْعٍد ِحَني اْحُتِملَ َنْعُشُه َوِهَي َتْبِكيـهِ َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَْت أُمُّ َس - 2482
َوْيلُ أُمِّ َسْعٍد َسْعًدا َحزاَمةً َوجًِدا وَسيًِّدا ُسدَّ بِِه َمَسدا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   

  .كُلُّ َباِكَيٍة َتكِْذُب إِال َباِكَيةُ َسْعِد بن ُمَعاٍذ: َوَسلََّم
ســهئد ئىبنــى : د ئىبنــى ئىســهاق مۇنــداق دەيــدۇمــۇھهممه – 2482

مۇئازنىڭ جىنازىسى ئېلىـپ مېڭىلغانـدا، ئۇنىـڭ ئانىسـى ئۇممـۇ سـهئد       
  :ھازا تۇتۇپ

ۋە ئـۆز نهپسـىگه   ) ياشىغان(سهمىمىي، تىرىشچان ) ھاياتى بويىچه(ــ 
قارشى داۋاملىق جىهاد ئېلىپ بارغان يىگىت سۈپهت ئوغلۇم سـهئدنىڭ  

. ــ دەپ يىغالشـقا باشـلىدى   ! ىسىنىڭ ھالىغا ۋايئۆلۈمى تۈپهيلىدىن ئان
  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــــ ھهرقانــداق مېيىتنىــڭ ھازىــدارى يالغــان ئېيتىــدۇ، لــېكىن       
  . ③سهئدنىڭ ئانىسى ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، ـ دېدى

 )»ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــى داۋۇد       ): 4019(ھهيس ــۇاليمان ئىبن ــهنهدىدە س ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .لىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنيهمامى ئىسىم
بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مــۇھهممهد ئىبنــى ئهمــر          ): 4024(ھهيســهمى   ②

ئۇنىڭغـــا ســـهلبىيرەك باھـــا بېـــرىلگهن بولســـىمۇ، بـــۇ ھهدىســـى ھهســـهندۇر، ـ      . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
 .دېگهن

 .ت قىلغان، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايه): 4032(ھهيسهمى  ③
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إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َزْيِد بن أَْرقََم، َعنِ النَّبِيِّ  - 2483
  .ِعْنَد ِتالَوِة الْقُْرآِن َوِعْنَد الزَّْحِف َوِعْنَد الْجَِناَزِة: ُيِحبُّ الصُّْمَت ِعْنَد ثَالثَ

ــۋايهت    - 2483 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــى ئهرقهم رەزىيهلالھــ ــد ئىبنــ زەيــ
  : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللال

ــاال هللا ا« ــداق ســۇبهانهھۇ ۋە تهئ ــدا ســۈكۈت قىلىشــنى  مۇن ــۈچ ئورۇن ئ
ۋە قۇرئــان ئوقۇغانــدا، دۈشــمهن بىــلهن ئــۇرۇش قىلغانــدا  :ياخشــى كۆرىــدۇ

  . ①»چىقىرىلىۋاتقاندا جىنازا
 )5130: »ئهلكهبىر«(

قُِتلَ أَُخوِك فَقَالَْت َرِحَمُه اللَُّه َوإِنَّا ِللَِّه  َعْن َحْمَنةَ بِْنِت َجْحȈٍ أَنَُّه ِقيلَ لََها - 2484
َسلََّم َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ قَالُوا قُِتلَ َزْوُجِك قَالَْت َوا ُحْزَناُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

 .إِنَّ ِللزَّْوجِ ِمْن الَْمْرأَِة لَُشْعَبةً َما ِهَي ِلَشْيٍء
  : ھهمنه بىنتى جهھش رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا بىر ئۇرۇشتا - 2484

  : ئۇ. ئۆلۈپ كهتتى، ـ دېيىلدى قېرىندىشىڭــ 
نىـڭ ئىگىدارچىلىقىـدىمىز   هللارەھمهت قىلسۇن، بىز ئهلۋەتته اهللا اــ 

نىــڭ دەرگاھىغــا قــايتىمىز، ـ   هللا، چوقــۇم ا)نىــڭ بهنــدىلىرىمىزهللايهنــى ا(
  : ئۇنىڭغا يهنه. دېدى

  :ئۇ ئايال. ۆلۈپ كهتتى، ـ دېيىلگهنىدىــ يولدىشىڭ ئ
بـــۇ ئىشـــنى ئاڭلىغـــان پهيغهمـــبهر . ـــــ ۋاي ھهســـرىتىم، ـ دېـــدى    

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
) مېهرى ـ مـۇھهببهت  (نىڭ ئاالھىدە ئورنى ىرېــ ئايالنىڭ قهلبىدە ئ

  . ②ـ دېدى بولىدۇ،
  )1590: ئىبنى ماجه(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئىســـمى ئاتالمىغـــان   ): 4129(ھهيســـهمى  ①

 .بىرى بار، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 347(ئهلبانى  ②
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  يۇيۇش ۋە دەپنه قىلىشمېيىتنى 

َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ الْأَْنَصارِيَِّة َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  - 2485
ِلَك إِنْ َرأَْيُتنَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُتُوفَِّيْت اْبَنُتُه فَقَالَ اغِْسلَْنَها ثَلَاثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَكْثََر ِمْن ذَ

ـ  ا ذَِلَك بَِماٍء َوِسْدرٍ َواْجَعلَْن ِفي الْآِخَرِة كَافُوًرا أَْو َشْيئًا ِمْن كَافُورٍ فَإِذَا فََرغُْتنَّ فَآِذنَّنِي فَلَمَّ
 .فََرغَْنا آذَنَّاُه فَأَْعطَاَنا ِحقَْوُه فَقَالَ أَْشِعْرَنَها إِيَّاُه َتْعنِي إَِزاَرُه

يه ئهنســارى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق    يــئهتى ئۇممــۇ - 2485
ــۋايهت قىلىنىــدۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قىــزى   : رى

 :ۋاپات بولغاندا قېشىمىزغا كىرىپ) ئۇممۇ گۈلسۈم(
ئــۇنى ئــۈچ قېــتىم يــاكى بهش قېــتىم ۋە يــاكى ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ   «

ــۇڭالر  ــتىم يۇي ــىدر  . قې ــۇ ۋە س ــاڭالر، س ــل ①ئهگهر خالىس ــۇڭالر، بى هن يۇي
) يــاكى كافۇرغــا ئوخشــايدىغان بىــر نهرســه ( ②ئــاخىرقى قېتىمــدا كــافۇر

. دېدى» !يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن، ماڭا خهۋەر قىلىڭالر. ئارىالشتۇرۇڭالر
: بېرىــپ ③ئىزارىنــىبىــزگه . بىــز ئىشــىمىزنى تۈگىتىــپ، خهۋەر بهردۇق

  . دېدى »!)يهنى ئىچ كېپهنلىك قىلىڭالر( !بۇنى بهدىنىگه يۆگهڭالر«
  )1253: بۇخارى(

 . أَْو َسْبًعا أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلَك: ومن رواياته - 2486
يهتـته يـاكى ئۇنىڭـدىنمۇ كـۆپ قېـتىم      «: ـ يهنه بىر رىـۋايهتته   2486
  . دېيىلگهن» !يۇيۇڭالر

                                                 
 . ورنىدا قوللىنىلغانياۋا چىالن بولۇپ، ئهينى چاغدا ئۇنىڭ يوپۇرمىقى سوپۇننىڭ ئ -ىدرس ①
  . بىر خىل خۇشبۇي نهرسه بولۇپ، مېيىتنى يۇيىدىغان سۇغا ۋە كېپىنىگه قويۇلىدۇ -كافۇر ②
ــزار ③ ــدىغان،     -ئىـ ــدا قوللىنىـ ــتاننىڭ ئورنىـ ــۆگهپ ئىشـ ــتىغا يـ ــلهر بهلنىـــڭ ئاسـ ــدىكى ئهرەبـ ئهينـــى چاغـ

 . ئېهرامىنىڭ ئاستى قىسمىغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر پارچه رەخت



  جىنازا بۆلۈمى

 30

 )1259: بۇخارى(

َوَسلََّم لَُهنَّ ِفي غَْسلِ اْبَنِتـِه   َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ قَالَْت قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 2487
 .اْبَدأْنَ بَِمَياِمنَِها َوَمَواِضعِ الُْوُضوِء ِمْنَها

: يه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     يـ ئۇممۇ ئهتى - 2487
ئـۇنى  «: پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قىزىنـى يۇيىـدىغان ئايالالرغـا      

» !ئهزالىرىـدىن باشـالپ يۇيـۇڭالر   يۇيىـدىغان   دالغانـ ااھـارەت ئ ئوڭ تهرىپىدىن ۋە ت
  . دېدى

  )167: بۇخارى(

َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2488
اثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلَك بَِمـاٍء َوِسـْدرٍ   َوَسلََّم َوَنْحُن َنْغِسلُ اْبَنَتُه فَقَالَ اغِْسلَْنَها ثَلَ

 .َواْجَعلَْن ِفي الْآِخَرِة كَافُوًرا
بىــز : يه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ يــئۇممــۇ ئهتى - 2488

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قىزىنـى يۇيۇۋاتـاتتۇق، پهيغهمـبهر     
سـىدر سـېلىنغان سـۇ     ئۇنى«: ۋەسهللهم قېشىمىزغا كىرىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى 

تـاق  (ئـۈچ قېـتىم يـاكى بهش قېـتىم ۋە يـاكى ئۇنىڭـدىنمۇ كـۆپ قېـتىم         بىلهن 
  . دېدى» !ئاخىرىدا، سۇغا كافۇر سېلىڭالر. يۇيۇڭالر) قىلىپ

  )1245: بۇخارى(

أهنن نقضن رأسها وغسلنه وجعلنه ثالث قرون وألقينها خلفهـا  : ومنها - 2489
هي ناصيتها وقرهنا وأن ابن سريين زعم أن أشعرهنا إياها ألففنها فيه وإنه : ن سفيان قالوأ

  .والتؤزركان يأمر باملرأة أن تشعر 
ــۋايهتته - 2489 ــر رىـ ــۇۋۇپ،  : يهنه بىـ ــى چـ ــڭ چېچىنـ ــالالر ئۇنىـ ئايـ

ــۆرۈمه قىلىــپ يۇغانــدىن كېــيىن، ئــۈچ  ــۆرۈپ ئ  ، ئارقىســىغا چۈشــۈرۈپئ
  .قويدى، ـ دېيىلگهن

  .ظفرناها: ومنها - 2490
ــۋايهتته  - 2490 ــر رى ــدۇق، ـ      : يهنه بى ــۆرۈپ قوي ــى ئ ــڭ چېچىن ئۇنى
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  . دېيىلگهن
  .بدله مشطناها: ومنها - 2491
 -، ئۇنىــڭ چېچىنــى ئــۆرۈپ قويــدۇق   : يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 2491

   .دۇق، ـ دېيىلگهناپ قويئۇنىڭ چېچىنى تار :دېگهننىڭ ئورنىغا
 )939: مۇسلىم(

قَْيسٍ قَالَْت ُتُوفَِّي اْبنِي فََجزِْعُت َعلَْيِه فَقُلُْت ِللَِّذي َيْغِسلُُه لَا َتْغِسلْ  َعْن أُمِّ - 2492
َوَسـلََّم  اْبنِي بِالَْماِء الَْبارِِد فََتقُْتلَُه فَاْنطَلََق ُعكَّاَشةُ ْبُن ِمْحَصنٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

 .فََتَبسََّم ثُمَّ قَالَ َما قَالَْت طَالَ ُعْمُرَها فَلَا َنْعلَُم اْمَرأَةً َعِمَرْت َما َعِمَرْت فَأَْخَبَرُه بِقَْوِلَها
ن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق هئۇممــۇ قهيــس بىنتــى مىهســ - 2492

منى ئوغلـۇ م ۋاپات بولغاندا، بهكمۇ قايغۇرۇپ كهتكىنىمدىن، ئوغلۇ: دەيدۇ
  : يۇيىدىغان كىشىگه

. ق سۇدا يۇيۇپ ئۆلتۈرۈپ قـويمىغىن، ـ دەپـتىمهن   ۇوغنى سئوغلۇمــ 
ن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بــۇ گېپىمنــى پهيغهمــبهر هئۇككاشــه ئىبنــى مىهســ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه يهتكــۈزگهنىكهن، ئــۇ كۈلۈمســىرەپ      
  . دەپتۇ» !شۇنداق دېگهن ئايالنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولسۇن«: پقويۇ

ئـۇ ئايالـدەك ئـۇزۇن ئۆمـۈر كـۆرگهن      بىـز  : رىۋايهتچىلهر مۇنداق دەيدۇ
  . ①ئايالنى كۆرۈپ باقمىدۇق

 )1882: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن غَسَّلَ الَْميَِّت  - 2493
  .فَلَْيْغَتِسلْ

نىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلى     - 2493
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»!مېيىت يۇغانالر غۇسلى قىلسۇن«

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 114(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2707(هلبانى ئ ②
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 )3161:داۋۇد  ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِمْن غُْسِلِه الُْغْسلُ َوِمْن  - 2494
 .الَْميَِّت َحْمِلِه الُْوُضوُء َيْعنِي

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2494
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مېيىتنى يۇغانالرنىڭ غۇسلى قىلىشـى، جىنـازا كۆتۈرگهنلهرنىـڭ    «
  . ①»تاھارەت ئېلىشى الزىم

 )993: تىرمىزى(

لَام قَالَ قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ َعمَّـَك   َعْن َعِليٍّ َعلَْيِه السَّ - 2495
اَرْيُتُه الشَّْيَخ الضَّالَّ قَْد َماَت قَالَ اذَْهْب فََوارِ أََباَك ثُمَّ لَا ُتْحِدثَنَّ َشْيئًا َحتَّى َتأِْتَينِي فَذََهْبُت فََو

 .َعا ِليَوجِئُْتُه فَأََمَرنِي فَاغَْتَسلُْت َوَد
ئهبـۇ  : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 2495

  : تالىب ۋاپات بولغاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــدى،   ! ـ ــات بول ــاڭ ۋاپ ــۈزدىم -تاغ . دەپ خهۋەر يهتك

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ بېرىــپ داداڭنــى دەپــن  ئۇنــدىن كېــيىن ھــېچ ئىــش  . ه قىلىــۋەتـ

دەپـنه ئىشـلىرىنى   . ــ دېـدى  ! قىلماي، ئۇدۇل مېنىڭ يېنىمغـا كهلگىـن  
تۈگىتىـــپ، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا 

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مېنـــى غۇســـلى . كهلـــدىم
  . ②لدىقىلىشقا بۇيرۇدى، مهن غۇسلى قىلدىم، ئۇ ماڭا دۇئا قى

  )3214: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها َحدَّثَْتُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 2496

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 791(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2753(ئهلبانى  ②
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 .الَْميِِّتَوَسلََّم كَانَ َيْغَتِسلُ ِمْن أَْرَبعٍ ِمْن الَْجَناَبِة َوَيْوَم الُْجُمَعِة َوِمْن الِْحَجاَمِة َوغُْسلِ 
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زۇبهيـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئائىشـــه       - 2496

: لهپ بهرگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق سۆز
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق تۆت تۈرلۈك سـهۋەبتىن  

جۇنۇبلـۇق، جـۈمه نـامىزى، قـان ئالـدۇرۇش ۋە مېيىـت       : غۇسلى قىالتتـى 
  . ①يۇيۇش

 )3160: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َبْيَنَما َرُجلٌ َواِقٌف َمَع َرُسـولِ اللَّـِه    - 2497
ُسولُ اللَّـِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ إِذْ َوقََع ِمْن َراِحلَِتِه فَأَقَْصَعْتُه أَْو قَالَ فَأَقَْعَصْتُه فَقَالَ َر

ا َرأَْسُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْينِ َولَا ُتَحنِّطُوُه َولَا ُتَخمُِّرو
 .فَإِنَّ اللََّه َيْبَعثُُه َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبًِّيا

ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2497 ــم ــۋايهت دىن مۇن داق رى
فاتتــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ەئهر: قىلىنىــدۇ

ۈپ، ۋاتقان بىر ئادەم ئۇشـتۇمتۇت ئۇلىغىـدىن يىقىلىـپ چۈشـ    تۇرۇبىرگه 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. بوينى سۇنۇپ ۋاپات بولدى

ن دەپـنه  بىـله  پـارچه التـا  ئۇنى سۇ ۋە سىدر بىلهن يۇيۇڭالر، ئىككـى  «
ــۆگهپ    ــىنى يـ ــلهتمهڭالر، بېشـ ــۇراق ئىشـ ــۇش پـ ــا خـ ــالر، ئۇنىڭغـ قىلىڭـ

لهببهيكهنـى  ) قهبرىسـىدىن (ئـۇنى  هللا چۈنكى قىيـامهت كـۈنى ا  . قويماڭالر
  . دېدى» ئوقۇۋاتقان ھالهتته تۇرغۇزىدۇ

  )1266: بۇخارى(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ َمَع َرُسولِ ال - 2498
ُبوُه ِطيًبا َوَسلََّم َرُجلٌ فََوقََصْتُه َناقَُتُه فََماَت فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اغِْسلُوُه َولَا ُتقَرِّ

 .َولَا ُتَغطُّوا َوْجَهُه فَإِنَُّه ُيْبَعثُ ُيلَبِّي
ــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئه  - 2498 ــداق رى ــادىن مۇن نهۇم
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ــدۇ ــله    : قىلىنى ــلهن بىل ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
ئېتىۋېتىــپ، بــوينى ســۇنۇپ تۆگىســى  نىســهپهرگه چىققــان بىــر كىشــى

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ۋاپات بولدى
ئۇنى يۇيۇڭالر، ئهمما ئۇنىڭغا خۇشـپۇراقلىق نهرسـه ئىشـلهتمهڭالر    «

ئـۇنى قهبرىسـىدىن لهببهيكهنـى    هللا چـۈنكى ا . يۈزىنى يۆگهپ قويمـاڭالر  ۋە
  . دېدى» ئوقۇۋاتقان ھالهتته تۇرغۇزىدۇ

  )1206: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َبْيَنا َرُجلٌ َواِقٌف َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  - 2499
ذْ َوقََع َعْن َراِحلَِتِه فََوقََصْتُه أَْو قَالَ فَأَقَْعَصْتُه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ إِ

َرأَْسـُه  َوَسلََّم اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْينِ أَْو قَالَ ثَْوَبْيِه َولَا ُتَحنِّطُوُه َولَا ُتَخمُِّروا 
 .َه َيْبَعثُُه َيْوَم الِْقَياَمِة ُيلَبِّيفَإِنَّ اللَّ

ــائهنهۇئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ   - 2499 ــۋايهت م ــداق رى دىن مۇن
بىر كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن    : قىلىنىدۇ

ــرگه  ــپ(بى ــا ) ھهج قىلى ــدا ئهرەفاتت ــدىن  تۇرۇۋاتقان ــتۇمتۇت ئۇلىغى ئۇش
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    .پـات بولـدى  ۋا ، بـوينى سـۇنۇپ  يىقىلىپ چۈشـۈپ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

يـاكى ئۇنىـڭ   (رەخـت   پارچهئۇنى سۇ ۋە سىدر بىلهن يۇيۇپ، ئىككى «
ئۇنىڭغـا  . بىـلهن كېـپهنلهڭالر  ) پارچه ئېهراملىقى ئىككىئۇچىسىدىكى 

. خۇشپۇراقلىق نهرسىلهرنى ئىشلهتمهڭالر ۋە بېشىنى يۆگهپ قويمـاڭالر 
ــىزكى، ا ــ هللا شهكسـ ــامهت كـ ــى   قىيـ ــىدىن لهببهيكهنـ ــۇنى قهبرىسـ ۈنى ئـ

  . دېدى» ئوقۇۋاتقان ھالهتته تۇرغۇزىدۇ
  )1849: بۇخارى(

 .الِْقَياَمِة ُمْحرًِمافَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم : ومنها - 2500
ــۋايهتته  - 2500 ــر رى ــلهن    «: يهنه بى ــرام بى ــۈنى ئېه ــامهت ك ــۇ قىي ئ
 .دېيىلگهن» قوپۇرىلىدۇ
ٍف الثَّقَِفيَّةَ قَالَْت كُْنُت ِفيَمْن غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِْنَت َرُسولِ عن لَْيلَى بِْنَت قَانِ - 2501
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ْيِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َوفَاِتَها فَكَانَ أَوَّلُ َما أَْعطَاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
ِخَماَر ثُمَّ الِْملَْحفَةَ ثُمَّ أُْدرَِجْت َبْعُد ِفي الثَّْوبِ الْآَخرِ قَالَْت َوَرُسولُ الِْحقَاَء ثُمَّ الدِّْرَع ثُمَّ الْ

 .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِعْنَد الَْبابِ َمَعُه كَفَُنَها ُيَناوِلَُناَها ثَْوًبا ثَْوًبا
مۇنــداق  انهــلهيلــى بىنــت قــانىف ســهقهفىي رەزىيهلالھــۇ ئه - 2501

ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  مهن پهيغهمبهرســهلاللالھۇ : رىــۋايهت قىلىــدۇ 
م ۋاپــات تاپقىنىــدا ئــۇنى يۇغانالرنىــڭ قاتارىــدا بــار  ۈلســگۈقىــزى ئۇممــۇ 

پهيغهمبهرســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىــزگه بىرىنچــى . ئىــدىم
نـدىن  ، ئۇندىن كېيىن كـۆينهك، ئۇ التابولۇپ بهرگىنى بهلنى يۆگهيدىغان 

پۈتـۈن بهدەننـى يۆگهيـدىغان    كېيىن پۈركهنچه ياغلىق، ئۇندىن كېـيىن  
رەخـت بىـلهن يـۆگهپ    باشـقا بىـر   ئۈستىدىن يهنه ، ئۇندىن كېيىن رەخت

ئىشـىك ئالدىـدا    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر. پهنلهندىېك
 -پهنلىكىنــى تۇتــۇپ ئولتــۇراتتى ۋە بىــزگه بىــر ېمنىڭ كۈلســگۈئۇممــۇ 
  . ①بېرەتتى بىرلهپ

  ) 3157: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َسُمَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيكُْم بِالَْبَياضِ ِمْن  - 2502
 .الثَِّيابِ فَلَْيلَْبْسَها أَْحَياǗُكُْم َوكَفُِّنوا ِفيَها َمْوَتاكُْم فَإِنََّها ِمْن َخْيرِ ِثَيابِكُْم

ــدۇكى،   – 2502 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهمۇرە رەزىيهلالھـ سـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇنى تىرىكلىــرىڭالر . نــى ئىشــلىتىڭالرئــاق رەڭلىــك كىيىملهر« ئ
شۈبهىســىزكى، ئــاق رەڭلىــك . كىيســۇن، ئۆلــۈكلىرىڭالر كېپهنلهنســۇن

  . ②»كىيىم كىيىملىرىڭالرنىڭ ياخشىراقىدۇر
 )5323: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َدَخلُْت َعلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنـُه   - 2503
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لَْيَس فَقَالَ ِفي كَْم كَفَّْنُتْم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت ِفي ثَلَاثَِة أَثَْوابٍ بِيضٍ َسُحوِليٍَّة 
ا قَِميȌٌ َولَا ِعَماَمةٌ َوقَالَ لََها ِفي أَيِّ َيْومٍ ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت ِفيَه

إِلَـى   َنظََرَيْوَم اِلاثَْنْينِ قَالَ فَأَيُّ َيْومٍ َهذَا قَالَْت َيْوُم اِلاثَْنْينِ قَالَ أَْرُجو ِفيَما َبْينِي َوَبْيَن اللَّْيلِ فَ
نِ ثَْوبٍ َعلَْيِه كَانَ ُيَمرَُّض ِفيِه بِِه َرْدٌع ِمْن َزْعفََراٍن فَقَالَ اغِْسلُوا ثَْوبِي َهذَا َوزِيُدوا َعلَْيِه ثَْوَبْي

لُْمْهلَـِة  فَكَفُِّنونِي ِفيَها قُلُْت إِنَّ َهذَا َخلٌَق قَالَ إِنَّ الَْحيَّ أََحقُّ بِالَْجِديِد ِمْن الَْميِِّت إِنََّما ُهَو ِل
 .فَلَْم ُيَتَوفَّ َحتَّى أَْمَسى ِمْن لَْيلَِة الثُّلَاثَاِء َوُدِفَن قَْبلَ أَنْ ُيْصبَِح

ئهبـــۇ بهكـــرى : ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ - 2503
نىڭ قېشىغا كىـرگهن ئىـدىم،   مهن ئۇ ،يېتىپ قالغاندا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :ئۇ
هيهى ۋەسهللهمنى قـانچه كىـيىم بىـلهن    ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل
  :كېپهنلىدىڭالر؟ ـ دەپ سورىدى

ـــ  ــان  ـ ــدە توقۇلغ ــئاپيهمهن ــدۇق  ئ ــلهن كېپهنلى ــيىم بى ــۈچ كى . اق ئ
ئهبــۇ بهكــرى . ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا كۆڭلهكمــۇ، ســهللىمۇ يــوق، ـ دېــدىم    

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ پهيغهمــبهر ــات    ـ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قايســى كــۈنى ۋاپ

  :بولدى؟ ـ دەپ سورىدى
  :ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. شهنبه كۈنى، ـ دېدىمۈــ د

  :ــ بۈگۈن قايسى كۈن؟ ـ دېدى
  :ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. شهنبه كۈنى، ـ دېدىمۈــ د

ــ مۇشۇ كېچىدىال ئۆلۈپ كېتىشـنى ئـارزۇ قىلىـۋاتىمهن، ـ دېـدى ۋە      
ئـۇ  . ىكى كىـيىمىگه قارىـدى  ھالىتىدە كىيىپ ياتقان ئۈچىسىد كېسهل

  :ئۇ .كىيىمدە زەپىران دېغى بار ئىدى
ــ بۇ كىيىمىمنى يۇيۇڭالر، ئۇنىڭغا يهنه ئىككى قۇر كىيىم قوشۇپ، 

  :مهن. ـ دېدى! مېنى شۇنىڭدا كېپهنلهڭالر
  :ــ بۇ كىيىم كونىراپ، چىرىپ كېتىپتۇ، ـ دېسهم، ئۇ
ىيىشكه بهكـرەك  ــ مېيىتقا قارىغاندا تىرىكلهر يېڭى نهرسىلهرنى ك

شهكســىزكى، كېپهنلىــك كىــيىم قىســقىال بىــر مــۇددەت      . ھهقلىــق
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ئۇ سهيشهنبه كۈنى كهچـته ۋاپـات بولـدى، ئهتىسـى تـاڭ      . ئۈچۈندۇر، ـ دېدى 
  . يورىغىچه دەپنه قىلىندى

  )1387: بۇخارى(

َسلََّم قَـالَ َخْيـُر   َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 2504
 .الْكَفَنِ الُْحلَّةُ َوَخْيُر الْأُْضِحيَِّة الْكَْبȈُ الْأَقَْرنُ

ــۋايهت    - 2504 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىت رەزىيهلالھـ ــادە ئىبنـــى سـ ئۇبـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى  « ــڭ ياخشىسـ ــيىم كېپهننىـ ــۈرۈش كىـ ــر يـ ــڭ  ،بىـ قۇربانلىقنىـ
  . ①»ياخشىسى مۈڭگۈزلۈك قوچقاردۇر

 )3156: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه لَمَّا َحَضَرُه الَْمْوُت َدَعا بِِثَيابٍ ُجُدٍد فَلَبَِسَها ثُمَّ  - 2505
ْبَعثُ ِفي ِثَيابِِه الَِّتي َيُموُت قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ الَْميَِّت ُي

 .ِفيَها
ۋاپـات بولـۇش ئالدىـدا    ئهنهـۇ  د خۇدرى رەزىيهلالھـۇ  ىئهبۇ سهئ - 2505

ــيىن    ــدىن كې ــدۈرۈپ كىيگهن ــى ئهكهل ــى كىيىملىرىن ــبهر : يېڭ پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

كىيىمـى بىـلهن    چاغـدىكى  ۋاپات بولغـان قىيامهت كۈنى، مېيىت « 
  . ②دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى» زۇلىدۇتۇرغۇ

  )3114: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي قََتاَدةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َوِلَي أََحُدكُْم  - 2506
 .أََخاُه فَلُْيْحِسْن كَفََنُه

ــۇ ق - 2506 ــۋايهت  هئهب ــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى قىلىنىــدۇكى، ت
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 690(ئهلبانى  ①
 .دېگهن سهھىه، ـ): 2671(ئهلبانى  ②
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  » !لهڭالربىلهن كېپهن كېپهنياخشى قېرىنداشلىرىڭالرنى «
  )943: مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا ُتـُوفَِّي   - 2507
 .َد َشْيئًا فَلُْيكَفَّْن ِفي ثَْوبٍ ِحَبَرٍةأََحُدكُْم فََوَج
جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 2507

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــار بهرســه، مېيىتنــى   « رەخــت يوللــۇق مــاددىي ئىمكــانىيىتىڭالر ي
   ①»!كېپهنلهڭالر )يهنى ئالىي رەخت بىلهن( بىلهن

 )3150: هبۇ داۋۇدئ(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ لَا ُتَغالِ ِلي ِفي كَفَنٍ فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه  - 2508
 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َتَغالَْوا ِفي الْكَفَنِ فَإِنَُّه ُيْسلَُبُه َسلًْبا َسرِيًعا

: تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ئهلى ئىبنى ئهبـۇ   - 2508
شۈبهىســـىزكى، مهن . مېنـــى قىممهتلىـــك كىيىمـــدە كېـــپهنلىمهڭالر

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
يهنـى  (چۈنكى ئۇ . مېيىتنى قىممهتلىك كىيىمدە كېپهنلىمهڭالر«
  . ②دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم »ئۇنىڭدىن تېزال تارتىۋېلىنىدۇ) كېپهن

 )3154: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَفََّن َحْمَزةَ ْبَن  - 2509
 .َعْبِد الُْمطَِّلبِ ِفي َنِمَرٍة ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد

: جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 2509
ــى     پهيغه ــزە ئىبنـــ ــهللهم ھهمـــ ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ مـــ

  . ③ئابدۇلمۇتتهلىبنى يۇڭدىن توقۇلغان بىر كىيىم بىلهن كېپهنلىگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2702(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 689(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 795(ئهلبانى  ③
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 )997: تىرمىزى(

أََنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  : َعْن أَبِي أَُسْيٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ - 2510
فََجَعلُوا َيُجرُّونَ النَِّمَرةَ َعلَى َوْجهِِه، فََيْنكَِشُف قَـَدَماُه،   ن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ،َعلَى قَْبرِ َحْمَزةَ ب

اْجَعلُوَها ”: َموَيُجرُّوَنَها َعلَى قََدَمْيِه فََيْنكَِشُف َوْجُهُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .“ى قََدَمْيِه ِمْن َهذَا الشََّجرِ، َواْجَعلُوا َعلََعلَى َوْجهِِه

ئهبــۇ ئۇســهيد ســائىدى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت    - 2510
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه : قىلىــدۇ

ــدۇلمۇتتهلىبنىڭ قهبرىســىدە ئىــدىم  ــۇنى يۇڭــدىن . ھهمــزە ئىبنــى ئاب ئ
ئىككــى پــۇتى ئوچــۇق   توقۇلغــان بىــر كىــيىم بىــلهن يــۈزىنى يۆگىســه،  

شـۇنىڭ بىـلهن،   . ئىككى پۇتىنى يۆگىسه، يـۈزى ئوچـۇق قـاالتتى   . قاالتتى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

كىيىمنــى يـــۈزىگه يېپىـــپ، ئىككـــى پۇتىغـــا دەرەخ شـــاخلىرىنى  «
  . ①دېدى» !يېپىپ قويۇڭالر

 )2939: »ئهلكهبىر«(

َي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أََتى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه عن َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِض - 2511
َنفَـثَ  َوَسلََّم َعْبَد اللَِّه ْبَن أَُبيٍّ َبْعَد َما أُْدِخلَ ُحفَْرَتُه فَأََمَر بِِه فَأُْخرَِج فََوَضَعُه َعلَى ُركَْبَتْيِه َو

ُه أَْعلَُم َوكَانَ كََسا َعبَّاًسا قَِميًصا قَالَ ُسفَْيانُ َوقَالَ أَُبـو  َعلَْيِه ِمْن رِيِقِه َوأَلَْبَسُه قَِميَصُه فَاللَّ
َيا  َهاُرونَ َيْحَيى َوكَانَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِميَصاِن فَقَالَ لَُه اْبُن َعْبِد اللَِّه

َيِلي جِلَْدَك قَالَ ُسفَْيانُ فَُيَرْونَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرُسولَ اللَِّه أَلْبِْس أَبِي قَِميَصَك الَِّذي 
 .َوَسلََّم أَلَْبَس َعْبَد اللَِّه قَِميَصُه ُمكَافَأَةً ِلَما َصَنَع

: جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 2511
ــد   ــهللهم ئاب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇبهينى  پهيغهم ــى ئ ۇلالھ ئىبن

قهبرىسىگه ئهكىرىپ بولغاندا يېتىپ كېلىپ، ئۇنى قـايتۇرۇپ چىقىشـقا   

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ    ): 10105(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
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ئــۇ چىقىرىلغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . بــۇيرۇدى
ــۇپ   ــا قوي ــۇنى تىزىغ ــهللهم ئ ــلهن ۋەس ــۈرۈكى بى ــۈپلىدى ، تۈك ــدىن س ، ئان

شـىنىڭ  بۇنـداق قىلى . دىقوي كۆڭلىكىنى كىيگۈزۈپئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ 
ــىرىنى ا ــدۇر  هللاس ــۆزى بىلگۈچى ــبهر   . ئ ــۇبهي پهيغهم ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ئاب

 تاغىسى ئابباسقا بىر كۆينهك ھهدىيه قىلغان ئىـدى  ئهلهيهىسساالمنىڭ
بهلكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شـۇ ياخشـىلىقىنى قـايتۇرۇش ئۈچـۈن     (

ئهبۇ ھارۇن يهھيانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى  ،سۇفيان). شۇنداق قىلغاندۇ
دە نىڭ ئۈسـتى سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر: قىل قىلىدۇنه

  :، ئابدۇلالھنىڭ ئوغلىدىئىككى قۇر كۆڭلهك بار ئى
دادامغا سېنىڭ بهدىنىڭگه تهگـكهن كىيىمىڭنـى   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

: ئۆلىمـاالر . كىيگۈزۈپ قويغان بولسـاڭ، ـ دېـدى   ) يهنى ئىچ كىيىمىڭنى(
يهى ۋەسهللهم كۆڭلىكىنى ئابدۇلالھقا ئۇنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله

ەپ ، ـ د غـان قىلىپ بهرگهن ئىشى ئۈچۈن مۇكاپات ئورنىدا كىيـدۈرۈپ قوي 
  . قارايدۇ

  )1350: بۇخارى(

عن َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَمَّا كَانَ َيـْوَم َبـْدرٍ أُِتـَي     - 2512
بَّاسِ َولَْم َيكُْن َعلَْيِه ثَْوٌب فََنظََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـُه قَِميًصـا   بِأَُساَرى َوأُِتَي بِالَْع

اُه فَِلذَِلَك فََوَجُدوا قَِميȌَ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُبيٍّ َيقُْدُر َعلَْيِه فَكََساُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِيَّ
بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِميَصُه الَِّذي أَلَْبَسُه قَالَ اْبُن ُعَيْيَنةَ كَاَنْت لَُه ِعْنـَد النَّبِـيِّ   َنَزَع النَّ

 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيٌد فَأََحبَّ أَنْ ُيكَاِفئَُه
: رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ   - 2512

ىر كۈنى ئهسىرلهر كهلتۈرۈلدى، ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئابباسمۇ بار بولـۇپ،  بهد
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . ئۇنىڭ كىيىمى يـوق ئىـدى  

ــدۇلالھ ئىبنــى ئۇبهينىــڭ    ئۇنىڭغــا دەل كهلگــۈدەك كىــيىم ئىــزدەپ، ئاب
مانـا  . كهيـدۈرۈپ قويـدى  قا ئـۇنى  كۆڭلىكىنى مۇۋاپىق كـۆردى ۋە ئابباسـ  

پهيغهمــبهر  ،، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇبهي ۋاپــات تاپقانــدا    چــۈنشــۇنىڭ ئۈ
ئۆزىنىـڭ كـۆينىكىنى سـېلىپ، ئۇنىڭغـا      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
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ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي پهيغهمـبهر     : ئىبنـى ئـۇيهينه  . كهيدۈرۈپ قويغان
پهيغهمـبهر  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بىر ياخشىلىق قىلغانىدى

كـۆينىكىنى   يۈزىسىدىن هيهى ۋەسهللهم ئۇنى مۇكاپاتالشسهلاللالھۇ ئهل
  . ، ـ دېدىقويغانىدىكهيدۈرۈپ سېلىپ ئۇنىڭغا 

  )3008: بۇخارى(

َعْن َعْمرٍو َسِمَع َجابًِرا َيقُولُ َوكَانَ الَْعبَّاُس بِالَْمِديَنِة فَطَلََبْت الْأَْنَصاُر ثَْوًبا  - 2513
 .َيْصلُُح َعلَْيِه إِلَّا قَِميȌَ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُبيٍّ فَكََسْوُه إِيَّاُهَيكُْسوَنُه فَلَْم َيجُِدوا قَِميًصا 

ئهمــر جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  - 2513
 ،گه كهلتۈرۈلگهنــدەئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مهدىــنى: رىــۋايهت قىلىــدۇ
ئۇنىڭغـا پهقهت  كىيىم ئىزدىـدى،   كهيدۈرۈپ قويغىلى ڭغائهنسارىالر ئۇنى

ــى، شــۇ    ــوغرا كېلهتت ــدۇلالھ ئىبنــى ئۇبهينىــڭ كــۆينىكىال ت ــۇالر ئاب ڭا ئ
  . ①كىيگۈزۈپ قويدىئىبنى ئۇبهينىڭ كۆينىكىنى  ئابباسقا

 )1902: نهسائى(

ْرَدٍة َعْن َسْهلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ اْمَرأَةً َجاَءْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِب - 2514
ئُْت َمْنُسوَجٍة ِفيَها َحاِشَيُتَها أََتْدُرونَ َما الُْبْرَدةُ قَالُوا الشَّْملَةُ قَالَ َنَعْم قَالَْت َنَسْجُتَها بَِيِدي فَجِ

َهـا إَِزاُرُه  ِلأَكُْسَوكََها فَأََخذََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْحَتاًجا إِلَْيَها فََخَرَج إِلَْيَنـا َوإِنَّ 
لَْيِه فََحسََّنَها فُلَانٌ فَقَالَ اكُْسنِيَها َما أَْحَسَنَها قَالَ الْقَْوُم َما أَْحَسْنَت لَبَِسَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع

أَلُْتُه ِلأَلَْبَسُه إِنََّما َسأَلُْتُه َوَسلََّم ُمْحَتاًجا إِلَْيَها ثُمَّ َسأَلَْتُه َوَعِلْمَت أَنَُّه لَا َيُردُّ قَالَ إِنِّي َواللَِّه َما َس
 .ِلَتكُونَ كَفَنِي قَالَ َسْهلٌ فَكَاَنْت كَفََنُه

ــدۇ  - 2514 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــهھل رەزىيهلالھـ ــال : سـ ــر ئايـ بىـ
، توقۇلغـان  يېڭـى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا   

ــىلمىگهن   ــى كېس ــۇچىلىرى تېخ ــر  چ ــىبى ــۈرۈپ كۆك كىيىمن ــدى ت هل
. ـ دېـدى   بۇنىـڭ قانـداق كىـيىم ئىكهنلىكىنـى بىلهمسـىلهر؟     : سـهھل (

ئـۇ  ). ھهئه، تـوغرا دېـدىڭالر، ـ دېـدى    : ، ـ دېگهنىدى يېپىنچادېگهن ئۇ : ئۇالر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1794(ئهلبانى  ①
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  :ئايال
يدۈرۈپ قويـۇش  هــ مهن بۇنى ئۆز قولۇم بىلهن توقۇغان ئىدىم، ساڭا ك

هيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل. ئۈچۈن ئېلىپ كهلدىم، ـ دېدى 
ئالـدى ۋە ئـۇنى   قىزغىنلىـق بىـلهن   اجى بولغـانلىقتىن  تىيهئېئۇنىڭغا 

ئۇنىڭغـا بهكمـۇ ياراشـقان    . ئالـدىمىزغا چىقتـى   ىيىـپ كقىلىـپ   ①ئىزار
  :ئارىدىن بىرەيلهن. ئىدى

 بهرگهنئۇنى ماڭـا  ! ئى رەسۇلۇلالھ! ؟كىيىمــ بۇ نېمه دېگهن ياخشى 
  :جامائهت ئۇنىڭغا. بولساڭ، ـ دېدى

ــ هن ياخشــى ئىــش قىلمىــدىڭ، چــۈنكى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ســـ ـ
ــا    ــهللهمنىڭ ئۇنىڭغـ ــى ۋەسـ ــهئېئهلهيهـ ــۈن   اجىتىيـ ــانلىقى ئۈچـ بولغـ

سـهن ئۇنىـڭ بىـر    . ئىـدى قىزغىنلىق بىـلهن قوبـۇل قىلىـپ كىـيگهن     
ــدىغانلىقىنى بىلىــپ     ــۇرۇق قــول قايتۇرماي ــادەمنى ق نهرســه ســورىغان ئ

  :ئۇ كىشى. تۇرۇپ سورىدىڭ، ـ دېدى
تائاالنىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن ئـۇنى كىـيىش ئۈچـۈن        هللا ا ــ

: سـهھل . ئهمهس، بهلكى كېپهنلىكىم بولۇشـى ئۈچـۈن سـورىدىم، ـ دېـدى     
ۇ ئادەمنىڭ كېپهنلىكى بولـدى، ـ   ش ھېلىقى كىيىمئۇنىڭ دېگىنىدەك، 

  . دېدى
  )1277: بۇخارى(

مـن  «: عليه وسلملَُّه َصلَّى القال رسول اهللا : اهللا، قال بن عبد َجابِرعن  - 2515
حفر قربا بىن اهللا له بيتا يف اƨنة، ومن غسل ميتا خرج من اƪطايا كيوم ولدته أمه، ومن 
كفن ميتا كساه اهللا أثوابا من حلل اƨنة، ومن عزى حزينا ألبسه اهللا التقوى وصلى على 

Ƭ نة ال يقومƨما الدنيا، روحه يف األرواح، ومن عزى مصابا كساه اهللا حلتني من حلل ا
ومن اتبع جنازة حƓ يقضى دفنها كتب له ثالثة قراريط، القرياط منها أعظم من جبـل  

  .»أحد، ومن كفل يتيما أو أرملة أظله اهللا يف ظله وأدخله جنته

                                                 
ــزار ① ــدى -ئىـ ــدىغان،   ئهينـــى چاغـ ــدا قوللىنىـ ــتاننىڭ ئورنىـ ــۆگهپ ئىشـ ــتىغا يـ ــلهر بهلنىـــڭ ئاسـ كى ئهرەبـ

 . ئېهرامىنىڭ ئاستى قىسمىغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر پارچه رەخت
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دىن رىــۋايهت جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ     - 2515
: نـداق دېـگهن  قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇ 

كىـم  . ئۇنىڭغا جهننهتته بىر ئـۆي بىنـا قىلىـدۇ   هللا كىم قهبرە كولىسا، ا«
مېيىت يۇسا، گۇناھلىرىدىن خۇددى ئانىسىدىن يېڭى تۇغۇلغاندەك پـاك  

ئۇنىڭغــا جهننهتنىــڭ بىباھــا هللا كىــم مېيىتنــى كېپهنلىســه، ا. بولىــدۇ
كىــم بىــر مۇســىبهت ئىگىســىگه  . كىيىملىرىــدىن بىرنــى كىيگۈزىــدۇ

ۋە ئۇنىـڭ روھىغـا   ئاتـا قىلىـدۇ    ئۇنىڭغـا تهقۋالىـق  هللا يه بىلدۈرسـه، ا تهزى
تهسهللىي بهرسه،  كىم بااليىئاپهتكه يولۇققان كىشىگه. يولاليدۇرەھمهت 

ئۇنىڭغا جهننهتنىڭ ئېسىل كىيىملىرىدىن دۇنيادا تېپىلمايـدىغان  هللا ا
كىــم مېيىــت دەپــنه قىلىنىــپ بــولغىچه . ئىككــى كىــيىم كىيگۈزىــدۇ

بىر قىراتنىـڭ  . گهشسه، ئۇنىڭغا ئۈچ قىرات ئهجىر يېزىلىدۇجىنازىغا ئه
 خوتـۇننى  كىم يېتىم بالىنى ياكى تۇل. ئۆزىال ئۇھۇد تېغىدىنمۇ چوڭدۇر

 سايىســىدائۆزىنىــڭ  ئــاال ئــۇنىات ســۇبهانهھۇ ۋەهللا كېــپىللىكىگه ئالســا، ا
  . ①»سايىدىتىدۇ ۋە جهننىتىگه كىرگۈزىدۇ

 )»ئهلئهۋسهت«(

يٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ الَْميِّـَت   َعْن أَبِي َسِع - 2516
 .َيْعرُِف َمْن َيْحِملُُه َوَمْن ُيَغسِّلُُه َوَمْن ُيَدلِّيِه ِفي قَْبرِِه

ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  - 2516
  :لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

ــىدە     « ــان ۋە قهبرىس ــۈرگهن، يۇغ ــۆزىنى كۆت ــت ئ ــىزكى، مېيى شهكس
  . ②»قويغان كىشىنى بىلىپ تۇرىدۇ
  )»ئهلئهۋسهت«؛ 10614: ئهھمهد(

عن سنان بن عرفة وكانت له صحبة عن النƑ صلى اهللا عليه وسـلم يف   - 2517

                                                 
ــهمى  ① ــۇررە         ): 4066(ھهيس ــى م ــل ئىبن ــهنهدىدە خهلى ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ىلگهن، ـ دېگهنئۇنىڭغا سهلبىيرەك باھا بېر. ئىسىملىك بىرى بار
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مهن        ): 4071(ھهيســهمى  ②

 .تهرجىمىهالىنى تاپالمىغان بىرى بار، ـ دېگهن
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 .يس Ƭما حمرم قال ييمماالرجل ƹوت مع النساء واملرأة Ƣوت مع الرجال ول
رەزىيهلالھــۇ ) ســاھابىلهردىن بىــرى(ســىنان ئىبنــى ئــۇرفه  - 2517

ــۇ ــداق   ئهنهـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ دىن پهيغهمـ
ئايـالالر ئارىسـىدا ئۆلـۈپ قالغـان يـالغۇز       :دېگهنلىكى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  

لنىـڭ مهھرىمـى   ئهرنىڭ ياكى ئهرلهر ئارىسىدا ئۆلـۈپ قالغـان يـالغۇز ئايا   
  . ①لىدۇتهيهممۇم قىلدۇرۇ) يۇيۇلماي(يىتى بولمىسا، ئۇنىڭ مې

 )6497: »ئهلكهبىر«(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ - 2518
  .ُهوا بِالَْيُهوِدَخمُِّروا ُوُجوَه َمْوَتاكُْم، َوال َتَشبَّ :َعلَْيِه َوَسلََّم

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 2518
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

ئۆلۈكلىرىڭالرنىڭ يۈزىنى يۆگهپ قويۇڭالر، يهھۇدىيالرغـا ئوخشىشـىپ   «
   ②»!قالماڭالر

 )»ئهلكهبىر«(

النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا أَْجَمـْرُتْم الَْميِّـَت     َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ - 2519
 .فَأَْجِمُروُه ثَلَاثًا
ــدۇكى،     – 2519 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــا خۇشــــبۇي نهرســــه چاچســــاڭالر، ئــــۈچ قېــــتىم  « ئهگهر مېيىتقــ

   ③»!چېچىڭالر
  ) ؛ بهززار14131: ئهھمهد(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئابـــدۇلخالىق ئىبنـــى ): 4081(ھهيســـهمى  ①

 .سىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنيهزىد ئىبنى ۋاقىب ئى
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 4097(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد ۋە بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى ): 4106(ھهيســــهمى  ③

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  نامىزى جىنازا

عن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2520
انَ لَُه ِقَرياطَاِن ِقيلَ َوَمـا  َمْن َشهَِد الَْجَناَزةَ َحتَّى ُيَصلَِّي فَلَُه ِقَرياطٌ َوَمْن َشهَِد َحتَّى ُتْدفََن كَ

 .الِْقَرياطَاِن قَالَ ِمثْلُ الَْجَبلَْينِ الَْعِظيَمْينِ
ــۋايهت    – 2520 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ــ كىمكى مېيىتنىڭ نامىزى چۈشۈرۈلۈپ بـولغىچه تۇرسـا، ئۇنىڭغـا    
كىمكــى دەپــنه قىلىنىــپ بــولغىچه تۇرســا، . ر قىــرات ئهجىــر بولىــدۇبىــ

  :ئۇنىڭغا ئىككى قىرات ئهجىر بولىدۇ، ـ دېۋىدى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . ــ ئىككى قىرات دېگهن نېمه؟ ـ دەپ سورالدى 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ــ چوڭ ئىككى تاغقا ئوخشاش دېمهكتۇر، ـ دېدى

  )1325: بۇخارى(

ٌع قَالَ ِقيلَ ِلاْبنِ ُعَمَر إِنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى عن َناِف - 2521
ـ  ا أَُبـو  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َتبَِع َجَناَزةً فَلَُه ِقَرياطٌ ِمْن الْأَْجرِ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر أَكْثََر َعلَْيَن

اِئَشةَ فََسأَلََها فََصدَّقَْت أََبا ُهَرْيَرةَ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر لَقَْد فَرَّطَْنا ِفي قَـَرارِيطَ  ُهَرْيَرةَ فََبَعثَ إِلَى َع
 .كَِثَريٍة

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا ئهبۇ : نافىئ مۇنداق دەيدۇ - 2521
  :ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ

ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  كــى جىنازىغــا كىم«: ـ
دېـدى،  » ئهجىرگه ئېرىشىدۇ )يهنى تاغدەك چوڭ( ئهگهشسه، ئۇ بىر قىرات

  :ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما. ـ دېگهنلىكى يهتكۈزۈلگهنىدى
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ــ ئهبۇ ھـۈرەيرە بهكمـۇ مۇبالىغىلهشـتۈرۈۋېتىپتۇ، ـ دېـدى ۋە ئائىشـه       
ىيهلالھـۇ ئهنهـا   رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا ئادەم ئهۋەتىپ سورىغانىدى، ئائىشه رەز

ــتىقلىدى    ــۆزىنى تهس ــڭ س ــۇ ئهنهۇنى ــۈرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــۇنىڭ . ئهب ش
  :بىلهن، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

  . ــ ئۇنداقتا بىز نۇرغۇن قىرات ئهجىردىن قۇرۇق قاپتۇق، ـ دېدى
 )945 :مۇسلىم(

 أهلها يف جنازة أتى من قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن هريرة أىب عن - 2522
 فلـه  تـدفن  حƓ انتظرها فان قرياط فله عليها صلى فان قرياط فله اتبعها فان قرياط فله

 .قرياط
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2522

 : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهگهشسـه،   كىمكى جىنازا ئهھلىگه كهلسه، بىـر قىـرات؛ جىنازىغـا   «

بىر قىرات؛ نامىزىغا قاتناشسا، بىر قىرات؛ دەپـنه قىلىـپ بولغىچىلىـك    
  . ①»ساقالپ تۇرسا، بىر قىرات ئهجىر يېزىلىدۇ
  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعـى   - 2523
نََّجاِشيَّ ِفي الَْيْومِ الَِّذي َماَت ِفيِه َوَخَرَج بِهِْم إِلَى الُْمَصلَّى فََصفَّ بِهِْم َوكَبََّر َعلَْيِه أَْرَبـَع  ال

 .َتكْبَِرياٍت
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 2523

ىنىدىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نهجاشىنىڭ ۋاپات بولغ
خهۋەر تېپىـپ، سـاھابىالر بىـلهن نامـاز ئوقۇيـدىغان      شۇ كۈننىڭ ئۆزىدىال 

                                                 
ــهمى  ① بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مهئــدى ئىبنــى ســۇاليمان        ): 4140(ھهيس

ئهبــۇ ھــاتهم ۋە  . ئىمــام تىرمىــزى ئۇنىــڭ ھهدىســىگه ســهھىه دەپ باھــا بهرگهن     . ئىســىملىك بىــرى بــار  
ئهبـــۇ زۇرئه ۋە نهســـائى ئۇنىـــڭ  باشـــقىالر ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى سۈرســـه،

ــان  ھ ــا قويغـ ــهھىه ھهدىســـنىڭ  . هدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئوتتۇرىغـ ــان راۋىيلىـــرى سـ قالغـ
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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غايىبــانه  ئۇنىــڭئېيتىــپ تــۆت تهكبىــر ۇپ، ســهپ بولــۋە  تــىجايغــا چىق
  . نامىزىنى چۈشۈردىجىنازا 

  )1333: بۇخارى(

َجَناِئزَِنا أَْرَبًعا َوإِنَُّه  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى قَالَ كَانَ َزْيٌد ُيكَبُِّر َعلَى - 2524
 .كَبََّر َعلَى َجَناَزٍة َخْمًسا فََسأَلُْتُه فَقَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَبُِّرَها

زەيـد ئىبنـى   : مۇنـداق دەيـدۇ   ئابدۇراھمان ئىبنى ئهبۇ لهيـال  – 2524
ــر ئ   ــۆت تهكبى ــا ت ــازا نامىزىغ ــئهرقهم جىن ــا بهش  اتتىېيت ــر جىنازىغ ، بى

  : مهن ئۇنىڭدىن بۇ توغرۇلۇق سورىسام، ئۇ جاۋاب بېرىپ. ېيتتىتهكبىر ئ
  . ـ دېدى ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇنداق قىالتتى،

  )957: مۇسلىم(

 بن َسْهلِ َعلَى لَّىَص َعْنُه َتَعالَى اللَُّه َرِضَي َعِليا أَنَّ َمْعِقلٍ، بن اللَِّه َعْبِد َعْن - 2525
  .“َبْدرِيٌّ إِْنُه“:فَقَالَ ،إِلَْيَنا الَْتفََت ثُمَّ ِستا، َعلَْيِه فَكَبََّر ُحَنْيٍف،

: ئابدۇلالھ ئىبنى مهئقهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 2525
ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سهھل ئىبنى ھۇنهيفنىڭ جىنازا نامىزىنى ئـالته  

  :وقۇدى، ئاندىن بىز تهرەپكه بۇرۇلۇپتهكبىر بىلهن ئ
  . ①ــ ئۇ، بهدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالردىن ئىدى، ـ دېدى

 )5546: »ئهلكهبىر«(

اهللا بن مسعود قال الوقت والعدد يف الصالة على اƨنازة يعىن  عن عبد - 2526
  .التكبري

ــۇ  - 2526 ــۇ ئهنهـ ــئۇد رەزىيهلالھـ ــى مهسـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــازا : ئابـ جىنـ
  . ②سانى يوق، ـ دېدى) تهكبىر(مۇئهييهن ۋاقتى ۋە ۇقىم منامىزىنىڭ 

  )بهززار رىۋايهت قىلغان(
                                                 

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 4174(ھهيســهمى  ①
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

لغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ        بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قى  ): 4175(ھهيســـهمى  ②
 .دېگهن
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 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول كرب قد«: قال مسعود بن اهللا عبد عن - 2527
  .»قدمتموه إذا اɋمام كرب ما فكربوا وأربعا، وƦسا، سبعا، اƨنائز على

ئهنهۇ مۇنـداق رىـۋايهت   ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ  - 2527
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم جىنـازا نامازلىرىغـا       : قىلىدۇ

ــان      ــر ئوقۇغ ــتىم تهكبى ــۆت قې ــتىم، ت ــتىم، بهش قې ــته قې ــازا . يهت جىن
  . ①نامىزىنى ئىمام قانداق ئوقۇسا، سىلهرمۇ شۇنداق ئوقۇڭالر

 )»ئهلئهۋسهت«(

 لَـهُ  فَِقيـلَ  َسلََّم ثُمَّ ثَلَاثًا فَكَبََّر َعْنُه اللَُّه َرِضَي أََنٌس بَِنا َصلَّى ُحَمْيٌد َوقَالَ - 2528
 .َسلََّم ثُمَّ الرَّابَِعةَ كَبََّر ثُمَّ الِْقْبلَةَ فَاْسَتقَْبلَ

ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىز بىـلهن  : ھۇمهيد مۇنداق دەيدۇ – 2528
كېـيىن   ئوقۇغان جىنازا نامىزىدا ئۈچ قېتىم تهكبىر ئوقـۇپ، ئۇنىڭـدىن  

دى، ئۇ قايتـا قىـبلىگه قـاراپ،    ىئهھۋال ئۇنىڭغا بىلدۈرۈلگهن. ساالم بهردى
  . ساالم بهردىئاندىن تۆتىنچى تهكبىرنى ئوقۇپ 

  )رىۋايهت قىلغانمۇئهللهق بۇخارى (

َزٍة فََرفََع َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَبََّر َعلَى َجَنا - 2529
  .َيَدْيِه ِفي أَوَّلِ َتكْبَِريٍة َوَوَضَع الُْيْمَنى َعلَى الُْيْسَرى

 كى،دۇنىـ رىـۋايهت قىلى  دىنئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2529
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىنازا نامىزىغا تهكبىر ئوقۇدى 

لىنى سـول قولىنىـڭ   ۋە بىرىنچى تهكبىردە قـولىنى كۆتـۈرۈپ، ئـوڭ قـو    
  . ②ئۈستىدە قويدى

 )1077: تىرمىزى(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهتـــا ئىبنـــى ســـائىب ): 4176(ھهيســـهمى  ①

ــار  ــرى ب ــهندۇر، ـ        . ئىســىملىك بى ــرىلگهن بولســىمۇ، ھهدىســى ھهس ــا بې ــهلبىيرەك باھ ــدە س ئۇنىــڭ ھهققى
 .دېگهن

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 859(ئهلبانى  ②
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َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْوٍف قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه  - 2530
 .َعْنُهَما َعلَى َجَناَزٍة فَقََرأَ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ قَالَ ِلَيْعلَُموا أَنََّها ُسنَّةٌ

مهن : تهلــهه ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهۋف مۇنــداق دەيــدۇ  - 2530
. نىڭ كهينىدە جىنازا نامىزى ئوقـۇدۇم مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :ئۇ، سۈرە پاتىههنى ئوقۇدى، ئاندىن

  . ــ بىلىپ قېلىڭالركى، بۇ سۈننهتتۇر، ـ دېدى
  )1335: بۇخارى(

الَ َصلَّْيُت َخلَْف اْبنِ َعبَّاسٍ َعلَى َجَناَزٍة فََسِمْعُتُه َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَ - 2531
 . َوُسنَّةٌَيقَْرأُ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ فَلَمَّا اْنَصَرَف أََخذُْت بَِيِدِه فََسأَلُْتُه فَقُلُْت َتقَْرأُ قَالَ َنَعْم إِنَُّه َحقٌّ

ئاببـاس  مهن ئىبنـى  : تهلهه ئىبنى ئابدۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ   - 2531
نىڭ كهينىدە جىنازا نامىزى ئوقۇدۇم ۋە ئۇنىـڭ سـۈرە   مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

نامازدىن كېيىن، مهن ئۇنىـڭ قـولىنى   . پاتىههنى ئوقۇغىنىنى ئاڭلىدىم
  :تۇتۇپ تۇرۇپ

  :ــ سهن مۇشۇنداق ئوقۇمسهن؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ
  . ①ــ ھهئه، مۇشۇنداق قىلىش توغرا ۋە سۈننهتتۇر، ـ دېدى

 )1988: نهسائى(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَُّه قَالَ السُّنَّةُ ِفي الصَّلَاِة َعلَى الَْجَناَزِة أَنْ َيقَْرأَ ِفي التَّكْبَِريِة  - 2532
 .الْأُولَى بِأُمِّ الْقُْرآِن ُمَخافََتةً ثُمَّ ُيكَبَِّر ثَلَاثًا َوالتَّْسِليُم ِعْنَد الْآِخَرِة

جىنازا نامىزىدا : ھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلال - 2532
ئوقـۇش سـۈننهت، ئۇنىڭـدىن    ئىچىـدە  بىرىنچى تهكبىردە سۈرە پـاتىههنى  

  . ②ئاخىرقى تهكبىردە ساالم بېرىلىدۇ ،كېيىن ئۈچ تهكبىر ئوقۇلۇپ
 )1989: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1879(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1880(ئهلبانى  ②
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أََبا ُهَرْيَرةَ كَْيَف ُتَصلِّي  َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َسأَلَ - 2533
بَّـْرُت  َعلَى الَْجَناَزِة فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ أََنا لََعْمُر اللَِّه أُْخبُِرَك أَتَّبُِعَها ِمْن أَْهِلَها فَإِذَا ُوِضـَعْت كَ 

َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن أََمِتـَك كَـانَ    َوَحِمْدُت اللََّه َوَصلَّْيُت َعلَى َنبِيِِّه ثُمَّ أَقُولُ اللَُّهمَّ إِنَُّه َعْبُدَك
ْحِسًنا َيْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك َوأَْنَت أَْعلَُم بِِه اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ ُم

 .مَّ لَا َتْحرِْمَنا أَْجَرُه َولَا َتفِْتنَّا َبْعَدُهفَزِْد ِفي إِْحَسانِِه َوإِنْ كَانَ ُمِسيئًا فََتَجاَوْز َعْن َسيِّئَاِتِه اللَُّه
ــ     - 2533 ــهئىد مهقب ــۇ س ــى ئهب ــهئىد ئىبن ــۋايهت  ۇس ــداق رى رىي مۇن
  :دىن)رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ(هبۇ ھۇرەيرە دادام ئ: قىلىدۇ

ــ سهن جىنازا نـامىزىنى قانـداق ئوقۇيسـهن؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، ئـۇ       
  :مۇنداق دېدى

 كـى، سـۆزلهپ بېرەي پ تۇرۇپ بىلهن قهسهم قىلى تائاالنىڭ نامىهللا ــ ا
 يهرگه نـــازاى، جئۆيىـــدىن تارتىـــپ ئهگىشـــىمهنمهن جىنازىغـــا ئۇنىـــڭ 

ــدا، تهكبىــر ــا ھهمدۇســانا ئېيــتىمهن هللا ،ئېيــتىمهن قويۇلغان نىــڭ هللا ،ق
ئۇ، سېنىڭ قۇلۇڭ، ! هللائى ا: ئۇنىڭدىن كېيىن. رەسۇلىغا دۇرۇد ئوقۇيمهن

ئــۇ ســېنىڭدىن باشــقا . لىــدۇرســېنىڭ قۇلۇڭنىــڭ ۋە دېــدىكىڭنىڭ ئوغ
قىغـــا ۋە مـــۇھهممهد ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ىھېچبىـــر ئىالھنىـــڭ يوقل

ۋەســـهللهمنىڭ ســـېنىڭ بهنـــدەڭ ۋە رەســـۇلىڭ ئىكهنلىكىـــگه ئىمـــان  
ئهگهر ئـۇ ياخشـى ئهمهل   ! هللائى ا. سهنبىلىئوبدان ۇنى بسهن . كهلتۈرگهن

ان ئهمهل ئهگهر يامـ . قىلغان بولسا، ئۇنىڭ ياخشىلىقىنى زىيادە قىلغىن
ئۇنىـڭ  ! هللائـى ا . قىلغان بولسا، ئۇنىڭ يامان ئىشلىرىنى كهچۈرىـۋەتكىن 

ئهجرىـــدىن بىزنـــى مهھـــرۇم قىلمىغىـــن، ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن بىزنـــى 
  . ـ دەپ دۇئا قىلىمهن! پىتنىگه قويمىغىن

  )533: مالىك(

ِه َوَسلََّم َعلَـى  َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: عن َعْوَف ْبَن َماِلٍك قال - 2534
ُزلَُه َجَناَزٍة فََحِفظُْت ِمْن ُدَعاِئِه َوُهَو َيقُولُ اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه َواْرَحْمُه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه َوأَكْرِْم ُن

ْيَت الثَّْوَب الْأَْبَيَض ِمْن َوَوسِّْع ُمْدَخلَُه َواغِْسلُْه بِالَْماِء َوالثَّلْجِ َوالَْبَرِد َوَنقِِّه ِمْن الَْخطَاَيا كََما َنقَّ
ـ   ُه الدََّنسِ َوأَْبِدلُْه َداًرا َخْيًرا ِمْن َدارِِه َوأَْهلًا َخْيًرا ِمْن أَْهِلِه َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن َزْوجِـِه َوأَْدِخلْ
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أَنْ أَكُونَ أََنـا ذَِلـَك    الَْجنَّةَ َوأَِعذُْه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ أَْو ِمْن َعذَابِ النَّارِ قَالَ َحتَّى َتَمنَّْيُت
 . الَْميَِّت

ــۋايهت     - 2534 ــداق رى ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ ئهۋف ئىبن
ــدۇ ــامىزى     : قىلى ــازا ن ــهللهم جىن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

نامــازدا ئوقۇغــان دۇئاســىدىن بهزىلىرىنــى يادقــا     ئۇنىــڭ ئوقــۇدى، مهن 
  :ئۇ مۇنداق دېدى. ئېلىۋالدىم

ئـۇنى  . رەھـمهت قىلغىـن  ئۇنىڭغا ۇنى مهغفىرەت قىلغىن، ئ! هللائى ا«
تۇرىـدىغان يېرىنـى   . ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كهچـۈرگىن . ساالمهت قىلغىن

بىـلهن   ۆلـدۈر ۋە م قارئۇنى سۇ، . ، قهبرىسىنى كهڭرى قىلغىنچىرايلىق
ــۇغىن ــاھ    . ي ــۇ گۇن ــدەك، ئۇنىم ــردىن پاكلىغىنىڭ ــى كى ــاق كىيىمن  -ئ

ــاكلىغىن  ــدىن پ ــدىنمۇ   ئۇ. خاتالىقلىرى ــادىكى قارارگاھى ــۇ دۇني ــا ب نىڭغ
ــدىنمۇ ياخشــى ئهھــل      ــادىكى ئهھلى ــۇ دۇني ــن، ب ــاھ بهرگى ياخشــى قارارگ

ــن      ــت بهرگى ــى جۈپ ــدىنمۇ ياخش ــادىكى جۈپتى ــۇ دۇني ــن، ب ــۇن. بهرگى ى ئ
ئازابىــدىن ۋە جهھهنــنهم ئازابىــدىن  ەجهنــنهتكه كىرگــۈزگىن، ئــۇنى قهبــر

مهن بولـــۇپ  ئهشـــۇ مېيىتنىـــڭ ئورنىـــدا: بـــۇنى ئـــاڭالپ. »ســـاقلىغىن
  . قالسۇمچۇ دەپ كهتتىم

  )963: مۇسلىم(

 -صلى اهللا عليه وسـلم -َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه  - 2535
ْتَنةَ الْقَْبرِ قَالَ َعلَى َرُجلٍ ِمْن الُْمْسِلِمَني فََسِمْعُتُه َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنَّ فُلَانَ ْبَن فُلَاٍن ِفي ِذمَِّتَك فَِقِه ِف

ـ  اِء َعْبُد الرَّْحَمنِ ِمْن ِذمَِّتَك َوَحْبلِ جَِوارَِك فَِقِه ِمْن ِفْتَنِة الْقَْبرِ َوَعذَابِ النَّارِ َوأَْنَت أَْهلُ الَْوفَ
 .َوالَْحْمِد اللَُّهمَّ فَاغِْفْر لَُه َواْرَحْمُه إِنََّك أَْنَت الَْغفُوُر الرَِّحيُم

ىبنــى ئهســقه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت ۋاســىله ئ - 2535
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇسـۇلمانالردىن    : قىلىدۇ

  :بىرىنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈۋېتىپ
ــى ا« ــېنىڭ   ! هللائــ ــاالنى ســ ــوغلى پــ ــڭ ئــ ــىزكى، پاالنىنىــ شهكســ
ــاقلىغىن  هزىمم ــدىن سـ ــرە ئازابىـ ــۇنى قهبـ ــدۇر، ئـ ــى » !ڭدىـ دېگهنلىكىنـ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    :رىـۋايهت قىلىـدۇ  ۇراھمان مۇنداق ئابد .ئاڭلىدىم
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ئۇنى قهبرىنىـڭ  . ۋە دىنىڭدىدۇر ڭهئۇ سېنىڭ زىمم«: ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئـى  . سـهن ۋاپـا ۋە ھهمـد ئهھلىسـهن    . ۋە دوزاخنىڭ ئازابىدىن سـاقلىغىن 

شهكســىزكى، ســهن . ئــۇنى مهغفىــرەت قىلغىــن ۋە رەھىــم قىلغىــن! هللا
  . ①ۇچىسهنمهغفىرەت ۋە رەھىم قىلغ

 )3202: ئهبۇ داۋۇد(

 َعلَى َصلَّى إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ كَانَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 2536
 َوأُْنثَاَنـا  ذَكَرَِنا َو َوكَبِريَِنا َوَصِغريَِنا َوغَاِئبَِنا َوَشاِهِدَنا َوَميِِّتَنا ِلَحيَِّنا اغِْفْر اللَُّهمَّ قَالَ الْجَِناَزِة
  .الْإƹَِاِن َعلَى فََتَوفَُّه ِمنَّا َتَوفَّْيَتُه َوَمْن الْإِْسلَامِ َعلَى فَأَْحيِِه ِمنَّا أَْحَيْيَتُه َمْن اللَُّهمَّ

: ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 2536
مىزى ئوقۇسـا مۇنـداق   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىنازا نا

  :دەيتتى
بـــۇ يهردە ، نى، ئۆلـــۈكلىرىمىزنـــىبىزنىـــڭ تىرىكلىرىمىز! هللائـــى ا«

، نى، چـــــــوڭلىرىمىزنىيـــــــوقلىرىمىزبـــــــۇ يهردە ، نىبـــــــارلىرىمىز
ــىكىچىكلىرىمىز ــاللىرىمىزنــ ــىۋە ئهرلىرىمىز نى، ئايــ ــرەت  نــ مهغفىــ

ئهگهر سهن بىزدىن بىرەرسىمىزنى ھايـات قالدۇرسـاڭ،   ! هللائى ا. قىلغىن
ئهگهر ســهن بىزنىــڭ بىرەرســىمىزنى . ئىســالم ئۈســتىدە قىلغىــن ئــۇنى

   ②»!ۋاپات تاپقۇزساڭ، ئۇنى ئىمان ئۈستىدە ۋاپات تاپقۇزغىن
 )1024: تىرمىزى(

2537 - ņقَالَ َشهِْدُت َمْرَوانَ َسأَلَ أََبا ُهَرْيَرةَ كَْيَف َسـِمْعَت   عن َعِلي ٍǷْبن َشمَّا
ْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َعلَى الَْجَناَزِة قَالَ أََمَع الَِّذي قُلَْت قَالَ َنَعـْم قَـالَ   َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

َتَها كَلَاٌم كَانَ َبْيَنُهَما قَْبلَ ذَِلَك قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ اللَُّهمَّ أَْنَت َربَُّها َوأَْنَت َخلَقَْتَها َوأَْنَت َهـَديْ 
 .وَحَها َوأَْنَت أَْعلَُم بِِسرَِّها َوَعلَانَِيِتَها جِئَْناَك ُشفََعاَء فَاغِْفْر لَُهِللْإِْسلَامِ َوأَْنَت قََبْضَت ُر

مهن مهرۋان بىــلهن : ئهلــى ئىبنــى شــهمماخ مۇنــداق دەيــدۇ  - 2537

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2742(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 817(ئهلبانى  ②
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  :بىرگه ئىدىم، ئۇ ئهبۇ ھۇرەيرەدىن
ــــ ســهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ جىنــازا       

. ئاڭلىغانمىـدىڭ؟ ـ دەپ سـورىدى   لغـانلىقىنى  قانـداق دۇئـا قى  نامىزىـدا  
  :ئهبۇ ھۇرەيرە

ـــ ســېنىڭ   ــاتىن ـ ــڭباي ــېمه    ئوقۇغىنى ــقا ن ــرگه يهنه باش ــلهن بى بى
  :مهرۋان. ئوقۇغان دېمهكچىمۇ؟ ـ دېدى

نىـڭ  ئهبۇ ھۇرەيرەبۇنىڭدىن ئىلگىرى مهرۋان بىلهن ( ـ دېدى  ھهئه،ــ 
رەزىيهلالھـۇ   ھـۇرەيرە ئهبۇ ). ئارىسىدا بۇ ھهقته پاراڭ بولۇپ ئۆتكهن ئىدى

  :ئهنهۇ
: ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يهنه مۇنــداق دەيتتــى

سـهن ئۇنىـڭ رەببىسـهن، ئـۇنى سـهن ياراتتىـڭ، ئـۇنى ئىسـالمغا         ! هللائى ا«
ســهن ئۇنىــڭ . ھهم ئــۇنى قهبــزى روھ قىلــدىڭ ســهن ھىــدايهت قىلــدىڭ

ــانلىرىنى بىلىســهن، بىــز شــاپائهت   ــۇپ مهخپىــي ۋە ئاشــكارا قىلغ چى بول
  . ①»كهلدۇق، ئۇنى مهغپىرەت قىلغىن

 )3200: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ إِذَا   - 2538
 .َصلَّْيُتْم َعلَى الَْميِِّت فَأَْخِلُصوا لَُه الدَُّعاَء

ھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلال  - 2538
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مېيىتنىڭ نامىزىنى چۈشـۈرگهندە، ئۇنىڭغـا ئىخـالس بىـلهن دۇئـا      «
   ②»!قىلىڭالر

 )1497: ئىبنى ماجه(

 فََرطًا لََنا اْجَعلُْه اللَُّهمَّ َوَيقُولُ الِْكَتابِ بِفَاِتَحِة الطِّفْلِ َعلَى َيقَْرأُ الَْحَسُن َقَالَ - 2539
 .َوأَْجًرا َوَسلَفًا

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 703(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1216(ئهلبانى  ②
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كىچىـك بالىغـا   : ھهسهن رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    – 2539
ئـۇنى بىـزگه   ! هللائـى ا : ۇئـا قىلىنىـدۇ  سۈرە پـاتىهه ئوقۇلىـدۇ ۋە مۇنـداق د   

ــۇرۇن بېرىــپ تۇرغــۇچىالردىن ئ ــدىمىزدا ۋە ب ــۇنى  ،قىلغىــن ال شــۇنداقال ئ
  . ىنغقىل قاتارىدا ىمىزرئهجبىزنىڭ 

  )رىۋايهت قىلغانمۇئهللهق بۇخارى (

َعْن َعطَاٍء أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعلَى اْبنِِه إِْبَراِهيَم َوُهَو اْبُن  - 2540
 .َسْبِعَني لَْيلَةً

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ئهتا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ – 2540
 ، ئـۇ تېخـى  ىهلهيهى ۋەسهللهم بالىسى ئىبراھىمنىڭ نامىزىنى چۈشۈردئ

  . ①ئىدىبوۋاق يهتمىش كۈنلۈك 
 )3188: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الطِّفْلُ لَا ُيَصلَّى َعلَْيِه َولَـا   - 2541
 .هِلََّيرِثُ َولَا ُيوَرثُ َحتَّى َيْسَت

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 2541
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــان  « ــۈك تۇغۇلغ ــۈرۈلمهيدۇ ئۆل ــامىزى چۈش ــراس  . بالىنىــڭ ن ــۇ مى ئ
  . ②»ئالمايدۇ، مىراسمۇ قالدۇرمايدۇ

 )1032: تىرمىزى(

. ويدعى لوالديه باملغفرة والرمحة يصلي على السقطرفعه، عن ابن عمر  - 2542
  .راواه رزين

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،    2542
ــگهن   ــداق دې بويىــدىن «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇن

ــۈرۈلىدۇ    ــامىزى چۈش ــالىنىڭمۇ ن ــكهن ب ــاجراپ كهت ــىغا     . ئ ــا ـ ئانىس ئات
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  . »قىلىنىدۇ مهغپىرەت ۋە رەھمهت تىلهپ دۇئا
 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َماَت إِْبَراِهيُم ْبُن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبـُن   - 2543
 .ثََمانَِيةَ َعَشَر َشْهًرا فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــدۇ  – 2543 ــا مۇنـــــــداق دەيـــــ ــۇ ئهنهـــــ ــه رەزىيهلالھـــــ : ئائىشـــــ
 18پهيغهمبهرســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ئـــوغلى ئىبـــراھىم  

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . ئايلىق ۋاقتىدا ۋاپات بولدى
  . ①ئۇنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىدى

 )3187: ئهبۇ داۋۇد(

أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعلَى َجَناَزِة َرُجـلٍ فَقَـاَم    َعْن أَبِي غَاِلبٍ قَالَ َصلَّْيُت َمَع - 2544
لَ ِحَيالَ َرأِْسِه ثُمَّ َجاُءوا بَِجَناَزِة اْمَرأٍَة ِمْن قَُرْيȈٍ فَقَالُوا َيا أََبا َحْمَزةَ َصلِّ َعلَْيَها فَقَاَم ِحَيـا 

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـاَم َعلَـى   َوَسِط السَّرِيرِ فَقَالَ لَُه الَْعلَاُء ْبُن زَِياٍد َهكَذَا َرأَْيَت النَّ
 .الَْجَناَزِة ُمقَاَمَك ِمْنَها َوِمْن الرَُّجلِ ُمقَاَمَك ِمْنُه قَالَ َنَعْم فَلَمَّا فََرȟَ قَالَ اْحفَظُوا

مهن ئهنهس ئىبنــى مالىــك  : ئهبــۇ غالىــب مۇنــداق دەيــدۇ    - 2544
. ىنــازا نــامىزىنى ئوقــۇدۇمرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن بىــر كىشــىنىڭ ج 

ــۇرۇپ      ــدا ت ــڭ بېشــىنىڭ ئۇدۇلى ــازنى ئۇنى ــۇ نام ــۇ ئهنه ئهنهس رەزىيهلالھ
ــۇدى ــى   . ئوقـ ــر ئايالنىـــڭ جىنازىسـ ــلىك بىـ ــيىن، قۇرەيشـ ــدىن كېـ ئۇنـ

  :ئۇالر. كهلتۈرۈلدى
ئهبـۇ  . ـ دېدى! سهن چۈشۈرگىن مۇئۇنىڭ نامىزىنى! ــ ئى ئهبۇ ھهمزە

ئهال . تـۇردى يهردە  غا ئۇدۇلۇرىسىجىنازىنىڭ ئوتتبۇ ) يهنى ئهنهس(ھهمزە 
  :ئىبنى زىياد ئۇنىڭغا

هن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ئايـــال  ســــــــ 
ئهر كىشـــىنىڭ جىنازىســـىغا  بۇنىڭـــدەك، كىشـــىنىڭ جىنازىســـىغا  

  :ـ دېدى، ئۇ ىتىڭ؟تۇرۇپ ئوقۇغىنىنى كۆرگهنم بۇرۇنقىدەك
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  :نامازدىن كېيىن، ئۇ. ــ ھهئه، ـ دېدى
  . ①ـ دېدى! ئېسىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر ــ بۇنى

 )1034: تىرمىزى(

قَالَ أَُبو غَاِلبٍ فََسأَلُْت َعْن َصنِيعِ أََنسٍ ِفي ِقَياِمِه َعلَى الَْمْرأَِة ِعْنَد َعجِيَزِتَها  - 2545
ُم ِحَيالَ َعجِيَزِتَها َيْسُتُرَها ِمْن فََحدَّثُونِي أَنَُّه إِنََّما كَانَ ِلأَنَُّه لَْم َتكُْن النُُّعوȇُ فَكَانَ الْإَِماُم َيقُو

 .الْقَْومِ
ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ : مۇنــداق دەيــدۇئهبــۇ غالىــب  - 2545

ــۇ ئايالنىــڭ     ــېمه ئۈچــۈن ئ ــامىزىنى چۈشــۈرگهندە، ن ــال مېيىتنىــڭ ن ئاي
  :بېلىنىڭ ئۇدۇلىدا تۇرغانلىقىنى سورىغانىدىم، ماڭا
ـــ چـــۈنكى ئـــۇ ئايـــال تاۋۇتقـــا ســـېلىنمىغانى  ) ئهنهس(ئىمـــام . دىــ

مېيىتنىــڭ جامائهتنىــڭ كــۆزىگه چېلىقىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن، شــۇ  
  . ②يهردە تۇرغانىدى، ـ دەپ جاۋاب بېرىلدى

 )3194: داۋۇد ئهبۇ(

 ُهَرْيـَرةَ  َوأََبـا  ُعَمَر ْبَن اللَِّه َوَعْبَد َعفَّانَ ْبَن ُعثَْمانَ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 2546
 الْإَِمـامَ  َيِلـي  ِممَّا الرَِّجالَ فََيْجَعلُونَ َوالنَِّساِء الرَِّجالِ بِالَْمِديَنِة الَْجَناِئزِ َعلَى َصلُّونَُي كَاُنوا
 .الِْقْبلَةَ َيِلي ِممَّا َوالنَِّساَء

ئوسـمان  : مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ  - 2546
ــۆمهر ۋە    ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــان، ئاب ــى ئهفف ــۇ  ئىبن ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

ئهرلهر . ئهنهــۇمالر مهدىنىــدە ئهر ۋە ئايالالرنىــڭ نــامىزىنى چۈشــۈرەتتى    
  . قويۇالتتى تامغا يېقىنراق، ئايالالر قىبله يېقىنراق ئىمامنىڭ ئالدىغا

  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

أُمِّ كُلْثُومٍ َواْبنَِها فَُجِعلَ  َمْولَى الَْحارِِث ْبنِ َنْوفَلٍ أَنَُّه َشهَِد َجَناَزةَ عن َعمَّار - 2547
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َتـاَدةَ  الُْغلَاُم ِممَّا َيِلي الْإَِماَم فَأَْنكَْرُت ذَِلَك َوِفي الْقَْومِ اْبُن َعبَّاسٍ َوأَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ َوأَُبو قَ
 .َوأَُبو ُهَرْيَرةَ فَقَالُوا َهِذِه السُّنَّةُ

نىـڭ ئازادگهردىسـى   ئهنهۇ ھارىس ئىبنى نهۋفهل رەزىيهلالھـۇ  - 2547
مهن ئۇممـۇ گۈلسـۈم ۋە ئۇنىـڭ ئوغلىنىـڭ جىنـازا      : مۇنداق دەيدۇ ئهممار
بالىنىـڭ جىنازىسـى ئىمـام تهرەپـكه قويۇلغانىـدى،      . ىمتغا قاتناشىنامىز

جامائهت ئىچىدە ئىبنـى ئاببـاس ئهبـۇ سـهئىد     . مهن نارازىلىق بىلدۈردۈم
  :الھۇ ئهنهۇمالر بار بولۇپ، ئۇالرخۇدرى، ئهبۇ قهتادە ۋە ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهل

  . ①ـ بۇ سۈننهتتۇر، ـ دېدى
 )3193: ئهبۇ داۋۇد(

أن يقدم الذكر إىل اɋمام يف الصالة ويقـدم إىل القبلـة يف   : زاد رزين - 2548
  .الدفن

ئهر كىشـىنىڭ  : ـ رەزىـن مۇنـۇالرنى قوشـۇپ رىـۋايهت قىلغـان       2548
ــدا، ئهر . مېيىتــى نامــازدا ئىمامنىــڭ ئالــدىغا قويۇلىــدۇ  دەپــنه قىلىنغان

  . كىشى قىبله تهرەپكه قويۇلىدۇ
 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َحْرَملَةَ َمْولَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَوْيِطبٍ  - 2549
يَنِة فَأُِتَي بَِجَناَزِتَها َبْعَد َصـلَاِة الصُّـْبحِ   أَنَّ َزْيَنَب بِْنَت أَبِي َسلََمةَ ُتُوفَِّيْت َوطَارٌِق أَِمُري الَْمِد

َن فَُوِضَعْت بِالَْبِقيعِ قَالَ َوكَانَ طَارٌِق ُيَغلُِّس بِالصُّْبحِ قَالَ اْبُن أَبِي َحْرَملَةَ فََسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْب
 .آنَ َوإِمَّا أَنْ َتْتُركُوَها َحتَّى َتْرَتِفَع الشَّْمُسُعَمَر َيقُولُ ِلأَْهِلَها إِمَّا أَنْ ُتَصلُّوا َعلَى َجَناَزِتكُْم الْ

ــۇ ســۇفيان ئىبنــى ھۇۋەيتىبنىــڭ    - 2549 ــدۇراھمان ئىبنــى ئهب ئاب
زەيــنهب : ئازادگهردىســى مــۇھهممهد ئىبنــى ئهبــۇ ھهرمهله مۇنــداق دەيــدۇ 

بىنتــى ئهبــۇ ســهلهمه ۋاپــات بولغــان چاغــدا، تــارىق مهدىنىنىــڭ ئهمىــرى 
 ئقىـ هىدىن كېيىن ئۇنىڭ جىنازىسى كهلتۈرۈلـۈپ، ب بامدات نامىز. ئىدى
خېلى قاراڭغۇ چاغدىال تاڭ تارىق بامدات نامىزىنى  .لىقىغا قويۇلدىرمازا
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ــۇيتتى ــڭ    . ئوق ــا مېيىتنى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  :تۇغقانلىرىغا

ــــ ئۇنىــڭ نــامىزىنى يــا ھــازىر چۈشــۈرۈڭالر يــاكى كــۈن نهيــزە بــويى  
  . ـ دېدى! ئاندىن چۈشۈرۈڭالرئۆرلىگهندە 

  )536: مالىك(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر قَالَ ُيَصلَّى َعلَى الَْجَناَزِة َبْعَد الَْعْصرِ َوَبْعـَد   - 2550
  .طَاِهٌر َوُهَو اإِلَّ الَْجَناَزِة َعلَى الرَُّجلُ ُيَصلِّي لَا َيقُولُ وكَانَ الصُّْبحِ إِذَا ُصلَِّيَتا ِلَوقِْتهَِما

ئابـدۇلالھ  : نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ  - 2550
بامــدات يــاكى  نىجىنــازا نامــازلىرى :ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا 

ــىر ــ ئهس ــۇ دىن كېيىننامازلىرى ــدۇ چۈشۈرم ــكه بولى ــا . ۈش ــازا ئهمم جىن
  .نامىزىنى تاھارەتسىز ئوقۇشقا بولمايدۇ، ـ دەيتتى

  )537: الىكم(

عن َعاِئَشةَ لَمَّا ُتُوفَِّي َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاȋٍ قَالَْت اْدُخلُوا بِِه الَْمْسجَِد َحتَّى  - 2551
لََّم َعلَى أَُصلَِّي َعلَْيِه فَأُْنِكَر ذَِلَك َعلَْيَها فَقَالَْت َواللَِّه لَقَْد َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

 .َنْي َبْيَضاَء ِفي الَْمْسجِِد ُسَهْيلٍ َوأَِخيِهاْب
: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 2551

سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋاپـات بولغـان چاغـدا، ئائىشـه     
  :رەزىيهلالھۇ ئهنها

ــۇنى مهســجىدنىڭ ئىچىــگه ئېلىــپ كىــرىڭالر   ـــ ئ مهنمــۇ ئۇنىــڭ ! ـ
ئۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرۈلگهنىدى، ئائىشـه  . زىنى ئوقۇيمهن، ـ دېدى نامى

تائاالنىـــڭ نـــامى بىـــلهن قهســـهم قىلىمهنكـــى،  هللا ا: رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا
ــوغلى       ــى ئ ــڭ ئىكك ــهللهم بهيزانى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
سۇھهيل ۋە ئۇنىڭ قېرىندىشىنىڭ نـامىزىنى مهسـجىدته ئوقۇغانىـدى، ـ     

  . دېدى
  )973: ىممۇسل(
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 .َما أَْسَرَع َما َنِسَي النَّاُس: ويف رواية - 2552
ــۇ   - 2552 ــىچه، ئـ ــۋايهتته نهقىـــل قىلىنىشـ ــر رىـ خهلـــق : يهنه بىـ

 .ـ دېگهن! ھه - دېگهن تېز ئۇنتۇپ كهتكهنىنېم
 .َما أَْسَرَع النَّاَس إِلَى أَنْ َيِعيُبوا َما لَا ِعلَْم لَُهْم بِِه: َعْن َعاِئَشةَ قالت - 2553
خهلق ئۆزى بىلمهيدىغان ئىشـنى  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها - 2553
  . ـ دېگهن! ؟ھه –انداق ئالدىراپ كېتىدىغاندۇ نېم شكهئهيىبله

  )973: مۇسلىم(

َعْن َناِفعٍ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه قَالَ ُصلَِّي َعلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ِفـي   - 2554
 .الَْمْسجِِد

نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ    - 2554
ئـۆمهر ئىبنـى خهتتابنىـڭ جىنـازا     : ئهنهۇمادىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ  

  . نامىزى مهسجىدته ئوقۇلغان
  )539: مالىك(

َمْن َصلَّى َعلَى َجَناَزٍة  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 2555
 .ِفي الَْمْسجِِد فَلَا َشْيَء َعلَْيِه

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2555
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ①»ھېچنېمه بولمايدۇ ،مهسجىد ئىچىدە جىنازا نامىزى ئوقۇلسا«
 )3191: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ اْمَرأَةً َسْوَداَء كَاَنْت َتقُمُّ الَْمْسجَِد أَْو َشابا فَفَقََدَها َرُسولُ اللَِّه  - 2556
نَُّهْم َصغَُّروا أََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَ َعْنَها أَْو َعْنُه فَقَالُوا َماَت قَالَ أَفَلَا كُْنُتْم آذَْنُتُمونِي قَالَ فَكَ

ْملُـوَءةٌ ظُلَْمـةً   أَْمَرَها أَْو أَْمَرُه فَقَالَ ُدلُّونِي َعلَى قَْبرِِه فََدلُّوُه فََصلَّى َعلَْيَها ثُمَّ قَالَ إِنَّ َهِذِه الْقُُبوَر َم
 .َعلَى أَْهِلَها َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيَنوُِّرَها لَُهْم بَِصلَاِتي َعلَْيهِْم

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2732(ئهلبانى  ①
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بىر قارا ئايـال  : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 2556
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . ياكى بىر ياش باال مهسجىدنى تازىاليتتى
ســـورىغانىدى، ئۇنىـــڭ ۋاپـــات  دىنۋەســـهللهم ئـــۇنى تاپالمـــاي، باشـــقىالر

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. بولغانلىقى ئېيتىلدى
ئايال (ئۇالر ئۇ . ا خهۋەر قىلىپ قويساڭالر بولماسمىدى؟ ـ دېدى ــ ماڭ
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر. ســهل قارىغانىــدى جىنازىســىغانىــڭ )يــاكى ئهر

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ دېـدى، ئـۇالر باشـالپ     ! ــ مېنى ئۇنىڭ قهبرىسىگه باشالپ بېـرىڭالر 

زىنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىــڭ نــامى     . بــاردى
  :چۈشۈرگهندىن كېيىن

ــۇ قهبرىلهرنىــڭ ئىگىلىــرى   ـــ شهكســىزكى، ب ا تــقاراڭغۇلۇق -قــاپ ـ
تائاال مېنىڭ نامىزىم بىلهن ئۇالرنىڭ قهبرىسىنى نۇرالنـدۇرۇپ  هللا ، اقاپتۇ

  . ـ دېدى بېرىدۇ،
  )956: مۇسلىم(

ٍت أَنَُّهْم َخَرُجوا َمَع َرُسولِ َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن َعمِِّه َيزِيَد ْبنِ ثَابِ - 2557
ْولَاةُ َبنِي فُلَاٍن اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ فََرأَى قَْبًرا َجِديًدا فَقَالَ َما َهذَا قَالُوا َهِذِه فُلَاَنةُ َم

ًرا َوأَْنَت َناِئٌم قَاِئلٌ فَلَْم ُنِحبَّ أَنْ ُنوِقظََك بَِهـا  فََعَرفََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َماَتْت ظُْه
لَا َيُمـوُت   فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصفَّ النَّاَس َخلْفَُه َوكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبًعا ثُمَّ قَالَ

 .ا آذَْنُتُمونِي بِِه فَإِنَّ َصلَاِتي لَُه َرْحَمةٌِفيكُْم َميٌِّت َما ُدْمُت َبْيَن أَظُْهرِكُْم إِلَّ
خارىجه ئىبنى زەيـد ئىبنـى سـابىت تاغىسـى يهزىـد ئىبنـى        - 2557

بىز پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   : سابىتتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ
ــدۇق    ــىرتقا چىققانى ــرگه س ــلهن بى ــهللهم بى ــهلاللالھۇ . ۋەس پهيغهمبهرس

  :قهبرىدىن بىرنى كۆرۈپئهلهيهى ۋەسهللهم يېڭى 
  :بىز. ــ بۇ كىمنىڭ قهبرىسى؟ ـ دەپ سورىدى

پهيغهمـبهر  . ــ بۇ پاالنىنىڭ ئازادگهردىسى پـاالنى ئايالنىـڭ، ـ دېـدۇق    
  :ئارىدىن بىرەيلهن. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى ئېسىگه ئالدى

ــا،        ــۇخالپ قالغاچق ــهن ئ ــدى، س ــات بولغانى ــدا ۋاپ ــۈش ۋاقتى ــۇ، چ ـــ ئ ـ
ــدى    ئۇيغىت ــدۇق، ـ دې ــى  . ىشــنى خالىمى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
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ــر      ــۆت تهكبى ــپ، ت ــىغا تىزى ــى ئارقىس ــهللهم بىزن ــپۋەس ــڭ  ئېيتى ئۇنى
  :نامىزىنى ئوقۇدى، ئۇنىڭدىن كېيىن

، مېنــى غانــدا مهن ئــاراڭالردىال بولىــدىكهنمهنــــ بىرەرســى ۋاپــات بول
ــدۈرۈڭالر  ــۇم خهۋەرلهن ــت ئۈ   . چوق ــامىزىم مېيى ــڭ ن ــۈنكى مېنى ــۈن چ چ

  . ①رەھمهتتۇر، ـ دېدى
  )2022: نهسائى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ أَنَّ أُمَّ َسْعٍد َماَتْت َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2558
 .غَاِئٌب فَلَمَّا قَِدَم َصلَّى َعلَْيَها َوقَْد َمَضى ِلذَِلَك َشْهٌر

هلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت سهئىد ئىبنى مۇسهييىب رەزىي - 2558
ئۇممــۇ ســهئد ۋاپــات بولغانــدا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : قىلىــدۇ

ئۆتكهنـدە، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ئـاي   ئارىدىن بىـر . ۋەسهللهم يوق ئىدى
ــهللهم   ــى ۋەس ــهپهردىن(ئهلهيه ــامىزىنى   ) س ــڭ ن ــپ، ئۇنى ــپ كېلى قايتى

  . ②چۈشۈردى
 )1038: تىرمىزى(

قَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َيْوًما فََصلَّى َعلَى َعْن ُع - 2559
كُْم أَْهلِ أُُحٍد َصلَاَتُه َعلَى الَْميِِّت ثُمَّ اْنَصَرَف إِلَى الِْمْنَبرِ فَقَالَ إِنِّي فََرطٌ لَكُْم َوأََنا َشهِيٌد َعلَْي

ظُُر إِلَى َحْوِضي الْآنَ َوإِنِّي أُْعِطيُت َمفَاِتيَح َخَزاِئنِ الْأَْرضِ أَْو َمفَاِتيَح الْـأَْرضِ  َوإِنِّي َواللَِّه لَأَْن
 .َوإِنِّي َواللَِّه َما أََخاُف َعلَْيكُْم أَنْ ُتْشرِكُوا َبْعِدي َولَِكْن أََخاُف َعلَْيكُْم أَنْ َتَنافَُسوا ِفيَها

ــامىر رەزىيهلال  - 2559 ــۇقبه ئىبنــى ئ ــۋايهت   ئ ــداق رى ــۇ مۇن ھــۇ ئهنه
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر كــۈنى ســىرتقا : قىلىــدۇ

ئۇنىڭـدىن كېـيىن   . ئوقـۇدى  ىزىنـام  مېيىـت  چىقىپ، ئۇھـۇد ئهھلىـگه  
  :مۇنبهرگه چىقىپ

. مهن سىلهردىن بۇرۇن كېتىمهن ۋە سـىلهرگه گـۇۋاھچى بـولىمهن   «
كۆلـۈمنى  شـۇ تاپتـا   مهن تائاالنىڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،     هللا ا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1911(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 174(ئهلبانى  ②
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تائاالنىڭ هللا ا. ماڭا دۇنيا خهزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرى بېرىلدى. كۆردۈم
ــيىن       ــدىن كې ــىلهرنىڭ مهن ــى، مهن س ــهم قىلىمهنك ــلهن قهس ــامى بى ن
شــــېرىك كهلتۈرۈشــــىڭالردىن قورقمــــايمهن، بهلكــــى دۇنيــــا ئۈچــــۈن  

  . دېدى» بهسلىشىپ قېلىشىڭالردىن قورقىمهن
  )1344: بۇخارى(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْتلَى  - 2560
 .أُُحٍد َبْعَد ثََمانِي ِسنَِني

پهيغهمــبهر : ئــۇقبه ئىبنــى ئــامىر مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 2560
ــلهرگه      ــۈپ كهتكهن ــىدا ئۆل ــۇد ئۇرۇش ــهللهم ئۇھ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  . ئوقۇغان ىزىمانمېيىت هككىز يىلدىن كېيىن س
  )4042: بۇخارى(

َعْن أَبِي َبْرَزةَ الْأَْسلَِميِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم ُيَصلِّ َعلَى  - 2561
 .َِماِعزِ ْبنِ َماِلٍك َولَْم َيْنَه َعْن الصَّلَاِة َعلَْيه

ــۇرزە ئهســ  - 2561 ــۇ ب ــدۇ  ئهب ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : لهمىي رەزىيهلالھ
ــڭ      ــى مالىكنى ــائىز ئىبن ــهللهم م ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
نــــامىزىنى چۈشــــۈرمىگهن، لــــېكىن باشــــقىالرنى ئۇنىــــڭ نــــامىزىنى 

  . ①چۈشۈرۈشتىن توسمىغان
 )3186: ئهبۇ داۋۇد(

َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيْؤَتى بِالرَُّجـلِ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه - 2562
لَْيِه َوإِلَّا الُْمَتَوفَّى َعلَْيِه الدَّْيُن فََيقُولُ َهلْ َتَرَك ِلَدْينِِه ِمْن قََضاٍء فَإِنْ ُحدِّثَ أَنَُّه َتَرَك َوفَاءă َصلَّى َع

ُه َعلَْيِه الْفُُتوَح قَاَم فَقَالَ أََنا أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني قَالَ ِللُْمْسِلِمَني َصلُّوا َعلَى َصاِحبِكُْم فَلَمَّا فََتَح اللَّ
 .ِتِهِمْن أَْنفُِسهِْم فََمْن ُتُوفَِّي ِمْن الُْمْسِلِمَني فََتَرَك َدْيًنا َعلَيَّ قََضاǗُُه َوَمْن َتَرَك َمالًا فَُهَو ِلَوَرثَ

: ىلىــدۇئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت ق - 2562

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2728(ئهلبانى  ①
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا قهرزدار پېتى ۋاپات 
  :بولۇپ كهتكهن كىشىلهرنىڭ مېيىتى كهلتۈرۈلگهندە

ــ ئۇ، قهرزىنـى تـۆلهش ئۈچـۈن بىـرەر نهرسـه قويـۇپ كهتتىمـۇ؟ ـ دەپ         
ئهگهر بىـرەر نهرسـه قويـۇپ كهتـكهن بولسـا، ئۇنىـڭ نـامىزىنى        . سورايتتى
  :كسىچه بولغاندا، مۇسۇلمانالرغائه. چۈشۈرەتتى

باشقا يهرلهر . ـ دەيتتى! قېرىندىشىڭالرنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈڭالر ــ
ــدىن كېــيىن،    –فهتىــه قىلىنىــپ، مــال   ــا قىلىنغان دۇنيــا كــۆپلهپ ئات

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
. لهرگه ئۇالرنىـــڭ نهپســـىلىرىدىنمۇ يېقىـــنمهن  مـــۇئمىنـــــ مهن 
دىن بىرەرســى قهرزدار پېتــى ئۆلــۈپ كهتــكهن بولســا، ئۇنىــڭ مۇســۇلمانالر

 -مــال ـ دۇنيــا قالــدۇرۇپ كهتكهنلهرنىــڭ مــال   . قهرزىنــى مهن تــۆلهيمهن
  . ①دۇنياسى مىراسخورلىرىغا تهۋەدۇر، ـ دېدى

 )1070: تىرمىزى(

لََّم بَِرُجلٍ قََتلَ َنفَْسُه َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 2563
  .بَِمَشاِقȌَ فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيِه

جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت  - 2563
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا ئـۆزىنى      : قىلىدۇ

پىچــاقالپ ئۆلتۈرىۋالغــان بىرىنىــڭ مېيىتــى كهلتۈرۈلگهنىــدى، ئۇنىــڭ  
  . ىنى چۈشۈرمىدىنامىز

 )978: مۇسلىم(

ُتُوفَِّي َرُجلٌ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   : َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ - 2564
َداِخلَـِة  اْنظُُروا إِلَى “:َوَسلَّْم، فَلَْم ُيوَجْد لَُه كَفٌَن، فَأََتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ

  .“اِن َصلُّوا َعلَى َصاِحَبكُْمكَيََّت” :فَأُِصيَب ِديَناٌر أَْو ِديَناَراِن، فَقَالَ “إَِزارِِه
پهيغهمـبهر  : ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ    - 2564

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 855(ئهلبانى  ①
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ئۇنىڭغـا  . سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ۋاقتىـدا بىـر كىشـى ۋاپـات بولـدى       
ــپهن تېپى ــدىكې ــلهن،  . لمى ــۇنىڭ بى ــۇالر ش ــى   ئ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. هلدىك نىڭ قېشىغاۋەسهللهم
ئۇنىـــڭ . ــــ دېـــدى! ـــــ ئۇنىـــڭ تامبىلىنىـــڭ يانچۇقىغـــا قـــاراپ بـــېقىڭالر

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . دىنار تېپىلدى) ياكى ئىككى(يانچۇقىدىن بىر 
  :للهمۋەسه

  . ①ـ دېدى! چۈشۈرۈڭالرسىلهر قېرىندىشىڭالرنىڭ نامىزىنى ! پاھــ 
 )7506: »ئهلكهبىر«(

َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمْن َميٍِّت ُتَصلِّي َعلَْيـِه   - 2565
  .َيْشفَُعونَ لَُه إِلَّا ُشفُِّعوا ِفيِه أُمَّةٌ ِمْن الُْمْسِلِمَني َيْبلُُغونَ ِمائَةً كُلُُّهْم

ــ   - 2565 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ائائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــامىزىنى   « ــڭ ن ــداق مېيىتنى ــۇلمانالردىن ھهرقان ــۈز كىشــى  مۇس ي
لىكى قوبـۇل  الرنىڭ تىشاپائهت تىلىسه، ئۇھهممىسى چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭغا 

  . »قىلىنىدۇ
 )947: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َما ِمْن ُمْسِلمٍ  - 2566
  .ِفيِه َيُموُت فََيقُوُم َعلَى َجَناَزِتِه أَْرَبُعونَ َرُجلًا لَا ُيْشرِكُونَ بِاللَِّه َشْيئًا إِلَّا ُشفُِّعوا

مهن : مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ    مـا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 2566
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

ــامىزىنى ا « ــۇلماننىڭ نـ ــداقلىكى مۇسـ ــېرىك  هللاقانـ ــىنى شـ ــا ھېچنهرسـ قـ
ىتى شـاپائ ان قىلغـ مېيىتقـا  الرنىڭ كهلتۈرمهيدىغان قىرىق كىشى چۈشۈرسه، ئۇ

  . ②»ىنىدۇوبۇل قىلق
  )3170: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بــو لــۇپ، راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر، ـ            ): 4217(ھهيســهمى  ①

 .دېگهن
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َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه الَْيَزنِيِّ قَالَ كَانَ َماِلُك ْبُن ُهَبْيَرةَ إِذَا َصـلَّى َعلَـى    - 2567
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َجَناَزٍة فََتقَالَّ النَّاَس َعلَْيَها َجزَّأَُهْم ثَلَاثَةَ أَْجَزاٍء ثُمَّ قَالَ قَالَ َرُسولُ

  .َمْن َصلَّى َعلَْيِه ثَلَاثَةُ ُصفُوٍف فَقَْد أَْوَجَب
مهرسهد ئىبنى ئابدۇلالھ يهزەنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    - 2567

ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــدا،    : رى ــامىزى ئوقۇغان ــازا ن ــۇبهيرە جىن ــى ھ مالىــك ئىبن
  :تتى ۋەجامائهت ئاز بولسا، ئۈچ سهپكه بۆله

كىمنىڭ نامىزىنى ئۈچ «: ــ پهيغهمبهرسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
دېـگهن، ـ   » ۋاجىـپ بولىـدۇ  ) جهنـنهت (سهپ جامـائهت چۈشۈرسـه، ئۇنىڭغـا    

  . ①دەيتتى
 )1028: تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم عن َعْبد اللَِّه ْبُن أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ - 2568
ْيُر ذَِلَك إِذَا ُدِعَي ِلجَِناَزٍة َسأَلَ َعْنَها فَإِنْ أُثْنَِي َعلَْيَها َخْيٌر قَاَم فََصلَّى َعلَْيَها َوإِنْ أُثْنَِي َعلَْيَها غَ

  .قَالَ ِلأَْهِلَها َشأُْنكُْم بَِها َولَْم ُيَصلِّ َعلَْيَها
ىن مۇنــداق رىــۋايهت ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ قهتــادە دادىســىد - 2568
ــدۇ ــا    : قىلى ــازا نامىزىغ ــهللهم جىن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ئهگهر ئۇنىــڭ ياخشــى گېپــى . چاقىرىلســا، ئــۇنى باشــقىالردىن ســورايتتى
ئهگهر ئۇنىــڭ . تــۇرۇپ ئۇنىــڭ نــامىزىنى چۈشــۈرەتتى نبولۇنســا، ئورنىــدى

  :ئهكسىچه بولسا، ئۇنىڭ ئائىلىسىگه
دەيتتـى  » !ڭالر، شۇنداق بىر تهرەپ قىلىڭالرسىلهر قانداق خالىسا«

  . ②ۋە ئۇنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمهيتتى
  )22049: ئهھمهد(

عن أىب بن كعب عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم ان املالئكة غسلت آدم  - 2569

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 173(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه         ): 3959(ھهيســـهمى  ②

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  .وكربت عليه أربعا وقالوا هذه سنتكم يا بىن آدم
ــۋاي     - 2569 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــب رەزىيهلالھـ ــى كهئـ ــۇبهي ئىبنـ هت ئـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
پهرىشـــتىلهر ئـــادەمنى يۇيـــۇپ، تـــۆت تهكبىـــر بىـــلهن نـــامىزىنى  «

جىنــازا نــامىزى مانــا بــۇ، ! ئــى ئــادەم بــالىلىرى: چۈشــۈرگهندىن كېــيىن
  . ①»ـ دېدى ،چۈشۈرۈشنىڭ ئۇسۇلى

  )»ئهلئهۋسهت«(

  .سلته املالئكة باملاء وترا وƩدت لهويف رواية ملا تويف آدم غ - 2570
ئــادەم ئهلهيهىسســاالم ۋاپــات بولغانــدا، «: يهنه بىــر رىــۋايهتته - 2570

ــدىن يهرلىكىــدە     ــۇپ، ئان ــۈچ قېــتىم يۇي ــۇنى ســۇ بىــلهن ئ پهرىشــتىلهر ئ
  . ②دېيىلگهن» قويغان

 )»ئهلئهۋسهت«(

هنـى أن  عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه أن النƑ صلى اهللا عليه وسلم  - 2571
  .يصلى على اƨنائز بني القبور

ــۋايهت     - 2571 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
: قىلىنىــــــدۇكى، پهيغهمــــــبهر ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهم 

  . ③دېگهن» قهبرىستانلىقتا جىنازا نامىزى ئوقۇشقا بولمايدۇ«
  )»ئهلئهۋسهت«(

  

                                                 
ــهمى  ① ــهئد        ): 4183(ھهيس ــى س ــمان ئىبن ــهنهدىدە ئوس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــى ئىكهنلى    . ئىس ــهنچلىك كىش ــڭ ئىش ــقىالر ئۇنى ــم ۋە باش ــۇ نهئى ــرى  ئهب ــى ئىلگى كىن
ــان، ـ          ــا قويغـ ــى ئوتتۇرىغـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــالر ھهدىسـ ــك ھهدىسشۇناسـ ــه، كۆپچىلىـ سۈرسـ

 .دېگهن
ــهمى  ② ــهنچلىكتۇر     ): 4231(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ . بـ

 .نلېكىن بهزى راۋىيلىرى ھهققىدە باشقىچه قاراشالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ـ دېگه
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 4187(ھهيسهمى  ③
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  ىلىشدەپنه قئۇنى جىنازىغا ئهگىشىش، كۆتۈرۈش ۋە 

عن أَبِي الُْمَهزِّمِ قَالَ َصِحْبُت أََبا ُهَرْيَرةَ َعْشَر ِسنَِني َسِمْعُتُه َيقُولُ َسِمْعُت  - 2572
 َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َتبَِع َجَناَزةً َوَحَملََها ثَلَاثَ َمرَّاٍت فَقَْد قََضى َمـا 

  .اَعلَْيِه ِمْن َحقَِّه
مهن ئهبـۇ ھـۇرەيرە   : مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   مھهززىمۇ ئهبۇ – 2572

بىـر قېـتىم   ئۇنىـڭ  . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىـلهن ئـون يىـل بىـرگه بولـدۇم     
ــدىم  ــداق دېگهنلىكىنـــى ئاڭلىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  : مۇنـ ــبهر سـ پهيغهمـ

تۈرســه، ۆكىمكـى جىنازىغـا ئهگىشــىپ، ئـۇنى ئـۈچ قېـتىم ك     «: ۋەسـهللهم 
  . ①دېگهنىدى» ن ھهققىنى ئادا قىلىدۇئۇنىڭغا بولغا

 )1041: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُتْتَبُع الَْجَناَزةُ بَِصْوٍت  - 2573
  .َولَا َنارٍ َزاَد َهاُرونُ َولَا ُيْمَشى َبْيَن َيَدْيَها

لالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيه  - 2573
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

جىنازىنىـــڭ ئارقىســـىدىن ئـــۈن ســـېلىپ يـــاكى ئـــوت يېقىـــپ   «
  .»مېڭىشقا بولمايدۇ) ئهگىشىپ(

دېگهننــى » مېيىتنىــڭ ئالدىــدا مېڭىشــقىمۇ بولمايــدۇ   «: ھــارۇن
  . ②رىۋايهت قىلدىقوشۇپ 

  )3171: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 175(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 696(ئهلبانى  ②
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َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََبا  - 2574
  .َبكْرٍ َوُعَمَر َيْمُشونَ أََماَم الَْجَناَزِة

دېگهنلىكىنـى  مۇنـداق   ىڭسالىم ئىبنى ئابدۇلالھ دادىسىن - 2574
بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ، ئهبـۇ  مهن پهيغهم: رىۋايهت قىلىدۇ

بهكـــرى ۋە ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇماالرنىـــڭ جىنازىنىـــڭ ئالدىـــدا      
  . ①ماڭغانلىقىنى كۆردۈم

  )1008: تىرمىزى(

أنتم ُمَشفَّعونَ، فامشوا بني يديها وخلفها، وعـن ƹينـها   «: قال  :لرزين: 2575
 .»وƽاƬا، وقريبا منها

. ســىلهر شــاپائهت قىلغۇچىالرســىلهر«: يهتتهيهنه بىــر رىــۋا – 2575
شـــۇڭا ئۇنىـــڭ ئالـــدى ۋە ئارقىســـىدا، ئـــوڭ ۋە ســـول تهرىپىـــدە يـــېقىن 

  . دېيىلگهن» !مېڭىڭالر
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َسأَلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن   - 2576
َمْشيِ َخلَْف الَْجَناَزِة قَالَ َما ُدونَ الَْخَببِ فَإِنْ كَانَ َخْيًرا َعجَّلُْتُموُه َوإِنْ كَانَ َشرا فَلَا ُيَبعَُّد الْ

  .إِلَّا أَْهلُ النَّارِ الَْجَناَزةُ َمْتُبوَعةٌ َولَا َتْتَبُع َولَْيَس ِمْنَها َمْن َتقَدََّمَها
ەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق رىـــۋايهت ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد ر - 2576
ــدۇ ــبهر: قىلىـ ــز پهيغهمـ ــهللهمدىن جىنازىنىـــڭ   بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ سـ

  :ئارقىسىدىن مېڭىش توغرۇلۇق سورىغانىدۇق، ئۇ
ئهگهر ئۇ ياخشى بهندە بولسا، . كىچىك ۋە ئىلدام قهدەملهر بىلهن مېڭىڭالر«

ئهگهر يامــان بهنــدە . لهرماقامىغــا تېخىمــۇ بالــدۇرراق يهتكــۈزۈپ قويغــان بولىســى
ــۆز        ــارتىپال ئ ــتىن ت ــى باش ــا، دوزاخ ئهھل ــدۇ  بولس ــان بولى ــۇۋال قىلغ ــۆزىگه ئ . ـ ئ

ــدۇ  ــدا مېڭىشــقا بولماي ــۈپ  . جىنازىنىــڭ ئالدى ــدىغا ئۆت كىمكــى جىنازىنىــڭ ئال
ئهجىـردىن مهھـرۇم   ) جىنازىغا ئهگهشـكهنلىكى ئۈچـۈن بېرىلىـدىغان   (كهتسه، ئۇ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 805(ئهلبانى  ①
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  . ①دېدى» قالىدۇ
 )1011: تىرمىزى(

قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد َمْن اتََّبَع جَِناَزةً فَلَْيْحِملْ بَِجَوانِبِ السَّرِيرِ كُلَِّهـا   - 2577
  .فَإِنَُّه ِمْن السُّنَِّة ثُمَّ إِنْ َشاَء فَلَْيَتطَوَّْع َوإِنْ َشاَء فَلَْيَدْع

: دۇئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـ    - 2577
. رســۇنۈكۆتتۇتــۇپ پىــدىن اترتاۋۇتنىــڭ ئهكىمكــى جىنازىغــا ئهگهشســه، 

رسـۇن، خالىمىسـا   ۈئۇنىڭدىن كېـيىن خالىسـا كۆت  . چۈنكى ئۇ سۈننهتتۇر
  . ②رمىسۇنۈكۆت

 )1478: ئىبنى ماجه(

رَّاِكُب َخلْـَف  َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ال - 2578
  .الَْجَناَزِة َوالَْماِشي َحْيثُ َشاَء ِمْنَها َوالطِّفْلُ ُيَصلَّى َعلَْيِه

ــ - 2578 ئبه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت ۆمـــۇغىرە ئىبنـــى شـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يــادىلهر قهيهردە ئــۇالغ بىــلهن ماڭغــانالر جىنازىنىــڭ كهينىــدە، پى «
ــدۇ   ــۇ يهردە ماڭى ــا، ش ــالىنىڭ . مېڭىشــنى خالىس ــىدە ب ــامىزى  مۇنارەس ن

  . ③دۇىچۈشۈرۈل
 )1031: تىرمىزى(

َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الرَّاِكـُب   - 2579
اِشي َيْمِشي َخلْفََها َوأََماَمَها َوَعْن َيِمينَِها َوَعْن َيَسارَِها قَرِيًبا ِمْنَهـا  َيِسُري َخلَْف الَْجَناَزِة َوالَْم

  .َوالسِّقْطُ ُيَصلَّى َعلَْيِه َوُيْدَعى ِلَواِلَدْيِه بِالَْمْغِفَرِة َوالرَّْحَمِة
ئبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ۆمۇغىرە ئىبنى ش - 2579

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلال

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 169(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 321(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 823(ئهلبانى  ③
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پىيـادىلهر ئالـدى،   . ئۇالغ بىلهن ماڭغانالر جىنازىنىـڭ كهينىـدىن ماڭىـدۇ   «
چۈشـۈپ كهتـكهن بالىنىـڭ نـامىزى     . ئارقا، ئوڭ، سول تهرىپىدىن يېقىن ماڭىـدۇ 

ــۈرۈل ــا ىچۈشـ ــا   -دۇ، ئۇنىـــڭ ئاتـ ــلهپ دۇئـ ــمهت تىـ ــرەت ۋە رەھـ ــىغا مهغفىـ ئانىسـ
  . ①»قىلىنىدۇ

 )3180: اۋۇدئهبۇ د(

َعْن ثَْوَبانَ قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي َجَنـاَزٍة    - 2580
فََرأَى َناًسا ُركَْباًنا فَقَالَ أَلَا َتْسَتْحُيونَ إِنَّ َملَاِئكَةَ اللَِّه َعلَى أَقَْداِمهِْم َوأَْنـُتْم َعلَـى ظُُهـورِ    

  .الدََّوابِّ
بىــز : ســهۋبان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ – 2580

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـرگه جىنـازا نامىزىغـا    
ــۇق ــا مىنىــپ    . چىقت ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇالغق پهيغهم

  :ماڭغانالرنى كۆرۈپ
نىـــڭ پهرىشـــتىلىرى پىيـــادە   هللاســـىلهر ھايـــا قىلمامســـىلهر، ا  «

  . ②دېدى» ېتىۋاتسا، سىلهر ئۇالغلىرىڭالرغا مىنىۋاپسىلهرك
 )1012: تىرمىزى(

َعْن ثَْوَبانَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بَِدابٍَّة َوُهَو َمَع الَْجَناَزِة  - 2581
ِكَب فَِقيلَ لَُه فَقَالَ إِنَّ الَْملَاِئكَةَ كَاَنْت َتْمِشـي  فَأََبى أَنْ َيْركََبَها فَلَمَّا اْنَصَرَف أُِتَي بَِدابٍَّة فََر

  .فَلَْم أَكُْن ِلأَْركََب َوُهْم َيْمُشونَ فَلَمَّا ذََهُبوا َرِكْبُت
ــدۇ    - 2581 ــۋايهت قىلىـ ــداق رىـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــهۋبان رەزىيهلالھـ : سـ

ئهگىشــــىپ  ىغــــاپهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم جىناز
ــداكېتى ــى      ۋاتقان ــا مىنگىل ــېكىن ئۇنىڭغ ــدى، ل ــۇالغ ھازىرالن ــا ئ ئۇنىڭغ

ــۇالغ كهلتۈرۈلگهنىــدى، ئۇنىڭغــا مىنــدى قايتىشــىدا . ئۇنىمىــدى . يهنه ئ
ــداق       ــۈن ئۇن ــېمه ئۈچ ــهللهمدىن ن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  : قىلغانلىقى سورالغانىدى، ئۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2723(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 170(ئهلبانى  ②
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ر ئـۇال  ،پهرىشتىلهر پىيادە مېڭىۋاتاتتى، شـۇنىڭ ئۈچـۈن مىنمىـدىم   «
  . ①دېدى» كهتكهندىن كېيىن مىندىم

 )3177: ئهبۇ داۋۇد(

و َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَـى   - 2582
Ȍَُّبِِه َوَنْحُن َنتَّبُِعُه َنْسَعى  اْبنِ الدَّْحَداحِ ثُمَّ أُِتَي بِفََرسٍ ُعْريٍ فََعقَلَُه َرُجلٌ فََرِكَبُه فََجَعلَ َيَتَوق

قٍ أَْو َخلْفَُه قَالَ فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَْم ِمْن ِعذْقٍ ُمَعلَّ
  .ُمَدلŕى ِفي الَْجنَِّة ِلاْبنِ الدَّْحَداحِ أَْو قَالَ ُشْعَبةُ ِلأَبِي الدَّْحَداحِ

جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت  - 2582
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئىبنـى دەھـداھنىڭ      : قىلىدۇ

. بىـر ئـات كهلتۈرۈلـدى    ياۋىـداق نامـازدىن كېـيىن،   . نامىزىنى چۈشۈردى
بىر كىشى ئاتنى تۇتۇپ تۇردى، پهيغهمبهرسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    

ــا  ــۇ ئاتق ــات   ئ ــدى، ئ ــنگهن ئى ــز مى ــپ، تې ــى  قىيغىتى ــۈرۈپ كهتت ــز ي ، بى
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر تىن بىــرەيلهنجامــائهت .ئارقىســىدىن يۈگــۈردۇق

ئۈچـۈن تهييارالنغـان    ئىبنـى دەھـدەھ  جهننهتته «: ڭئهلهيهى ۋەسهللهمنى
  . دېگهنلىكىنى ئاڭالپتۇ »!سانجاق ـ سانجاق خورمىالر نېمىدېگهن كۆپ؟

  )965: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِفََرسٍ ُمْعـَرْوًرى   - 2583
  .فََرِكَبُه ِحَني اْنَصَرَف ِمْن َجَناَزِة اْبنِ الدَّْحَداحِ َوَنْحُن َنْمِشي َحْولَُه

ــۋايهت قىلىــدۇ   - 2583 ــداق رى ئىبنــى : جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە مۇن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  اىشـــتداھنىڭ نامىزىـــدىن قايتدەھـــ

، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   گهنىـدى بىـر ئـات كهلتۈرۈل   ياۋىـداق ۋەسهللهمگه 
  . بىز ئۇنىڭ چۆرىسىدە ماڭدۇق. ئۇنىڭغا مىندى ئهلهيهى ۋەسهللهم

  )965: مۇسلىم(

ْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْسرُِعوا بِالَْجَناَزِة فَإِنْ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ - 2584
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2720(ئهلبانى  ①
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 .كُْمَتُك َصاِلَحةً فََخْيٌر لََعلَُّه قَالَ ُتقَدُِّموَنَها َعلَْيِه َوإِنْ َتكُْن غَْيَر ذَِلَك فََشرٌّ َتَضُعوَنُه َعْن رِقَابِ
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2584
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئهگهر ئــۇ ســالىه، ياخشــى . جىنــازىنى ئىتتىــك ئېلىــپ مــېڭىڭالر«
ئهگهر ئۇنىـڭ  . بهندە بولسا، ئۇنى ئۆز ماقامىغا تېزرەك ئاپارغان بولىسىلهر

قۇتۇلـۇپ  زراق تېـ ئهكسىچه بولسا، ئۇنـداق يامـان بهنـدىنى كۆتۈرۈشـتىن     
  . »قالىسىلهر

 )944: مۇسلىم(

َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َسِمَع أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ  - 2585
هِْم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا ُوِضَعْت الْجَِناَزةُ َواْحَتَملََها الرَِّجالُ َعلَى أَْعَنـاقِ 

كَاَنْت َصاِلَحةً قَالَْت قَدُِّمونِي َوإِنْ كَاَنْت غَْيَر َصاِلَحٍة قَالَْت َيا َوْيلََها أَْيَن َيذَْهُبونَ بَِهـا  فَإِنْ 
  .َيْسَمُع َصْوَتَها كُلُّ َشْيٍء إِلَّا الْإِْنَسانَ َولَْو َسِمَعُه َصِعَق

دادىسـى  ئۇنىـڭ   دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  رىۇسهئىد مۇقب - 2585
هئىد خۇدرىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  ئهبۇ س

  :ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
ــيىن،     « ــدىن كې ــۇپ كېپهنلهنگهن ــدە يۇي ــالىه بهن ــۇنى  س ــائهت ئ جام

ئهگهر ئـۇ  . ــ دەيـدۇ  ! تېـزراق بولـۇڭالر  : مۈرىسىگه ئېلىـپ ماڭغـان چاغـدا   
. ـ دەيدۇ مېنى قهيهرگه ئاپىرىسىلهر؟! تۋاي ئىسى: بهندە سالىه بولمىسا

ئهگهر . ئۇنىــڭ ئــاۋازىنى ئىنســاندىن باشــقا ھهمــمه جــانلىق ئاڭاليــدۇ      
  . »ئىنسان ئاڭالپ قالسا، ھوشىدىن كېتىپ يىقىالتتى

  )1314: بۇخارى(

َم َيقُـوُم ِفـي   َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 2587
لَّى اللَّـُه  الَْجَناَزِة َحتَّى ُتوَضَع ِفي اللَّْحِد فََمرَّ بِِه َحْبٌر ِمْن الَْيُهوِد فَقَالَ َهكَذَا َنفَْعلُ فََجلََس النَّبِيُّ َص

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ اْجِلُسوا َخاِلفُوُهْم
رىــۋايهت  ئۇبــادە ئىبنــى ســامىت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق - 2587
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىنازا نامىزىغا بارسـا،  : قىلىدۇ
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ئالىملىرىـدىن   ييهھـۇدى . مېيىت دەپنه قىلىنىپ بولغىچه ئۆرە تـۇراتتى 
  :بىرى كۆرۈپ

ــ بىزمـۇ مۇشـۇنداق قىلىمىـز، ـ دېـدى، شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر         
  :ەدەرھال ئولتۇردى ۋ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ئولتــۇرۇڭالر، يهھۇدى ــا يـ ــ ! ئىــش قىلىڭــالر ئوخشــىمايدىغانالرغ ـ

  . ①دېدى
 )3176: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الَْبَراِء قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجَناَزٍة فَلَمَّا  - 2588
  .َس َوَجلَْسَنا َحْولَُه كَأَنَّ َعلَى ُرُءوِسَنا الطَّْيَراْنَتَهْيَنا إِلَى الْقَْبرِ َولَْم ُيلَْحْد فََجلَ

بىـــز : بهرا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىـــدۇ  – 2588
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـرگه جىنـازا نامىزىغـا    

، قهبرىستانغا بېرىپ، دەپنه قىلىشتىن ئىلگىرى ئولتۇردى، ۇقىدانچىقق
ددى بېشىمىزغا قۇش قونۇۋالغاندەك ئۇنىڭ ئهتراپىدا جىمجىت بىزمۇ خۇ
  . ②ئولتۇردۇق

 )2001: نهسائى(

َعْن َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َرأَْيُتْم الَْجَناَزةَ  - 2589
  .فَقُوُموا َحتَّى ُتَخلِّفَكُْم

ەبىيـــئه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ئـــامىر ئىبنـــى ر - 2589
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهگهر جىنازا كۆرسهڭلهر، ئۇ جىنازا كېتىپ بولغىچه ئورنۇڭالردىن «
  » !تۇرۇڭالر

  )1307: بۇخارى(

  .أَْو ُتوَضَع: وزاد يف رواية - 2590

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2719(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1891(ئهلبانى  ②
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» )ئۆرە تۇرۇڭالر(ه قويۇلغىچه گيهرى ياك«: يهنه بىر رىۋايهتته - 2590
  . دېيىلگهن

  )1307: بۇخارى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َمرَّْت بَِنا َجَناَزةٌ فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2591
ةُ َيُهوِديٍَّة فَقَالَ إِنَّ ِللَْمْوِت فََزًعا فَـإِذَا  َوَسلََّم َوقُْمَنا َمَعُه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّما ِهَي َجَناَز

  .َرأَْيُتْم الَْجَناَزةَ فَقُوُموا
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت      - 2591
بىزنىـــڭ يېنىمىـــزدىن بىـــر جىنـــازا ئۆتۈۋىـــدى، پهيغهمـــبهر : قىلىـــدۇ

. ىزمــۇ تهڭــال تــۇردۇقســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئورنىــدىن تــۇردى، ب
  :مهن

نىـڭ جىنازىسـى، ـ دېسـهم،     ئايال يهھـۇدىي بىـر  ئـۇ  ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۈم قورقۇنچلــۇق ئىشــتۇر  ـــ ئۆل ــۇڭالردىن  . ـ جىنــازا كۆرســهڭالر، ئورن
  . ①تۇرۇڭالر، ـ دېدى

 )1922: نهسائى(

ْت بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم فَِقيلَ إِنََّها َعْن أََنسٍ أَنَّ َجَناَزةً َمرَّ - 2592
 .َجَناَزةُ َيُهوِديٍّ فَقَالَ إِنََّما قُْمَنا ِللَْملَاِئكَِة

: ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىــــدۇ  - 2592
ــازا      ــدىن جىنـ ــهللهمنىڭ يېنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

ئۇنىڭ يهھۇدىينىڭ جىنازىسى ئىكهنلىكى . ۆتكهنىدى، ئورنىدىن تۇردىئ
  :يهتكۈزۈلگهنىدى

  . ②دېدى» تۇردۇق) ئورنىمىزدىن(بىز پهرىشتىلهر ئۈچۈن «
 )1929: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1814(ئهلبانى  ①
 .دى سهھىه، ـ دېگهنسهنه): 1821(ئهلبانى  ②
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َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه أَنَّ الَْحَسَن ْبَن َعِليٍّ كَانَ َجاِلًسا فَُمرَّ َعلَْيـِه   - 2593
َجَناَزٍة فَقَاَم النَّاُس َحتَّى َجاَوَزْت الَْجَناَزةُ فَقَالَ الَْحَسُن إِنََّما ُمرَّ بَِجَناَزِة َيُهـوِديٍّ َوكَـانَ   بِ

يٍّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى طَرِيِقَها َجاِلًسا فَكَرَِه أَنْ َتْعلَُو َرأَْسُه َجَناَزةُ َيُهـودِ 
  .َمفَقَا

جهئــفهر ئىبنــى مــۇھهممهد دادىســىدىن مۇنــداق رىــۋايهت       - 2593
ھهســهن ئىبنــى ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئولتــۇراتتى، ئۇنىــڭ   : قىلىــدۇ

جامــائهت تــاكى جىنــازا ئۆتــۈپ كهتكىــچه ئــۆرە . يېنىــدىن جىنــازا ئــۆتتى
  :ھهسهن ئىبنى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى. تۇردى

بىـر  ھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئولتۇرغـان يولـدىن    ــ پهيغهمبهر سهلاللال
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     ــدى، پهيغهم يهھۇدىينىــڭ جىنازىســى ئۆتكهنى

ــهللهم  ــۇقىرى    ۋەس يهھۇدىينىــڭ جىنازىســىنىڭ ئۆزىنىــڭ بېشــىدىن ي
  . ①ىدئورنىدىن تۇر تۇرۇشىنى خالىمىغانلىقتىن

 )1927: نهسائى(

ُه قَالَ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُـمَّ  َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ - 2594
  .قََعَد

: ئهلى ئىبنى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 2594
ــيىن     ــۇرۇپ، كې ــدىن ت ــى ۋەســهللهم ئورنى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم

  . ئولتۇردى
  )962: مۇسلىم(

رٍ قَالَ ُشِكَي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن ِهَشامِ ْبنِ َعاِم - 2595
اِحٍد الْجَِراَحاُت َيْوَم أُُحٍد فَقَالَ اْحِفُروا َوأَْوِسُعوا َوأَْحِسُنوا َواْدِفُنوا اِلاثَْنْينِ َوالثَّلَاثَةَ ِفي قَْبرٍ َو

  .دَِّم َبْيَن َيَدْي َرُجلَْينَِوقَدُِّموا أَكْثََرُهْم قُْرآًنا فََماَت أَبِي فَقُ
ھىشــام ئىبنــى ئــامىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت   - 2595
ــرە كــوالپ   دشــېهى(ئۇھــۇد كــۈنى يارىالنغــانالر   :قىلىــدۇ ــا قهب بولغانالرغ
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. پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه شـىكايهت قىلـدى  ) بواللماي
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بىـر قهبـرىگه ئىككـى ـ ئـۈچ      . ى كهڭرى، ياخشى كـوالڭالر ــ قهبرىلهرن
كىم قۇرئاننى كۆپ بىلسه، شـۇنى بـۇرۇن   . دەپنه قىلىڭالر ويۇپئادەمنى ق
قهبـرىگه ئـۆزى   مېنىڭ داداممۇ شېهىد بولغـان بولـۇپ،   . ـ دېدى! قويۇڭالر

  . ①قويۇلغانىدى ىدىن بۇرۇنئىككى كىشبىلهن بىلله قويۇلغان 
 )1713: تىرمىزى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2596
لَُه إِلَـى   َوَسلََّم َيْجَمُع َبْيَن َرُجلَْينِ ِمْن قَْتلَى أُُحٍد ثُمَّ َيقُولُ أَيُُّهْم أَكْثَُر أَْخذًا ِللْقُْرآِن فَإِذَا أُِشَري

قَدََّمُه ِفي اللَّْحِد فَقَالَ أََنا َشهِيٌد َعلَى َهُؤلَاِء َيْوَم الِْقَياَمِة فَأََمَر بَِدفْنِهِْم بِِدَماِئهِْم َولَـْم  أََحِدِهَما 
  .ُيَغسِّلُْهْم

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت      - 2596
ــدۇ ــۇد ئۇ   : قىلى ــهللهم ئۇھ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــىدا پهيغهم رۇش

  :شېهىد بولغانالرنى ئىككى ـ ئىككىدىن قىلىپ ياتقۇزغاندىن كېيىن
ــدۇ؟ ـ دەپ         ــۆپ بىلى ــاننى ك ــى قۇرئ ــىنىڭ قايسىس ــۇ ئىككىس ـــ ب ـ

ــۇنى      ــارەت قىلىنســا، ش ــورايتتى ۋە قايسىســىغا ئىش قهبــرىگه بــۇرۇن  س
  :ئهكىرىپ

. دەيتتــى ، ـ   نى مهن بۇالرغــا گــۇۋاھچى بــولىمهن  قىيــامهت كــۈ ــــ 
لالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۇالرنى شـېهىد بولغـان پېتـى      پهيغهمبهر سهلال

  . دەپنه قىلىشقا بۇيرىغانىدى) يهنى قانلىرىنى يۇمايال(
  )1353: بۇخارى(

َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَمَّا َحَضَر أُُحٌد َدَعانِي أَبِي ِمْن اللَّْيلِ فَقَالَ َما  - 2597
ِفي أَوَّلِ َمْن ُيقَْتلُ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنِّي لَا أَْتـُرُك  أَُرانِي إِلَّا َمقُْتولًا 

 َبْعِدي أََعزَّ َعلَيَّ ِمْنَك غَْيَر َنفْسِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنَّ َعلَيَّ َدْيًنـا فَـاقْضِ  
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ِتَك َخْيًرا فَأَْصَبْحَنا فَكَانَ أَوَّلَ قَِتيلٍ َوُدِفَن َمَعُه آَخُر ِفي قَْبرٍ ثُمَّ لَـْم َتِطـْب   َواْسَتْوȋِ بِأََخَوا
  .ْيَر أُذُنِِهَنفِْسي أَنْ أَْتُركَُه َمَع الْآَخرِ فَاْسَتْخَرْجُتُه َبْعَد ِستَِّة أَْشُهرٍ فَإِذَا ُهَو كََيْومِ َوَضْعُتُه ُهَنيَّةً غَ

: ىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      جابىر ئ - 2597
چاقىرىـپ  ئاخشـىمى  ئۇھۇد ئۇرۇشـىغا تهييـارلىق پۈتكهنـدە، دادام مېنـى     

مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ : مۇنـــداق دېـــدى
سهن پهيغهمبهر . ساھابىلىرىدىن تۇنجى بولۇپ شېهىد بولۇشۇم مۇمكىن

دىن قالســــا، مېنىــــڭ ئهڭ يــــېقىن ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم
مېنىڭ قهرزىم بار، قهرزىمنى تـۆلىگىن ۋە سـىڭىللىرىڭغا   . ئادىمىمسهن

) ئۇنىـڭ ئېيتقىنىـدەك  (دەرۋەقه، ئهتىسى ئهتىگهنـدە  . ـ دېدى! اراق ياخشى
ئۇ بىرىنچى بولۇپ شېهىد بولدى ۋە يهنه بىـر سـاھابه بىـلهن بىلـله بىـر      

بىر قهبرىدە باشقا بىرسى بىلهن مهن دادامنىڭ . قهبرىگه دەپنه قىلىندى
، ئالته ئايدىن كېيىن دادامنـى قهبرىسـىدىن   كۆڭلۈم ئۇنىماي غايېتىشى
خـۇددى  ئـۇ  قۇلىقىنىـڭ ئـازراق يېرىنـى ھېسـابقا ئالمىغانـدا،      . چىقاردىم

  . تۇرۇپتۇ دەكالقويغان ھازىر
  )1351: بۇخارى(

ِفي َنفِْسي ِمـْن ذَِلـَك َحاَجـةٌ     َعْن َجابِرٍ قَالَ ُدِفَن َمَع أَبِي َرُجلٌ فَكَانَ - 2598
  .لْأَْرَضفَأَْخَرْجُتُه َبْعَد ِستَِّة أَْشُهرٍ فََما أَْنكَْرُت ِمْنُه َشْيئًا إِلَّا ُشَعْيَراٍت كُنَّ ِفي ِلْحَيِتِه ِممَّا َيِلي ا

دادام بىــلهن بىــر : جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 2598
. ئۇنىڭغا مېنىـڭ كۆڭلـۈم ئـارام تاپمىـدى    كىشى بىلله دەپنه قىلىندى، 

. ئالته ئايـدىن كېـيىن، دادامنـى قهبرىسـىدىن چىقـاردىم     شۇنىڭ بىلهن، 
ئۇنىڭ يهرگه ساڭگىالپ قالغان بهزى ساقاللىرىدىن باشقا، ھهمـمه يېـرى   

  . ①ساالمهت ئىدى -ساق 
  )3232: ئهبۇ داۋۇد(

إىل جنبه، فأخرجناƵا،  َجَرَف السيلُ على قَْبر أيب وآخر كان«: رزين قال -2599
فوجدناƵا على هيئتهما يوم وضعناƵا، وَيُد أيب قد وضعها على َجرحه، فَنحَّيناهـا عـن   
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موضعها، وأرسلناها، فعادت كما كانت إىل موضعها، وكان بني يوم أُحد ويوم َجـْرِف  
 .»أربعون سنة: السيل على قربه

شـىنىڭ  سهل كېلىـپ، دادام بىـلهن ئۇنىـڭ يېنىـدىكى كى     - 2599
بىــز ئــۇ ئىككىســىنى چىقــاردۇق، ئــۇالر بىــز . قهبرىســىنى ئېچىۋېتىپتــۇ

دادامنىــڭ قــولى بهدىنىــدىكى جــاراھهت . قويغــان كۈنىدىكىــدەك ئىــكهن
ئورنىغا قويۇلغان ئىكهن، ئۇ يهردىن قـولىنى يۆتكىۋەتسـهك، يهنه بـۇرۇنقى    

يىـل   40ئۇھـۇد جېڭىـدىن ئـۇ كـۈنگىچه سـاق      . ئورنىغا قايتىـپ كهلـدى  
  . ىدىئۆتكهن

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِقَْتلَى أُُحـٍد أَنْ   - 2600
  .ُيَردُّوا إِلَى َمَصارِِعهِْم َوكَاُنوا قَْد ُنِقلُوا إِلَى الَْمِديَنِة

يهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت     جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزى - 2600
ــدۇ ــىدا    : قىلى ــۇد ئۇرۇش ــهللهم ئۇھ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

دەپـنه قىلىشـقا   قـايتۇرۇپ كېلىـپ جهڭ مهيـدانىغا    شېهىد بولغـانالرنى  
ــدى ــۈنكى . بۇيرى ــپ    چ ــپ كىرى ــنىگه ئېلى ــى مهدى ــلهر يېقىنلىرىن بهزى

  . ①كهتكهنىكهن
  )2004: نهسائى(

بَّاسٍ قَالَ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَْتلَى أُُحـٍد أَنْ  َعْن اْبنِ َع - 2601
  .ُيْنَزَع َعْنُهْم الَْحِديُد َوالُْجلُوُد َوأَنْ ُيْدفَُنوا بِِدَماِئهِْم َوِثَيابِهِْم

: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئابباس - 2601
لاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇھـــۇد ئۇرۇشـــىدا ئۆلـــۈپ  پهيغهمـــبهر ســـه

 -، كىـيىم  قېلىـپ  نى ئېلىـپ ىرىكهتكهنلهردىن تۆمـۈر ۋە تېـرە ئهسـۋابل   
  . ②بىلهن دەپنه قىلىشقا بۇيرۇدى ىرىكېچهك ۋە قانل

 )3134 :ئهبۇ داۋۇد(
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لَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعلَـى  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك الَْمْعَنى أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع - 2602
َحتَّـى  َحْمَزةَ َوقَْد ُمثِّلَ بِِه فَقَالَ لَْولَا أَنْ َتجَِد َصِفيَّةُ ِفي َنفِْسَها لََتَركُْتُه َحتَّى َتأْكُلَُه الَْعاِفَيـةُ  

لَاِن َوالثَّلَاثَةُ ُيكَفَُّنونَ ِفي ُيْحَشَر ِمْن ُبطُونَِها َوقَلَّْت الثَِّياُب َوكَثَُرْت الْقَْتلَى فَكَانَ الرَُّجلُ َوالرَُّج
َسـلََّم  الثَّْوبِ الَْواِحِد َزاَد قَُتْيَبةُ ثُمَّ ُيْدفَُنونَ ِفي قَْبرٍ َواِحٍد فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َيْسأَلُ أَيُُّهْم أَكْثَُر قُْرآًنا فَُيقَدُِّمُه إِلَى الِْقْبلَِة
ىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت  ئهنهس ئ - 2602
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ھهمزەنىـڭ يېنىـدىن    : قىلىدۇ

ــۆتتى، ئۇنىــڭ   ــۇرۇنلىرى كېســىپ تاشــالنغانىدى  ئ ــۇالق ب ــبهر . ق پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــويالپ   « ــقىچه ئــ ــهفىيه باشــ ــى ســ ــڭ ھهمشىرىســ ئهگهر ھهمزەنىــ
ولسا، ئۇنى مۇشـۇنداقال قويـۇپ قويـاتتىم، ئـۇنى ئۇچـارلىقالر      ب ايدىغانقالم

يهيتتـى ۋە قىيـامهت كــۈنى ئۇالرنىـڭ قورســىقىدىن ھهشـىر قىلىنــاتتى     
كــېچهك ئــاز، شــېهىد كــۆپ  -كىــيىم . دېــدى» )قايتــا تىرىلــدۈرۈلهتتى(

  .بولغاچقا، بىر، ئىككى ياكى ئۈچ كىشى بىر كىيىمدە كېپهنلىنهتتى
بىـر قهبـرىگه   ئـۇالر  ئۇنىڭدىن كېيىن : دەيدۇمۇنداق ) راۋى(قۇتهيبه 

دەپنه قىلىنـاتتى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كىمنىـڭ       
  . ①قۇرئاننى كۆپ بىلىدىغانلىقىنى سوراپ، شۇنى قىبله تهرەپكه قوياتتى

 )3136: ئهبۇ داۋۇد(

َمرَّ بَِحْمَزةَ َوقَْد ُمثِّلَ بِِه َولَْم ُيَصلِّ  َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 2603
  .َعلَى أََحٍد ِمْن الشَُّهَداِء غَْيرِِه

: ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىــــدۇ  - 2603
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهمزەنىـڭ يېنىـدىن ئـۆتتى،       

هيغهمـــبهر پ. بـــۇرۇنلىرى كېســـىپ تاشـــالنغانىدى   ۋە قـــۇالقئۇنىـــڭ 
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن باشقا شـهھىدلهرنىڭ نـامىزىنى   

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2689(ئهلبانى  ①
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  . ①چۈشۈرمىدى
 )3137: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الُْحَصْينِ ْبنِ َوْحَوحٍ أَنَّ طَلَْحةَ ْبَن الَْبَراِء َمرَِض فَأََتاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه   - 2604
نِّي لَا أََرى طَلَْحةَ إِلَّا قَْد َحَدثَ ِفيِه الَْمْوُت فَآِذُنونِي بِِه َوَعجِّلُـوا  َعلَْيِه َوَسلََّم َيُعوُدُه فَقَالَ إِ

  .فَإِنَُّه لَا َيْنَبِغي ِلجِيفَِة ُمْسِلمٍ أَنْ ُتْحَبَس َبْيَن ظَْهَراَنْي أَْهِله
تهلــهه : ھۇســهين ئىبنــى ۋەھــۋەھ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ  - 2604

ۇ كېســـهل بولـــۇپ قالغانـــدا، پهيغهمـــبهر ئىبنـــى بهرا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــ
ــدى    ــداق دې ــوقالپ كېلىــپ مۇن ــۇنى ي : ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ

ۋاپات بولغان چاغدا، ماڭا دەرھال خهۋەر . مهنچه ئۇ كۆپ ياشىيالمىغۇدەك«
ــۇزۇن   . يهتكــۈزۈڭالر چــۈنكى مۇســۇلماننىڭ جهســىدىنىڭ ئائىلىســىدە ئ

  . ②»تۇرۇشى ياخشى ئهمهس
 )3159: ئهبۇ داۋۇد(

عن أيب الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع َجابًِرا َيقُولُ َخطََب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 2605
ِه َوَسلََّم فَذَكََر َرُجلًا ِمْن أَْصَحابِِه َماَت فَقُبَِر لَْيلًا َوكُفَِّن ِفي كَفَنٍ غَْيرِ طَاِئلٍ فََزَجَر َرُسولُ اللَّ

ْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيقَْبَر إِْنَسانٌ لَْيلًا إِلَّا أَنْ ُيْضطَرَّ إِلَى ذَِلَك َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َوِلَي أََحُدكُْم أََخاُه فَلُْيَحسِّْن كَفَْنُه

ئهبـــۇ زۇبهيـــر جابىرنىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت  - 2605
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر كــۈنى خــۇتبه   : دۇقىلىــ

ــتىگه،     ــڭ ئۈسـ ــى كېپهنلهنمىگهننىـ ــىدە ياخشـ ــۆزلهۋېتىپ، خۇتبىسـ سـ
كېچىســى يهرلىكــكه قويۇلغــان بىــرى ئۈســتىدە توختىلىــپ ئۆتكهنــدىن 

ۋە چوقـۇم   قاكېيىن، مهجبۇر بولمىغىچه كېچىسى يهرلىككه قويماسلىق
  :نامىزىنى چۈشۈرۈشكه بۇيرۇپ

                                                 
 .دېگهنھهسهن، ـ ): 2690(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 692(ئهلبانى  ②
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  . ①دېدى» !قېرىنداشلىرىڭالرنى ئوبدان، پۇختا كېپهنلهڭالر«
 )1895: نهسائى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ قَْبًرا لَْيلًا فَأُْسرَِج لَـُه   - 2606
إِنْ كُْنَت لَأَوَّاًها َتلَّاءă ِللْقُْرآِن َوكَبَّـَر َعلَْيـِه   ِسَراٌج فَأََخذَُه ِمْن ِقَبلِ الِْقْبلَِة َوقَالَ َرِحَمَك اللَُّه 

  .أَْرَبًعا
: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ    - 2606

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېچىـدە بىـر قهبـرىگه كىـردى،     
) چـۈن يهرلىكىگه قويۇش ئۈ(مېيىتنى . يېقىپ بېرىلدى چىراقئۇنىڭغا 

سـهن قۇرئـاننى كـۆپ ئوقـۇپ يىغـالپ      «: تهرىپىدىن ئېلىپ تۇرۇپ هقىبل
دېـدى ۋە ئارقىـدىن   » !اڭا رەھمهت قىلسـۇن سهللا تۇرىدىغان بهندە ئىدىڭ، ا

  . ②)نامىزىنى چۈشۈردى(پ تۆت تهكبىر ئوقۇئۇنىڭغا 
 )1057: تىرمىزى(

اللَِّه أَْو َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبـِد   َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ أَْخَبَرنِي َجابُِر ْبُن َعْبِد - 2607
الْقَْبـرِ  اللَِّه قَالَ َرأَى َناٌس َناًرا ِفي الَْمقَْبَرِة فَأََتْوَها فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 

  .انَ َيْرفَُع َصْوَتُه بِالذِّكْرَِوإِذَا ُهَو َيقُولُ َناوِلُونِي َصاِحَبكُْم فَإِذَا ُهَو الرَُّجلُ الَِّذي كَ
مهن جــابىر ئىبنــى  : ئهمــر ئىبنــى دىنــار مۇنــداق دەيــدۇ     - 2607

: ئاڭلىـــدىمدېگهنلىكىنـــى مۇنـــداق  نىـــڭئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ
ــىلهر  ــۇ يهرگه     كىش ــۆرۈپ، ئ ــانلىقىنى ك ــوت يېنىۋاتق ــتانلىقتا ئ قهبرىس

  : هلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئقارىسا قهبرىدە  .بېرىپتۇ
ـــ قېرىندىشــىڭالرنى ماڭــا ســۇنۇپ بېــرىڭالر  ــ د! ـ . ەپ تۇرىۋاتقــۇدەكـ

 ئـۇ قهبـرىگه قويمـاقچى بولغـان     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر
  . ③دىغان ئادەمنىڭ مېيىتى ئىكهنئېيتىزىكرى  ، ئۈنلۈك ئاۋازدامېيىت

 )3164: ئهبۇ داۋۇد(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1903(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 178(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 694(ئهلبانى  ③
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َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َشهِْدَنا بِْنًتا ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك - 2608
ـ   ِه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َعلَى الْقَْبرِ قَالَ فََرأَْيـُت َعْيَنْي

لَْم ُيقَارِْف اللَّْيلَةَ فَقَالَ أَُبو طَلَْحةَ أََنا قَالَ فَاْنزِلْ قَالَ فََنَزلَ  َتْدَمَعاِن قَالَ فَقَالَ َهلْ ِمْنكُْم َرُجلٌ
  .ِفي قَْبرَِها

ــدۇ    - 2608 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ : ئهنهس ئىبن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قىزىنـى دەپـنه قىلىشـقا      

هــى ۋەســهللهم كــۆزلىرىگه يــاش  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهي. چىقتــۇق
  :ئۇ. تولغان ھالدا قهبرە بېشىدا ئولتۇراتتى

ــ ئاراڭالردا بۇ كېچه ئايالى بىلهن بىـرگه بولمىغـان كىشـى بـارمۇ؟ ـ      
  :ئهبۇ تهلهه. دەپ سورىدى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ، ـ دېـدى  )بىرگه بولمىـدىم (ــ مهن 
  :ۋەسهللهم

  . ئۇ چۈشتى. ـ دېدى! كىنــ ئۇنداقتا، سهن قهبرىگه چۈش
  )1285: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ ُرقَيَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها لَمَّا َماَتْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه    - 2609
ِضَي اللَّـُه َعْنـُه   َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْدُخلْ الْقَْبَر َرُجلٌ قَاَرَف أَْهلَُه فَلَْم َيْدُخلْ ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َر

  .الْقَْبَر
: ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىــــدۇ  - 2609

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىزى رۇقىـيه رەزىيهلالھـۇ   
  :ئهنها ۋاپات بولغاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

! بـرىگه كىرمىسـۇن  كېچه ئايالى بىلهن بىرگه بولغان كىشى قهبۇ ــ 
شۇنىڭ بىلهن، ئوسمان ئىبنى ئهففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قهبـرىگه  . ـ دېدى

  . ①كىرمىدى
  )12985: ئهھمهد(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه         ): 4232(ھهيســـهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَّْحُد لََنـا َوالشَّـقُّ    - 2610
  .ِلَغْيرَِنا

: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ مازىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى ئابباس رە - 2610
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

، مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىشـىدۇر  لهھهت قېـزىش بىـز   ) قهبرە كولىغاندا(«
  . ①دېدى» ىالرنىڭ ئىشىدۇرلهھهت قازماسلىق بىزدىن باشق

 )1045: تىرمىزى(

قَالَ ِلي َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَلَا أَْبَعثَُك َعلَى َما َعْن أَبِي الَْهيَّاجِ الْأََسِديِّ قَالَ  - 2611
ا ُمْشرِفًا إِلَّا َبَعثَنِي َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ لَا َتَدَع ِتْمثَالًا إِلَّا طََمْسَتُه َولَا قَْبًر

  .َسوَّْيَتُه
ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ  :دەيــدۇئهبــۇ ھهييــاج ئهســهدىي مۇنــداق   – 2611

  :تالىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭا

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى ئهۋەتـكهن ئىشـقا      
) چوقۇنـۇش ئۈچـۈن قويۇلغـان ھهرقانـداق    (، بېرىپ سېنى ئهۋەتهيمۇ؟ ماڭ

  . ـ دېدى! ئېگىز ياسالغان قهبرىلهرنى تۈزلىۋەت، سۈرەتنى يوقات
 )969: مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتَجصȌََّ الْقُُبـوُر َوأَنْ   - 2612
  .ُيكَْتَب َعلَْيَها َوأَنْ ُيْبَنى َعلَْيَها َوأَنْ ُتوطَأَ

ــدۇ    - 2612 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــبهر : جـ پهيغهمـ
، قهبـرە  قاتۇرۇشـتىن  هج بىـلهن گ نـى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قهبرى

ــتى ــتىنه گئۈسـ ــتى خهت يېزىشـ ــرە ئۈسـ ــتىن  ه گ، قهبـ ــۆي سېلىشـ ۋە ئـ
  . ②شتىن توسقاندەسسه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 835(لبانى ئه ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 841(ئهلبانى  ②
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 )1052: تىرمىزى(

َعْن الُْمطَِّلبِ قَالَ لَمَّا َماَت ُعثَْمانُ ْبُن َمظُْعوٍن أُْخرَِج بَِجَناَزِتِه فَُدِفَن فَأََمَر  - 2613
ِه َوَسلََّم َرُجلًا أَنْ َيأِْتَيُه بَِحَجرٍ فَلَْم َيْسَتِطْع َحْملَُه فَقَاَم إِلَْيَها َرُسولُ اللَّـِه  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَحَسَر َعْن ِذَراَعْيِه قَالَ كَِثٌري قَالَ الُْمطَِّلُب قَالَ الَِّذي ُيْخبُِرنِي ذَِلـكَ 
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َبَياضِ ِذَراَعْي َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  َعْن َرُسولِ اللَِّه َص

 أَِخـي  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َحَسَر َعْنُهَما ثُمَّ َحَملََها فََوَضَعَها ِعْنَد َرأِْسِه َوقَالَ أََتَعلَُّم بَِها قَْبَر
 .َمْن َماَت ِمْن أَْهِلي َوأَْدِفُن إِلَْيِه

ۋاپــات  ئوســمان ئىبنــى مهزئــۇن :دەيــدۇ مۇتتهلىــب مۇنــداق - 2613
مېيىتى دەپنه قىلىنغان ۋاقىتتا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   بولۇپ،

ۋەســهللهم بىــر كىشــىنى تــاش ئېلىــپ كېلىشــكه بۇيرىــدى، ئــۇ كىشــى  
للهم ئىككـى  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـه   . تاشنى كۆتۈرەلمىدى

ئوسمان ئىبنى مهزئۇننىـڭ   كهلدى ۋە تۈرۈپۆ، تاشنى كتۈرۈپبىلىكىنى 
  :ئاندىن مۇنداق دېدى. باش تهرىپىگه قويدى

مهن مۇشۇ تاش ئارقىلىق قېرىندىشىمنىڭ قهبرىسـىنى تـاپىمهن   «
  .»دەپنه قىلىمهن نىڭ يېنىغاۋە ئائىلهمدىن كىم ۋاپات بولسا، ئۇنى بۇ

ىـڭ يهنه مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت     مۇتتهلىبن) يراۋىـ (كهسىر 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : بـۇ ھهدىسـنى ماڭـا يهتكـۈزگهن كىشـى     : قىلىدۇ

ــېخىچه كــۆز  بىلىكــىئــاق شــۇ چاغــدىكى ئاپئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ت
  . ①دېگهن -ئالدىمدا، 

 )3206: ئهبۇ داۋۇد(

َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َبكْرٍ بُِحْبِشـيٍّ   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ ُتُوفَِّي - 2614
قَالَ فَُحِملَ إِلَى َمكَّةَ فَُدِفَن ِفيَها فَلَمَّا قَِدَمْت َعاِئَشةُ أََتْت قَْبَر َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِـي َبكْـرٍ   

  :فَقَالَْت
  لَْن َيَتَصدََّعا  ِمْن الدَّْهرِ َحتَّى ِقيلَ   َنْدَماَنْي َجِذƹَةَ ِحقَْبةًَوكُنَّا كَ 
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  ِلطُولِ اْجِتَماعٍ لَْم َنبِْت لَْيلَةً َمَعا  فَلَمَّا َتفَرَّقَْنا كَأَنِّي َوَماِلكًا
  .ثُمَّ قَالَْت َواللَِّه لَْو َحَضْرُتَك َما ُدِفْنَت إِلَّا َحْيثُ ُمتَّ َولَْو َشهِْدُتَك َما ُزْرُتَك

ئابـدۇراھمان  : دەيـدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ مـۇلهيكه مۇنـداق    - 2614
ئىبنى ئهبۇ بهكرى ھۇبشىدا ۋاپات بولغانىدى، مهككىگه يۆتكهپ كېلىپ، 

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مهككىـگه كهلگهنـدە، ئۇنىـڭ       . دەپنه قىلىندى
  :قهبرىسىنى زىيارەت قىلىپ

: باشـقىالر بىـزگه قـاراپ   . ــ بىر ـ بىرىمىزگه بهكمـۇ ئـامراق ئىـدۇق    
ئهمما بىـز ئايرىلىـپ كهتكهنـدىن    . دېيىشهتتى بۇالر ھېچ ئايرىلمىغۇدەك

بېرى، بىـر كـۈننى بولسـىمۇ بىلـله ئۆتكـۈزۈپ باقمىـدۇق، ـ دەپ بېيىـت         
  :ئوقۇغاندىن كېيىن

تائاالنىڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، ئهگهر سـهن ۋاپـات       هللا ــ ا
ــنه قىلىناتتىــڭ    . بولغــان يهردە ھــازىر بولســام ئىــدىم، شــۇ يهرگىــال دەپ

ــۇ يهرگه كېلىــپ، زىيــارەت قىلىــپ   ،ر بولســام ئىــدىمجىنازاڭغــا ھــازى ب
  . ①بوالتتىم، ـ دېدىيۈرمىگهن 

 )1055: تىرمىزى(

َعْن َماِلك َعْندغَْيرِ َواِحٍد ِممَّْن َيِثُق بِِه أَنَّ َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاȋٍ َوَسِعيَد ْبَن ـ   2615
  .َوُحِملَا إِلَى الَْمِديَنِة َوُدِفَنا بَِهاَزْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ُتُوفَِّيا بِالَْعِقيقِ 

ــڭمالىك - 2615 ــهنچلىك كىشــ   نى ــانچه ئىش ــر ق ــۋايهت  دىنىبى رى
سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس ۋە سهئىد ئىبنى زەيد ئىبنى ئهمـر  : قىلىشىچه

ــۇپ،   مــاالرئىبنــى نۇفهيــل رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ــات بولغــان بول ئهقىقــته ۋاپ
  . پ كېلىنىپ، دەپنه قىلىنغانئۇالرنىڭ مېيىتى مهدىنىگه يۆتكه

  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أُْدِخلَ الَْميُِّت الْقَْبـَر   - 2616
اللَِّه َوبِاللَِّه َوَعلَى ِملَِّة َرُسـولِ   َوقَالَ أَُبو َخاِلٍد َمرَّةً إِذَا ُوِضَع الَْميُِّت ِفي لَْحِدِه قَالَ َمرَّةً بِْسمِ
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  .اللَِّه
: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ    مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2616

مېيىت قهبـرىگه قويۇلغانـدا، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       
  : مۇنداق دەيتتى

رەسۇلۇلالھنىڭ شهرىئىتى ئۈستىدە ، نىڭ ئىسمى بىلهنهللاسېنى ا«
  . ①»قهبرىگه قويدۇقغان ھالىتىڭدە ياشى

 )1046: تىرمىزى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ َحَضْرُت اْبَن ُعَمَر ِفي جَِناَزٍة فَلَمَّا َوَضَعَها ِفي  - 2617
َتْسوَِيِة اللَّبِنِ َعلَـى   اللَّْحِد قَالَ بِْسمِ اللَِّه َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ اللَِّه فَلَمَّا أُِخذَ ِفي

اللَّْحِد قَالَ اللَُّهمَّ أَجِْرَها ِمْن الشَّْيطَاِن َوِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ اللَُّهمَّ َجاِف الْأَْرَض َعـْن َجْنَبْيَهـا   
اللَِّه أَْم قُلَْتـُه   َوَصعِّْد ُروَحَها َولَقَِّها ِمْنَك رِْضَواًنا قُلُْت َيا اْبَن ُعَمَر أََشْيٌء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ

  .َسلََّمبَِرأْيَِك قَالَ إِنِّي إِذًا لَقَاِدٌر َعلَى الْقَْولِ َبلْ َشْيٌء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
: سهئىد ئىبنى مۇسهييىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 2617

. ىزىغــا قاتناشــقان ئىــدىم مهن ئىبنــى ئــۆمهر بىــلهن بىــرگه جىنــازا نام 
  :مېيىت لهھهتكه قويۇلغاندا

رەسـۇلۇلالھنىڭ  نىـڭ يولىـدا ۋە   هللانىڭ ئىسمى بىـلهن،  هللاــ سېنى ا
. قهبــرىگه قويــدۇق، ـ دېــدى  ) ماڭغــان ھالىتىڭــدە(ئۈســتىدە  شــهرىئىتى

  :قهبرىگه توپا تاشالنغاندا يهنه
ــى ا ـــ ئ ــرە ئازابىــدىن   ! هللاـ ــۇنى شــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىســىدىن ۋە قهب ئ

قىلغىن،  يىراقزېمىننى  نئۇنىڭ ئىككى تهرىپىدى! هللائى ا. قلىغىنسا
ــ  ! رگىن، ئۇنى رازى بولغان ھالدا قوبـۇل قىلغىـن  ۈروھىنى ئاسمانغا كۆت

  :مهن. دەپ دۇئا قىلدى
ــۆمهر  ـــ ئــى ئىبنــى ئ ــۇنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ! ـ ســهن ب

  :ام، ئۇۋەسهللهمدىن ئاڭلىدىڭمۇ ياكى ئۆزەڭ دېدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىس
ــــــ قارىغانــــدا، مهن بىــــر نهرســــه دېيىشــــكه قــــادىر بوالاليــــدىغان 
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ئهلـــۋەتته، بـــۇنى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     ! ئوخشـــىمامدىم؟
  . ①ۋەسهللهمدىن ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى

 )1553: ئىبنى ماجه(

ِه َوَسلََّم إِذَا فََرȟَ ِمـْن  َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 2618
  .َدفْنِ الَْميِِّت َوقََف َعلَْيِه فَقَالَ اْسَتْغِفُروا ِلأَِخيكُْم َوَسلُوا لَُه بِالتَّثْبِيِت فَإِنَُّه الْآنَ ُيْسأَلُ

: دەيــدۇئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق  - 2618
ــهللهم مېيى   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــپ   پهيغهم ــنه قىلى ــى دەپ تن

  :بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ بېشىدا ئۆرە تۇرۇپ
تىــن ئۇنىــڭ  هللا! قېرىندىشــىڭالرغا مهغفىــرەت تهلهپ قىلىڭــالر  «

مۇســتهھكهم تۇرۇشــىنى تهلهپ قىلىڭــالر، چــۈنكى ئــۇ ھــازىر ســوراققا       
  . ②دەيتتى» تارتىلىۋاتىدۇ

 )3221: ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعلَى جَِناَزٍة ثُمَّ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ - 2619
  .أََتى قَْبَر الَْميِِّت فََحثَى َعلَْيِه ِمْن ِقَبلِ َرأِْسِه ثَلَاثًا

: ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 2619
ىنى پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم بىرىنىــــڭ نــــامىز 

چۈشۈرگهندىن كېـيىن، جىنـازا بىـلهن بىلـله قهبـرە بېشـىغا كهلـدى ۋە        
توپـا  ئوچـۇم  بـاش تهرىپىـدىن ئـۈچ     قهبرىسـىگه ) ئۇنى قهبرىسىگه قويـۇپ (

  . ③چاچتى
 )1565: ئىبنى ماجه(

، َشهِْدُت أََبا أَُماَمةَ َوُهَو ِفي النَّـْزعِ : َعْن َسِعيِد بن َعْبِد اللَِّه اَألْوِديِّ، قَالَ - 2620
إِذَا أََنا ُمتُّ، فَاْصَنُعوا بِي كََما أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَنْ نْصـَنَع   : فَقَالَ
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إِذَا َماَت أََحٌد ِمـْن إِْخـَوانِكُْم،   ” :بَِمْوَتاَنا، أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َيا فُالنَ بن فُالَنةَ، فَإِنَُّه : ْيُتمِ التَُّراَب َعلَى قَْبرِِه، فَلَْيقُْم أََحُدكُْم َعلَى َرأْسِ قَْبرِِه، ثُمَّ ِلَيقُلْفََسوَّ

َيا فُالنَ بن : َيا فُالنَ بن فُالَنةَ، فَإِنَُّه َيْسَتوِي قَاِعًدا، ثُمَّ َيقُولُ: َيْسَمُعُه َوال ُيجِيُب، ثُمَّ َيقُولُ
اذْكُْر َما َخَرْجَت َعلَْيِه : أَْرِشْدَنا َرِحَمَك اللَُّه، َولَِكْن ال َتْشُعُرونَ، فَلَْيقُلْ: َنةَ، فَإِنَُّه َيقُولُفُال

بـا،  ِمَن الدُّْنَيا َشَهاَدةَ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوأَنََّك َرِضيَت بِاللَِّه َر
بَِيـِد   بِاɋِْسالمِ ِديًنا، َوبُِمَحمٍَّد َنبِيا، َوبِالْقُْرآِن إَِماًما، فَإِنَّ ُمْنكًَرا َوَنِكًريا َيأُْخذُ َواِحٌد ِمْنُهْماَو

، “ااْنطَِلْق بنا َما َنقُْعُد ِعْنَد َمْن قَْد لُقَِّن ُحجََّتُه، فََيكُونُ اللَُّه َحجِيَجُه ُدوَنُهَم: َصاِحبِِه، َوَيقُولُ
فََيْنُسُبُه إِلَى َحوَّاَء، َيـا فُـالنَ بـن    “:َيا َرُسولَ اللَِّه، فَإِنْ لَْم َيْعرِْف أُمَُّهÝ قَالَ: فَقَالَ َرُجلٌ

  .“َحوَّاَء
جـان  ئهبـۇ ئۇمـامه   : سهئىد ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئهۋدىـي مۇنـداق دەيـدۇ      - 2620

ئهگهر مهن ئۆلۈپ : ، ئۇ مۇنداق دېگهنىدىمهن ئۇنىڭ يېنىدا ئىدىم ،تالىشىۋاتقاندا
بىـر  قانـداق  بىـزگه مېيىتنـى   قالسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

، مېنىڭ مېيىتىمنىمۇ شۇنداق بىر تهرەپ نى تهلىم بهرگهن بولساقىلىشتهرەپ 
قېرىندىشــىڭالردىن «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   . قىلىڭــالر

قىلىپ بولغاندىن كېيىن، بىرىڭالر قهبرىنىـڭ   بىرەرسى ۋاپات بولسا، ئۇنى دەپنه
مېيىـت ئۇنىـڭ   . ــ دېسـۇن  ! بالىسـى پـاالنى  ئايالنىـڭ  ئـى پـاالنى   : بېشىدا تـۇرۇپ 

ــاۋاب ب    ــېكىن ج ــدۇ، ل ــاۋازىنى ئاڭالي ــدۇەلرېئ ــيىن يهنه . مهي ــدىن كې ــى : ئۇنىڭ ئ
ئـى  : ئۇنىڭـدىن كېـيىن  . مېيىـت ئولتۇرىـدۇ  . ـ دېسۇن! پاالنىنىڭ بالىسى پاالنى

هللا بىـزگه يـول كۆرسـهتكىن، ا   : مېيىـت . ـ دېسـۇن ! نىڭ بالىسى پاالنىايالئ پاالنى
ئـۇ  . لېكىن سىلهر ئۇنىڭ ئـاۋازىنى تۇيمايسـىلهر  . ـ دەيدۇ! ساڭا رەھمهت قىلسۇن

ــ: يهنه ــادىن سـ ــالهتته هن دۇنيـ يهنـــى ! نـــى ئهســـلىگىنكهتكهنلىكىڭقايســـى ھـ
مـۇھهممهد   تىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر، شهك ـ شۈبهىسىزكى، هللائۆزەڭنىڭ 

نىـڭ بهندىسـى ۋە رەسـۇلىدۇر، ـ دەپ شـاھادەت       هللاسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ا   
نىڭ رەببىـڭ، ئىسـالمنىڭ دىنىـڭ، مـۇھهممهد سـهلاللالھۇ      هللا قانلىقىڭنى،ئېيت

بولغانلىقىــدىن پهيغهمبىرىــڭ ۋە قۇرئاننىــڭ ئىمامىــڭ  ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ
شـۇنداق  . ـ دېسۇن  !نلىقىڭنى ئهسلهمهمنۇن بولغان ھالهتته بۇ دۇنيادىن ئايرىلغا

: يهنه بىرىنىــڭ قولىــدىن تارتقــان ھالــدا ىقىلســا، مــۇنكهر ۋە نهكىــرلهردىن بىــر
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كېتهيلى، بىز ھۆججىتى ئۆگىتىلگهن بهنـدىنىڭ يېنىـدا تۇرالمـايمىز، ـ دېـگهن      
» مۇنكهر ۋە نهكىردىن ئۇنى سـاقاليدۇ  هللا ،شۇنداق قىلىپ. پېتى كېتىپ قالىدۇ

  :ادەمبىر ئ. دېگهنىدى
دەپ  -ئۇنىڭ ئانىسىنى بىلمىسه قانداق قىلىدۇ؟ ! ئى رەسۇلۇلالھ ــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. سورىدى
  . ①دەپ جاۋاپ بهردى -دەيدۇ،  -! ئى ھهۋۋانىڭ بالىسى پاالنى ــ

  )7979: »ئهلكهبىر«(

ُه كَانَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى  َعْن أَبِي قََتاَدةَ ْبنِ رِْبِعيٍّ الْأَْنَصارِيِّ أَنَّ - 2621
ـ    ا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمرَّ َعلَْيِه بِجَِناَزٍة فَقَالَ ُمْسَترِيٌح َوُمْسَتَراٌح ِمْنُه قَالُوا َيا َرُسـولَ اللَّـِه َم

ِمْن َنَصبِ الدُّْنَيا َوأَذَاَها إِلَى َرْحَمِة اللَِّه الُْمْسَترِيُح َوالُْمْسَتَراُح ِمْنُه قَالَ الَْعْبُد الُْمْؤِمُن َيْسَترِيُح 
 .َوالَْعْبُد الْفَاجُِر َيْسَترِيُح ِمْنُه الِْعَباُد َوالْبِلَاُد َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ

 ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق  ىبئىئهبۇ قهتادە ئىبنى ر - 2621
ــدۇ همنىڭ يېنىــدىن بىــر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلل : دەي

  :جىنازا ئۆتكهنىدى
ــ يا بۇنىـڭ ئـۆزى قۇتۇلۇپتـۇ يـاكى باشـقىالر بۇنىڭـدىن قۇتۇلۇپتـۇ، ـ         

  :ئهتراپىدىكىلهر. دېدى
بۇ نېمه دېگىنىڭ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
مۇشـهققهتلىرىدىن   -پا بهندە بولسا، دۇنيانىڭ جا مۇئمىنــ ئهگهر ئۇ 

ــۇپ، ا ــدۇ   هللا قۇتۇل ــان بولى ــاراپ ماڭغ ــتىگه ق ــڭ رەھمى ــۇ . تائاالنى ئهگهر ئ
تائاالنىڭ باشقا بهندىلىرى، ئهل ـ يـۇرت،   هللا گۇناھكار، پاسىق بهندە بولسا، ا

  . دەل ـ دەرەخ ۋە مال ـ چارۋىالر ئۇنىڭدىن قۇتۇلغان بولىدۇ، ـ دېدى
  )6512: بۇخارى(

ْيَرةَ قَالَ َمرُّوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِجَناَزٍة فَـأَثَْنْوا  َعْن أَبِي ُهَر - 2622
                                                 

ــهمى  ① ــى      ): 4248(ھهيسـ ــهنهدىدە مهن كىملىكىنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .بىلمهيدىغان بىر قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
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ْعَضكُْم َعلَى َعلَْيَها َخْيًرا فَقَالَ َوَجَبْت ثُمَّ َمرُّوا بِأُْخَرى فَأَثَْنْوا َعلَْيَها َشرا فَقَالَ َوَجَبْت ثُمَّ قَالَ إِنَّ َب
 .َبْعضٍ ُشَهَداُء

: ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 2622
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالــدىغا بىــر جىنــازا       

پهيغهمــبهر . ېپىنــى قىلــدىيولۇققانىــدى، ســاھابىلهر ئۇنىــڭ ياخشــى گ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

هنه بىـر جىنـازا   كـۆپ ئـۆتمهي، ي  . دېـدى » اليىق بولـدى ) جهننهتكه(«
ــاھابىلهر ئۇنىــڭ  ــدى، س ــان گ يولۇققانى ــدى يام ــى قىل ــبهر . ېپىن پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه

ــا(« ــدى ) دوزاخق ــق بول ــيىن » اليى ــدىن كې ــر ـ     «: دېگهن ــىلهر بى س
  . ①ېدىد» مۇشۇنداق گۇۋاھچى بولىسىلهر غابىرىڭالر

  )3233: ئهبۇ داۋۇد(

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيُمـوُت  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 2623
لُْت َشَهاَدةَ فََيْشَهُد لَُه ثَلَاثَةُ أَْهلِ أَْبَياٍت ِمْن جَِريانِِه الْأَْدَنْيَن بَِخْيرٍ إِلَّا قَالَ َتَباَرَك َوَتَعالَى قَْد قَبِ

  .ْرُت لَُه َما أَْعلَُمِعَباِدي َعلَى َما َعِلُموا َوغَفَ
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 2623

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 -ھهر قانــداق بىــر مۇســۇلمان ۋاپــات بولغانــدا، ئهڭ يــېقىن قولــۇم  «
ھۇ سـۇبهانه هللا قوشنىلىرىدىن ئۈچى ئۇنىڭ ياخشىلىقىغا گـۇۋاھ بهرسـه، ا  

ئاساسـهن   گهنلىرىگهبىلبۇ كىشى ھهققىدە مهن بهندىلىرىمنىڭ : ۋەتائاال
ــدىم ۋە   ــۇل قىلـ ــۇۋاھلىقىنى قوبـ ــدىغان  بهرگهن گـ ــۆزەم بىلىـ ئۇنىـــڭ ئـ

  . ②»گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلدىم، ـ دەيدۇ) بهندىلىرىم بىلمهيدىغان(
  )9040: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2770(ئهلبانى  ①
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئىســــمى  ): 3961(ھهيســــهمى  ②

 .ىرى بار، ـ دېگهنئاتالمىغان ب
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لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمْن ُمْسِلمٍ وله وللموصلي َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َص - 2624
ِفيـِه   َيُموُت فََيْشَهُد لَُه أَْرَبَعةٌ أَْهلُ أَْبَياٍت ِمْن جَِريانِِه الْأَْدَنْيَن إِلَّا قَالَ قَْد قَبِلُْت ِفيِه ِعلَْمكُـمْ 

 .َوغَفَْرُت لَُه َما لَا َتْعلَُمونَ
ــۇ - 2624 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ دىن رىــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 -ھهر قانــداق بىــر مۇســۇلمان ۋاپــات بولغانــدا، ئهڭ يــېقىن قولــۇم  «
ــه، ا  هللا قوشـــنىلىرىدىن تـــۆتى ئۇنىـــڭ ياخشـــىلىقىغا گۇۋاھلىـــق بهرسـ

ــاال  ــۇبهانهھۇ ۋەتائ ــىلهرنىڭ بىل: س ــامهن س ــهن  گىنىڭالرغ بهرگهن ئاساس
ــۇۋا ــرەت   گ ــدىغاننى مهغپى ــدىم، ســىلهر بىلمهي ــۇل قىل ھلىقىڭالرنى قوب

  . ①»قىلدىم، ـ دەيدۇ
 )13129: ئهھمهد(

 فقال قربا حنفر وحنن وسلم عليه اهللا صلى النƑ بنا مر قال الدرداء أىب عن - 2625
 أسـامة  أبـو  قال. تربته إىل منيته به جاءت فقال االسود Ƭذا قربا حنفر فقلنا تصنعون ما

 رسـول  تربة من خلقا وعمر بكر أبا الن اƩديث هبذا حدثتكم Ɓ الكوفة أهل يا تدرون
  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا

ــداق     - 2625 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ ــدۇئهب ــرە  : دەي ــز قهب بى
كوالۋاتــاتتۇق، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يېنىمىــزدىن  

  :ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ
  :بىز. ىسىلهر؟ ـ دەپ سورىدىــ نېمه ئىش قىلىۋات

  :غا قهبرە كوالۋاتىمىز، ـ دېگهنىدۇق)نېگىر(ــ بۇ قارىۋاي 
  .ــ ئۇنىڭ ۋۇجۇدى ئهسلى جايىنى تېپىپتۇ، ـ دېدى

بـۇ ھهدىسـنى نـېمه ئۈچـۈن     ! كـۇفه  ىئـى ئهھلـ  : )يراۋىـ (ئۇسـامه  ئهبۇ 
سۆزلهپ بېرىۋاتقانلىقىمنى بىلـدىڭالرمۇ؟ چـۈنكى ئهبـۇ بهكـرى ۋە ئـۆمهر      

هلالھـــۇ ئهنهۇمـــاالرمۇ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم رەزىي

                                                 
ــهمى  ① ــام       ): 3960(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
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  . ①يارىتىلغان تۇپراقتىن يارىتىلغان، ـ دېدى
 )»ئهلئهۋسهت«(

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال باملدينة دفن حبشيا أن عمر ابن عن - 2626
  .منها خلق الƓ بالطينة دفن

: ۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما م - 2626
ــنىگه دەپــنه قىلىنــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ    ھهبهشــلىك بىــرى مهدى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②دېدى» ئۇ ئۆزى يارىتىلغان تۇپراققا دەپنه قىلىندى«

 )»ئهلكهبىر«(

ذَا َمـاَت  إِ :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: عن اْبَن ُعَمَر قال - 2627
َوِعْنـَد   ،َولُْيقَْرأْ ِعْنَد َرأِْسِه بِفَاِتَحِة الِْكَتـابِ  ،َوأَْسرُِعوا بِِه إِلَى قَْبرِِه، أََحُدكُْم فَال َتْحبُِسوُه

  .رِْجلَْيِه بَِخاِتَمِة الَْبقََرِة ِفي قَْبرِِه
مهن  :مۇنــداق دەيــدۇ  ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا    - 2627
لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  ســهلال پهيغهمــبهر
  :ئاڭلىغان

ئهگهر بىرىڭالر ۋاپات بولسـا، ئـۇنى سـاقالپ ئولتۇرمـاي، قهبرىسـىگه      «
ــاغ    !ڭالرتېــز ئېلىــپ بېــرى  ــاتىهه، ئاي قهبرىنىــڭ بــاش تهرىپىــدە ســۈرە پ
   ③»نىڭ ئاخىرقى ئايهتلىرى ئوقۇلسۇنەتهرىپىدە سۈرە بهقهر

 )13613: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــى       ): 4227(ھهيسـ ــۋەس ئىبنـ ــهنهدىدە ئهھـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــىملىك  ــم ئىسـ ــار  ھهكىـ ــرى بـ ــى     . بىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــهنچلىك كىشـ ــڭ ئىشـ ــقىالر ئۇنىـ ــى ۋە باشـ ئهجهلـ
ئىلگىــــرى سۈرســــه، كۆپچىلىــــك ھهدىسشۇناســــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى ئىكهنلىكىنــــى  

 .ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــهنهدىدە     ): 4228(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــدۇلالھبـ ــى  ئابـ ئىبنـ

 .هرراز ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنئىيسا خ
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە يهھيــــا ئىبنــــى  ): 4242(ھهيســــهمى  ③

 .بابلهتى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن ئابدۇلالھ
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 أبـا  يـا : فقلت طالب أيب بن علي سألت: قال اƪدري سعيد أيب عن - 2628
 عن يسأل ومثلك !سعيد أبا يا: فقال أمامهاÝ أو اƨنازة خلف املشي أفضل أيهما !اƩسن
Ýإال هذا عن يسأل ومن: فقلت هذا Ýمثلي Ɔشـيان  وعمر بكر، أبا رأيت إƹ  ،أمامهـا 
 Ʒبـان  سهلني كانا ولكنهما Ƨعنا كما Ƨعا لقد واهللا أما Ƭما، وغفر اهللا رمحهما: فقال

 قد كأنك نفسك يف وفكر فأنصت املسلم، أخيك خلف مشيت إذا سعيد أبا يا السهولة،
 تزود ما إال له ليس سليبا، حريبا منها خرج الدنيا على يشاحك كان أخوك مثله، صرت
 فإذا قربه، شفري لىع قم ولكن Ɵلس، فال الناس، فجلس القرب، بلغت فإذا صاſ، عمل من
ƃوسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول ملة وعلى اهللا، سبيل ويف اهللا بسم«: فقل حفرته يف د 
 عليه قدم ما فاجعل ظهره، خلف الدنيا خلف به، مرتول خري وأنت بك، نزل عبدك اللهم
  .)لɊبرار خري اهللا عند ما: (قلت فإنك خلف، ưا خريا

مهن : ىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەز   - 2628
  :ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىبتىن

ـــ  ــى ــ ــى ئهلـ ــاكى    ! ئـ ــۇ يـ ــېڭىش ئهۋزەلمـ ــدا مـ ــڭ ئالدىـ جىنازىنىـ
  :ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ ئارقىسىدىمۇ؟

سهندەك كىشىلهرمۇ مۇشۇنداق سوئال سـورامدۇ؟ ـ   ! ــ ئى ئهبۇ سهئىد
  :مهن. دېدى

ۇ؟ مهن ئهبۇ بهكرى ۋە ــ ماڭا ئوخشاش كىشى سورىمىسا كىم سورايد
  :دېسهم، ئۇ -ئۆمهرنىڭ جىنازىنىڭ ئالدىدا ماڭغانلىقىنى كۆرگهنىدىم، 

نىـڭ  هللا. رەھـمهت ۋە مهغپىـرەت ئاتـا قىلسـۇن    هللا ــ ئۇ ئىككىسـىگه ا 
نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ ئىككىسـى بىـز ئاڭلىغانغـا ئوخشـاش     

نى ياخشـى  ئاڭلىغان بولسـىمۇ، لـېكىن ئاسانالشـتۇراتتى ۋە ئاسـان ئىشـ     
ئهگهر قېرىندىشـىڭنىڭ ئارقىسـىدا ماڭسـاڭ،    ! ئى ئهبۇ سـهئىد . كۆرەتتى

ســۈكۈت قىــل ۋە ئۆزەڭنىڭمــۇ شــۇنىڭغا ئوخشــاش كېتىــدىغانلىقىڭنى  
ــويال ــلهن  . ئ ــادا بهسلىقېرىندىشــىڭ ســهن بى ــدى  دۇني ــا ئهم شــهتتى، مان

 كهتتى، قىلغان سالىه ئهمهللىرىـدىن باشـقا ھـېچ    ۇرۇق قولالۇنيادىن قد
قهبـرە بېشـىغا بارغانـدا، باشـقىالر ئولتۇرسـا،      . ئېلىپ كېتهلمىدىنهرسه 

نىـڭ  هللا: مېيىت قهبـرىگه قويۇلۇۋاتقانـدا مۇنـداق دېگىـن    . سهن ئولتۇرما
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رەسـۇلۇلالھنىڭ شـهرىئىتى ۋە   ، )ماڭغـان (نىڭ يولىـدا  هللائىسمى بىلهن، ا
ــرىگه قويــدۇق )ياشــىغان ھــالهتته(بىــلهن دىنــى  ســېنىڭ ! هللائــى ا. قهب

ڭغــــا كهتتــــى، ســــهن ئۇنىڭغــــا ئهڭ ياخشــــى ئــــورۇن بهنــــدەڭ دەرگاھى
ئۇ دۇنيانى ئارقىسىغا تاشالپ كهتتى، ئۇنىـڭ ئـاخىرىتىنى   . بهرگۈچىسهن

نىـڭ دەرگاھىـدىكى   هللا: دۇنيالىقىدىن ياخشـى قىلغىـن، چـۈنكى سـهن    
كۇففـارالر  (ياخشى بهندىلهر ئۈچـۈن  ) رمهتۆيهنى مۇكاپات ۋە ھ(نهرسىلهر 

دېـدىڭ، ـ    ① ئـارتۇقتۇر ) غىنا راھهتتىنبهھرىمهن بولغان باقاسى يوق ئاز
  . ②دېدى

 )839: بهززار(

ـ  عنـده  كانت أنه عنه اهللا رضى أنس عن عن حممد بن سريين - 2629  ةيعص
  .وقميصه بهنج بني معه فدفنت فمات ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول

 هنهسئ: دەيـــدۇمۇنـــداق مـــۇھهممهد ئىبنـــى ســـىيرىين    – 2629
هيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بىـر      پرەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدا  

ئـۇ   ،ۋاپات تاپقاندىن كېـيىن  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهنهس  .دىھاسىسى بار ئى
   .③ندىبىلهن بىرگه دەپنه قىلىئۇنىڭ كېپىنىگه قويۇلۇپ، ئۇنىڭ  ھاسا

 )840: بهززار(

 مظعون بن انعثم قرب على قام وسلم عليه اهللا صلى النƑ أن ربيعة بن عامر عن - 2630
  .املاء عليه فرȇ وأمر

ئــامىر ئىبنــى رەبىيــئه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت  - 2630
ــدۇ ــى     : قىلى ــمان ئىبن ــهللهم ئوس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  . ④تۇرۇپ، قهبرىگه سۇ سېپىشنى بۇيرىدى يېنىدا مهزئۇننىڭ قهبرىسى
 )843: بهززار(

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -198سۈرە ئال ئىمران،  ①
ــهمى  ② ــۇ ھهدى): 4241(ھهيس ــهنهدىدە    ب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــنى بهززار رى ــدۇلالھس ــۇب   ئاب ــى ئهيي ئىبن

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ           ): 4247(ھهيســـهمى  ③

 .دېگهن
بىــراق . اۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ر    ): 4249(ھهيســهمى  ④

 .نىڭ تهرجىمىهالىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهنئابدۇلالھبهززارنىڭ ئۇستازى مۇھهممهد ئىبنى 
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  .ابراهيم ابنه قرب على رȇ وسلم عليه اهللا صلى النƑ أن عائشة عن - 2631
ــداق    - 2631 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــوغلى ئىبراھىمنىــڭ قهبرىســىگه ســۇ   
  . ①سهپتى

 )»ئهلئهۋسهت«(

 فقمنـا  فقام جنازة فمرت الصديق بكر أيب مع جلوسا كنا قال عباس ابن عن - 2632
 يلـبس  حني نعليك خلعت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خليفة يا فقلنا نعليه فخلع ليناص مث

 Ɓ اهللا طاعـة  يف حافيا مشى من يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول Ƨعت فقال نعاƬم الناس
  .عليه افترض عما القيامة يوم عزوجل اهللا يسأله

بىـز ئهبـۇ   : ق دەيـدۇ مۇندا مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2632
ــۇ        ــدى، ئ ــگهن ئى ــازا كهل ــر جىن ــۇق، بى ــرگه ئولتۇراتت ــلهن بى ــرى بى بهك

بىلهن بىـرلىكته   بىزمۇ ئورنىمىزدىن تۇردۇق ۋە ئۇنىڭ. ئورنىدىن تۇردى
ــامىزىنى  ــڭ ن ــۈردۇق جىنازىنى ــايىغىنى   . چۈش ــۇ ئ ــيىن، ئ ــازدىن كې نام

  :سالدى، بىز
رىنى كىيىۋاتسا، باشقىالر ئاياغلى! ــ ئى رەسۇلۇلالھنىڭ خهلىپىسى

  :سهن سېلىۋاتىسهنغۇ؟ ـ دەپ سورىساق، ئۇ
ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   كىمكــى «: ـ

سـۇبهانهھۇ ۋەتهئـاال   هللا ماڭسا، ا غڭئايائىبادىتى ئۈچۈن ياال -نىڭ تائهت هللا
» قىيــامهت كــۈنى ســوئال ســورىمايدۇ پهرز قىلغــان ئىشــالردىن  غــائۇنىڭ

  . ②ـ دېدى غانىدىم،دېگهنلىكىنى ئاڭلى
  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
ــهمى  ① ــقا        ): 4250(ھهيسـ ــتازىدىن باشـ ــڭ ئۇسـ ــۇپ، ئۇنىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدىكى مـــۇھهممهد ئىبنـــى  ): 559(ھهيســـهمى  ②

ئىبنـــى ئىبـــراھىم ئىســـىملىك بـــۇ ئىككـــى كىشـــى ھهققىـــدە  ئابـــدۇلالھئىبنـــى مۇئـــاۋىيه ۋە  ئابـــدۇلالھ
 .ھېچقانداق مهلۇماتقا ئېرىشهلمىدىم، ـ دېگهن
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  قىلىش زىيارەتقهبرە ۋە  ىدىكى ئهھۋالالرتهزىيه، قهبر

َعْن ُمْنَيةَ بِْنِت ُعَبْيِد ْبنِ أَبِي َبْرَزةَ َعْن َجدَِّها أَبِي َبْرَزةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  - 2633
  .ْيِه َوَسلََّم َمْن َعزَّى ثَكْلَى كُِسَي ُبْرًدا ِفي الَْجنَِّةَصلَّى اللَُّه َعلَ
مــۇنيه بىنتــى ئۇبهيــد ئىبنــى ئهبــۇ بهرزە بوۋىســى ئهبــۇ بهرزە    -2633

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
كىمكى مۇسىبهت ئىگىسىگه تهسهللىي بهرسه، ئۇنىڭغـا جهننهتـته   «

  . ①دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ» زىلىدۇتون كىيگۈ
  )1076: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َعزَّى ُمَصاًبا فَلَُه ِمثْلُ  - 2634
 .أَْجرِِه

ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  -2634
  : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللال

گه تهسـهللىي بهرسـه، ئۇنىڭغـا    ىشىك كه يولۇققانكىمكى مۇسىبهت«
  . ②»مۇسىبهتكه سهۋر قىلغۇچىنىڭ ئهجرىگه ئوخشاش ئهجىر بولىدۇ

 )1073: تىرمىزى(

يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ لَمَّا َجاَء َنْعُي َجْعفَرٍ قَالَ النَّبِ - 2635
 .َوَسلََّم اْصَنُعوا ِلأَْهلِ َجْعفَرٍ طََعاًما فَإِنَُّه قَْد َجاَءُهْم َما َيْشَغلُُهْم

: دەيـدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى جهئـفهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق      - 2635
ــۈم    ــڭ ئۆلـ ــهللهم دادام جهئفهرنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 183(ئهلبانى  ①
 .گهنزەئىپ، ـ دې): 181(ئهلبانى  ②
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  :خهۋىرىنى ئاڭالپ
تاماق تهييارالپ بېرىڭالر، ئـۇالر مۇسـىبهت    ائىلىسىگهجهئفهرنىڭ ئ«

  . ①دېدى» بىلهن مهشغۇل
  )998: تىرمىزى(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ إِلَْيِه فَكََتَب لَُه، اْبٌن َماَت أَنَُّه َجَبلٍ، بن ُمَعاِذ َعْن - 2636
 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ُمَحمٍَّد ِمْن الرَِّحيمِ، الرَّْحَمنِ اللَِّه بِْسمِ“:إِلَْيِه فَكََتَب بِاْبنِِه، ُيَعزِّيِه َوَسلََّم
 أَمَّا ُهَو، إِال إِلََه ال الَِّذي اَهللا إِلَْيَك أَْحَمُد فَإِنِّي َعلَْيَك، َسالٌم َجَبلٍ، بن ُمَعاِذ إِلَى َوَسلََّم َعلَْيِه
 َوأَْمَوالََنا، أَْنفَُسَنا، فَإِنَّ الشُّكَْر، َوإِيَّاَك َوَرَزقََنا الصَّْبَر، وأَلَْهَمَك اَألْجَر، لََك اللَُّه فَأَْعظََم َبْعُد،

 أَْجـلٍ،  إِلَـى  بَِهـا  ُيَمتُِّع الُْمْسَتْوَدَعِة، َوَعَوارِيِه الَْهنِيئِة، اللَِّه َمَواِهبِ ِمْن َوأَْوالَدَنا َوأَْهِلينا،
 َوكَـانَ  اْبَتلَـى،  إِذَا َوالصَّْبَر أَْعطَى، َما َعلَى الشُّكَْر َنْسأَلُُه َوإِنَّا َمْعلُومٍ، َوقٍْت إِلَى وَيقْبُِضَها
 َوقََبَضُه َوُسُرورٍ، ِغْبطٍَة ِفي بِِه اللَُّه َمتَّعَك الُْمْسَتْوَدَعِة، َوَعَوارِيِه الَْهنِيئِة، اللَِّه َمَواِهبِ ِمْن اْبُنَك
 أَْجَرَك َجَزُعَك ُيْحبِطْ َوال فَاْصبِْر، اْحَتَسَبْتُه، إِِن َوالُْهَدى َوالرَّْحَمِة صَّالِةال: كَِثريٍ بِأَْجرٍ ِمْنَك
  .“َوالسَّالُم قَْد فَكَأَنْ َنازِلٌ ُهَو َوَما ُحْزًنا، َيْدفََع َوال َميًِّتا، َيُردُّ ال الَْجَزَع أَنَّ َواْعلَْم فََتْندَم،

ــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهل - 2636 ــۇمۇئــ ــۇ ئهنهــ ــۋايهت  دىنالھــ رىــ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    قىلىنىدۇكى، ئۇنىڭ بىر بالىسى ۋاپات بولغانـدا، 

  :يازغانخهت بېرىش ئۈچۈن مۇنداق ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا تهسهللى 
ــان ا « ــهپقهتلىك ۋە مېهرىبـ ــايىتى شـ ــلهن  هللاناھـ ــمى بىـ نىـــڭ ئىسـ

ــاليمهن ــۇھهممهد  هللا. باشــ ــۇلى مــ ــڭ رەســ ــهلال(نىــ ــى ســ لالھۇ ئهلهيهــ
مهن ! ساڭا ساالم بولسۇن !ئى مۇئاز: تىن مۇئاز ئىبنى جهبهلگه)ەسهللهمۋ
 .يوقتـۇر  باشـقا ھېچبىـر ئىـالھ   ئېيتىمهنكى، ئۇنىڭدىن  قا ھهمدۇساناهللا

سېنىڭ ئهجرىڭنى كۆپ قىلسۇن، سهۋر ـ تـاقهت   هللا ا: مهقسهتكه كهلسهك
ــا قىلســۇن . بىــزگه ۋە ســاڭا شــۈكرى قىلىشــنى نېســىپ قىلســۇن  . ئات
 -دۇنيالىرىمىز، ئائىلىمىز، باال  -قهقكى، نهپسىمىز، مال شۇنىسى مۇھهق

ــاقىمىز ا ــان     هللاچ ــۇپ قويغ ــزدە قوي ــوۋغىتى ۋە بى ــزگه بهرگهن س ــڭ بى نى

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 796(ئهلبانى  ①
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ۋاقتــى . ئامــانىتى بولــۇپ، ئــۇالردىن مهلــۇم مــۇددەت بهھــرىمهن بــولىمىز 
ــدۇ   ــزدىن ئېلىــــپ كېتىــ ــۇالرنى بىــ ــقاندا ئــ ــىبىز. توشــ بهرگهن  هللا نــ

بىـرەر  (مۇيهسسـهر قىلىشـىنى، بىزنـى    شقا نېئمهتلىرىگه شۈكرى ئېيتى
ــلهن  ــا ) مۇســىبهت بى ــهۋر ،ســىناپ قالس ــز  س ــا قىلىشــىنى تىلهيمى . ئات
نىڭ ساڭا بهرگهن سوۋغىسى ۋە سهندە قويۇپ قويغـان  هللاسېنىڭ باالڭمۇ ا
سېنى ئۇنىڭـدىن خۇشـاللىق ۋە مهمنۇنلـۇق بىـلهن     هللا ا. ئامانىتى ئىدى

دايهتتىن ئىبـارەت  ، رەھـمهت ۋە ھىـ  ئاندىن مهغپىرەت. بهھرىمهن قىلدى
ئهگهر سهن . ئۇنى سهندىن ئېلىپ كهتتى بهدىلىگه نىڭكۆپلىگهن ئهجىر

ىڭ ئهجرىڭنــى بىكــار تىھهســر ســهۋر قىلغىــن،شــۇ ئهجىرنــى كۈتســهڭ 
شـۇنى  . سـهن كېيىن نادامهتكه قالى ،ئۇنداق بولۇپ قالسا، قىلىۋەتمىسۇن

ــايغۇنى     ــدۇ، قـ ــۈكنى قايتۇرالمايـ ــرەت ئۆلـ ــى، ھهسـ ــىڭ كېرەككـ بىلىشـ
   ①»!كهلگۈلۈك كهلدى، ۋەسساالم. كۈزەلمهيدۇكهت

  )20/155: »ئهلئهۋسهت«؛ »ئهلكهبىر«(

ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قعد : عن أنس رضي اهللا عنه قال - 2637
أصحابه حزان يبكون حوله فجاء رجل طويل صبيح فصيح يف إزار ورداء أشعر املنكـبني  

اهللا عليه وسلم حƓ أخذ بعضادي الباب فبكى والصدر فتخطى أصحاب رسول اهللا صلى 
إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة وخلفاً : على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساعة مث قال

  Ɓ ا املصاب مـنƴمن كل هالك وعوضاً من كل ما فات فإىل اهللا فأنيبوا وإليه فارغبوا فإ
وƽاالً فلم يروا أحداً فقـال أبـو    تعرفون الرجلÝ فنظروا ƹيناً: فقال القوم. ƶربه الثواب

  .هذا اƪضر أخو النƑ صلى اهللا عليه وسلم: بكر
: ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىــــدۇ  - 2637

ــاھابىالر      ــدا، س ــات بولغان ــهللهم ۋاپ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
منىڭ قاتتىق قايغۇرغان ھالدا پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله   

ــلىدى   ــقا باش ــىغا ئولىشــىپ يىغالش ــۇق،  . بېش ــز بويل ــاتتىنال ئېگى توس

                                                 
ــر       ): 3956(ھهيســهمى  ① ــى ئهم ــىئ ئىبن ــهنهدىدە مۇجاش ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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بهستلىك، ناھايىتى كېلىشكهن، يارىشىملىق كىيىنىۋالغان بىر ئـادەم  
ئــۇ ســاھابىالرنى ئــارىالپ ئۆتــۈپ، ئىشــىكنىڭ ئىككــى      . پهيــدا بولــدى 

  :كېيىن تهرىپىنى تۇتۇپ تۇرۇپ بىردەم يىغلىغاندىن
 بىـر ئۆلگۈچىنىـڭ  تهسهللىسـى، ھهر  ھهرقانداق مۇسـىبهتنىڭ  هللا ــ

شـۇنىڭ  . تولدۇرغۇچىدۇر نىھهرقانداق يوقىلىشنىڭ ئورنىئورۇنباسارى، 
بېشـىغا كهلـگهن   . قىال تايىنىڭالرهللاقىال يۈزلىنىڭالر، اهللائۈچۈن، پهقهت ا

مۇسىبهتكه سهۋر قىلىـش ئـارقىلىق ئهجىـرگه ئېرىشـهلمىگهن كىشـى      
  :ر ـ بىرىدىنساھابىلهر بى. ئهڭ چوڭ زىيانكاردۇر، ـ دېدى

ئۇ كىشى بىردەمنىـڭ  . ــ ئۇنى تونۇمسىلهر؟ ـ دەپ سوراشقا باشلىدى 
ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  . ئىچىــدىال كــۆزدىن غايىــب بولغانىــدى 

  :ئۇالرغا
ــــ ئــۇ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېرىندىشــى  

  . ①خىزىر ئهلهيهىسساالمدۇر، ـ دېدى
         )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َحدَّثَُهْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2638
نَِعـاِلهِْم  َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الَْعْبَد إِذَا ُوِضَع ِفي قَْبرِِه َوَتَولَّى َعْنُه أَْصَحاُبُه َوإِنَُّه لََيْسَمُع قَْرَع 

َملَكَاِن فَُيقِْعَدانِِه فََيقُولَاِن َما كُْنَت َتقُولُ ِفي َهذَا الرَُّجلِ ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   أََتاُه
ـ  ـ فَأَمَّا الُْمْؤِمُن فََيقُولُ أَْشَهُد أَنَُّه َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه فَُيقَالُ لَُه اْنظُْر إِلَى َمقَْعِدَك ِمْن النَّ ْد ارِ قَ

ِفي قَْبرِِه ثُمَّ أَْبَدلََك اللَُّه بِِه َمقَْعًدا ِمْن الَْجنَِّة فََيَراُهَما َجِميًعا قَالَ قََتاَدةُ َوذُِكَر لََنا أَنَُّه ُيفَْسُح لَُه 
ذَا الرَُّجـلِ  َرَجَع إِلَى َحِديِث أََنسٍ قَالَ َوأَمَّا الُْمَناِفُق َوالْكَاِفُر فَُيقَالُ لَُه َما كُْنَت َتقُولُ ِفي َه

فََيقُولُ لَا أَْدرِي كُْنُت أَقُولُ َما َيقُولُ النَّاُس فَُيقَالُ لَا َدَرْيَت َولَا َتلَْيَت َوُيْضَرُب بَِمطَارَِق ِمْن 
 .َحِديٍد َضْرَبةً فََيِصيُح َصْيَحةً َيْسَمُعَها َمْن َيِليِه غَْيَر الثَّقَلَْينِ

ــك رەزىيهلال  - 2638 ــى مالىـ ــۋايهت   ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ھـ

                                                 
ــ      ): 3957(ھهيســهمى  ① ــهمهد ئهب ــى ئابدۇسس ــاد ئىبن ــۇپ، ئۇبب ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ۇ ب

ئىمـــام بۇخـــارى ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى       . مهئـــمهر ئىســـىملىك بىـــرى بـــار   
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــدا،     « ــپ ماڭغان ــلىرى قايتى ــۇپ، قېرىنداش ــرىگه قويۇل ــت قهب مېيى

ــدۇ  ) مېيىــت( ــاق تىۋىشــىنى ئاڭالي ــته  . ئۇالرنىــڭ ئاي ــۇ پهيت ــى ش ئىكك
  :پهرىشته كېلىپ، ئۇنى ئولتۇرغۇزىدۇ ۋە

ــى    ــۇ كىش ـــ ب ــۇھهمم (ـ ــى م ــهللهم  يهن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ) هد س
  :بولسا مۇئمىنئهگهر ئۇ . ھهققىدە قانداق قارايتتىڭ؟ ـ دەپ سورايدۇ

ىم، ىـد بهرگهنۇنىڭ رەسۇلى دەپ گۇۋاھلىـق  نىڭ بهندىسى ۋە ئهللاــ ئۇ ا
  :پهرىشتىلهر ئۇنىڭغا. ـ دەيدۇ

ئـۇنى سـاڭا جهننهتـتىن بىـر     هللا ــ دوزاختىكى ئورنۇڭغـا قـاراپ بـاق، ا   
. ئـۇ جهننهتنـى ۋە دوزاخنـى كۆرىـدۇ    . لماشـتۇرۇپ بهردى، ـ دەيـدۇ   ئورۇنغا ئا

شــۇنىڭ بىــلهن ئۇنىــڭ قهبرىســى كېڭهيتىــپ  : قهتادەنىــڭ رىۋايىتىــدە(
ئهگهر ئـــۇ مۇنـــاپىق ۋە يـــاكى كـــاپىر بولســـا، ). دېـــيىلگهن -بېرىلىـــدۇ، 
  :پهرىشتىلهر

  :؟ ـ دەپ سورىغاندا، ئۇڭــ بۇ كىشى ھهققىدە قانداق قارايتتى
مهيـمهن، باشـقىالر نـېمه دېـگهن بولسـا، شـۇنى دەيتـتىم، ـ         ــ مهن بىل

  :ئۇنىڭغا. دەپ جاۋاب بېرىدۇ
بىلمىــــدىڭ، ئۇنىڭغىمــــۇ   ئۇنىــــڭ كىملىكىنىمــــۇ ــــــ ســــهن  
ئاغرىققـا   .ئۇرۇلىـدۇ  ، ـ دېيىلىدۇ ۋە تۆمۈر بولقـا بىـلهن   ىڭئهگهشمىگهنىد

ئىنســان  ئۇنىــڭ ئــاۋازىنى ،ۋارقىرايــدۇكىشــۇنداق چىــدىمىغان ئــۇ ئــادەم 
  . »ۇدين جىندىن باشقا بارلىق مهۋجۇدات ئاڭالبىله

  )1374: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قُبَِر الَْميُِّت أَْو  - 2639
ا الُْمْنكَُر َوالْآَخُر النَِّكُري فََيقُولَاِن َمـا  قَالَ أََحُدكُْم أََتاُه َملَكَاِن أَْسَوَداِن أَْزَرقَاِن ُيقَالُ ِلأََحِدِهَم

ـ  ا كُْنَت َتقُولُ ِفي َهذَا الرَُّجلِ فََيقُولُ َما كَانَ َيقُولُ ُهَو َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّ
ْعلَُم أَنََّك َتقُولُ َهذَا ثُمَّ ُيفَْسُح لَُه ِفي قَْبـرِِه  اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه فََيقُولَاِن قَْد كُنَّا َن

ُرُهْم َسْبُعونَ ِذَراًعا ِفي َسْبِعَني ثُمَّ ُيَنوَُّر لَُه ِفيِه ثُمَّ ُيقَالُ لَُه َنْم فََيقُولُ أَْرجُِع إِلَى أَْهِلي فَـأُْخبِ 
إِلَّا أََحبُّ أَْهِلِه إِلَْيِه َحتَّى َيْبَعثَُه اللَُّه ِمْن َمْضـَجِعِه  فََيقُولَاِن َنْم كََنْوَمِة الَْعُروسِ الَِّذي لَا ُيوِقظُُه 
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لَُم ذَِلَك َوإِنْ كَانَ ُمَناِفقًا قَالَ َسِمْعُت النَّاَس َيقُولُونَ فَقُلُْت ِمثْلَُه لَا أَْدرِي فََيقُولَاِن قَْد كُنَّا َنْع
ِمي َعلَْيِه فََتلَْتِئُم َعلَْيِه فََتْخَتِلُف ِفيَها أَْضلَاُعُه فَلَا َيَزالُ ِفيَها أَنََّك َتقُولُ ذَِلَك فَُيقَالُ ِللْأَْرضِ الَْتِئ

 .ُمَعذًَّبا َحتَّى َيْبَعثَُه اللَُّه ِمْن َمْضَجِعِه ذَِلَك
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2639

  :ېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د
نهكىــــر ۋە ر همــــۇنك كېــــيىن،قهبــــرىگه قويۇلغانــــدىن مېيىــــت «

ــارا، چېئىســىملىك ــۈك، قاپق ــا   قىركۆزل ئىككــى پهرىشــته ئۇنىــڭ يېنىغ
  :ئۇ ئىككىسى. كىرىدۇ

  :ــ سهن بۇ كىشى توغرۇلۇق نېمه دەيتتىڭ؟ ـ دەپ سورايدۇ، ئۇ
تىن باشـقا ھېچبىـر   هللابىر ا. نىڭ بهندىسى ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىهللاــ ئۇ، ا

 نىڭۇدنىــڭ يوقلۇقىغــا، مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهئب
. دەيـدۇ  -ەتتىم، گۇۋاھلىق بېر ئىكهنلىكىگه نىڭ بهندىسى ۋە رەسۇلىهللا

  :ئۇ ئىككى پهرىشته
شـۇنىڭ  . ــ بىز سېنىڭ مۇشۇنداق دېيىشـىڭنى بىلهتتـۇق، ـ دەيـدۇ    

ــى  ــڭ قهبرىســ ــلهن، ئۇنىــ ــۇقى بىــ ــى 70نىڭ ئۇزۇنلــ گهز  70، كهڭلىكــ
  :ئۇنىڭغائاندىن ، دۇپ، نۇرالندۇرۇپ بېرىلىلىكېڭهيتى

  :ئۇ. ـ دېيىلىدۇ! ــ سهن ئارام ئالغىن
) بـــۇ يهردىكـــى ئهھـــۋالالرنى(ـــــ مهن ئـــائىلهمگه قايتىـــپ، ئۇالرغـــا  

  :ئۇنىڭغا يهنهپهرىشتىلهر . يهتكۈزىمهن، ـ دەيدۇ
ئهڭ ياخشى كۆرگهن كىشىسىدىن باشـقا   ،ــ سهن يېڭى توي قىلغان

تاكى . دۇەيـ د! يىگىتكه ئوخشاش ئۇخلىغىنمايدىغان ھېچكىم ئويغۇتال
  .ئۇ شۇ ھالهتته قالىدۇ ئۇنى قايتا تىرىلدۈرگىچه،هللا ا

  :ئهگهر ئۇ مۇناپىق بولسا
. ــــ مهن باشــقىالردىن نېمىنــى ئاڭلىغــان بولســام، شــۇنى دېــدىم      

  :پهرىشتىلهر. باشقىسىنى ئۇقمايمهن، ـ دەپ جاۋاب بېرىدۇ
. ىغانلىقىڭنى بىلهتتــۇق، ـ دەيــدۇ  ــــ بىــز ســېنىڭ مۇشــۇنداق دەيــد

  :ئۇنىڭ قهبرىسىگه
قهبـرە يىغىلىـپ،   . ــ دېيىلىـدۇ  ! يىغىلغىن، تـارلىغىن ! ــ ئى قهبرە
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ــر   ــدۇ  -ئۇنىــڭ ئۇســتىخانلىرى بى ــرىگه كىرىشــىپ كېتى ــاكى ا. بى هللا ت
  . ①سۇبهانهھۇ ۋەتائاال ئۇنى قايتا تىرىلدۈرگىچه، ئۇ شۇنداق ئازابلىنىدۇ

 )1071: تىرمىزى(

إن املؤمن تكون الصالة عند رأسه، والزكاة عن ƹينه : عن أيب هريرة رفعه - 2640
والصوم عن ƽاله وفعل الرب واملعروف عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصالة ليس 

  .قبلي مدخل كذا من كل جهة يقول الذي فيه ليس من قبلي مدخل
 كى،دۇنىـ رىـۋايهت قىلى دىن ئهبۇ ھـۇرەير رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    – 2640

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
نىڭ نامىزى ئۇنىڭ باش تهرىپىدە، زاكىتـى  مۇئمىنشۈبهىسىزكى، «

ياخشــىلىقلىرى ئايــاغ قالغــان ئــوڭ تهرىپىــدە، روزىســى ســول تهرىپىــدە،  
ــدۇ ــدە بولىـ ــماقچى  . تهرىپىـ ــا بـــاش تهرەپـــتىن يېقىنالشـ ــاز ئۇنىڭغـ نامـ

  :بولغانالرغا
ا ئهمهللىرىمــۇ باشــق. هرەپــتىن يېقىنلىشالمايســهن، ـ دەيــدۇ  ــــ بــۇ ت

  . ②ن يېقىنالشماقچى بولغانالرغا شۇنداق دەيدۇتىتهرەپئۆزى ئۇنىڭغا 
  )2651: »ئهلئهۋسهت«(

عن َعْبد اللَِّه ْبن َبِحريٍ أَنَُّه َسِمَع َهانِئًا َمْولَى ُعثَْمانَ قَالَ كَـانَ ُعثَْمـانُ إِذَا    -2641
ْبرٍ َبكَى َحتَّى َيُبلَّ ِلْحَيَتُه فَِقيلَ لَُه ُتذْكَُر الَْجنَّةُ َوالنَّاُر فَلَا َتْبِكي َوَتْبِكي ِمْن َهـذَا  َوقََف َعلَى قَ

ِة فَـإِنْ  فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الْقَْبَر أَوَّلُ َمْنزِلٍ ِمْن َمَنازِلِ الْآِخَر
َصلَّى  ا ِمْنُه فََما َبْعَدُه أَْيَسُر ِمْنُه َوإِنْ لَْم َيْنُج ِمْنُه فََما َبْعَدُه أََشدُّ ِمْنُه قَالَ َوقَالَ َرُسولُ اللَِّهَنَج

 .لَّا الْقَْبُر أَفْظَُع ِمْنهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َرأَْيُت َمْنظًَرا قَطُّ إِ
 ئوســمانمهن : دەيــدۇداق ۇنــمئابــدۇلالھ ئىبنــى بهھىيــر    - 2641

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ ئازادگهردىسـى ھانىئنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى      
ــان ــمان: ئاڭلىغ ــا،    ئوس ــپ قالس ــرە بېشــىغا بېرى ــۇ قهب ــۇ ئهنه  رەزىيهلالھ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 856(ئهلبانى  ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 4269(ھهيسهمى  ②
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  :دىنئۇنىڭ. چه يىغاليتتىىساقىلى ھۆل بولۇپ كهتك
ـــ  ــهن،     ـ ــا يىغلىمايس ــرى قىلىنس ــلهن دوزاخ زىك ــنهت بى ــهن جهن س

  :ئۇ ەپ سورالغانىدى،د ؟ ـمسهنبۇنىڭغا يىغال
ـــ  ــهللهم ـ ــى ۋەس ــر« :پهيغهمبهرســهلاللالھۇ ئهلهيه ئىنســاننىڭ  ەقهب

ئۇنىڭـدىن   ،ئهگهر شـۇ يهردىـن قۇتۇلسـا    بولۇپ، ئاخىرەتتىكى تۇنجى ئورنى
ئۇنىڭــدىن  ،ئهگهر ئــۇ يهردىــن قۇتۇاللمىســا .كېيىنكىســى ئاســان بولىــدۇ

ەك قورقۇنچلـۇق يهر  مهن قهبرىـدىنمۇ بهكـر  . تېخىمـۇ تهس كېيىنكىسى 
   .①ەپ جاۋاب بهردىدېگهنىدى، ـ د» كۆرمىدىم

 )2308: تىرمىزى(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َما زِلَْنا َنُشكُّ ِفي َعذَابِ الْقَْبرِ َحتَّى َنَزلَـْت   - 2642
 .أَلَْهاكُْم التَّكَاثُُر
سۈرىســى  ۇرتهكاســ: ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 2642

  . ②ئازابىدىن شهك قىالتتۇق ەقهبر ه، بىزنازىل بولغىچ
 )3355: تىرمىزى(

عن أيب َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسـلَّطُ   - 2643
َتلَْدغُُه َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ َولَْو أَنَّ ِتنِّيًنا ِمْنَها َعلَى الْكَاِفرِ ِفي قَْبرِِه ِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ ِتنِّيًنا َتْنَهُشُه َو

 .َنفََخ ِفي الْأَْرضِ َما َنَبَتْت َخْضَراُء
ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       – 2643

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ، پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى
، ېلىپن قورشــىۋىــالي 99ىتى چــوڭ نى ناھــايكاپىرنىــڭ قهبرىســى«
دىن ىالنـ ئهگهر شـۇ ي  .چىشلهيدۇ ۋە چاقىـدۇ  ئۇنىه قىيامهت بولغىچتاكى 

، زېمىنــــدا چاچىــــدىغان بولســــا ) زەھىرىنــــى( غــــابىرەرســــى زېمىن
   .»ئۆسۈملۈكتىن ئهسهر قالمايدۇ

 )2815: دارىمى(
                                                 

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1878(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 665(ئهلبانى  ②
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْبَرْينِ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َمرَّ النَّبِيُّ - 2644
ِميَمـِة  فَقَالَ إِنَُّهَما لَُيَعذََّباِن َوَما ُيَعذََّباِن ِمْن كَبِريٍ ثُمَّ قَالَ َبلَى أَمَّا أََحُدُهَما فَكَانَ َيْسَعى بِالنَّ

أََخذَ ُعوًدا َرطًْبا فَكََسَرُه بِاثَْنَتْينِ ثُمَّ غََرَز كُلَّ  َوأَمَّا أََحُدُهَما فَكَانَ لَا َيْسَتِتُر ِمْن َبْوِلِه قَالَ ثُمَّ
 .َواِحٍد ِمْنُهَما َعلَى قَْبرٍ ثُمَّ قَالَ لََعلَُّه ُيَخفَُّف َعْنُهَما َما لَْم َيْيَبَسا

: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2644
نىـدىن  ېهللهم ئىككـى قهبرىنىـڭ ي  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـ    پهيغهمبهر
  :تىۋېتىپېئۆتۈپ ك

ــ« ــى بـ ــدە ۇ ئىككىسـ ــدۇبئازاقهبرىـ ــاھ  . لىنىۋاتىـ ــوڭ گۇنـ ــا چـ ئهممـ
يهنه نىـــڭ بىرســـى ســـۇخهنچىلىك قىالتتـــى، الرۇتۈپهيلىـــدىن ئهمهس، ب

ھـۆل شـاختىن بىرنـى    دېدى ۋە » كىگه دىققهت قىلمايتتىۈسۈيد بىرسى
ىن قهبـرىگه سـانجىپ   بىـرد  پـارچه قىلىـپ، ھهر بىرىنـى    ئېلىپ ئىككـى 
  :قويدى، ئاندىن

 كىــچه بولســىمۇقــۇرۇپ كهتشــاخ مۇشــۇ ئــازابى نىڭ ىۇ ئىككىســبــ«
  . دېدى »مكىنۇنىكلىشى مېي

  )1378 :بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَصلَّاُه فَـَرأَى   - 2645
َتِشُرونَ قَالَ أََما إِنَّكُْم لَْو أَكْثَْرُتْم ِذكَْر َهاِذمِ اللَّذَّاِت لََشـَغلَكُْم َعمَّـا أََرى   َناًسا كَأَنَُّهْم َيكْ

َيقُولُ أََنـا  فَأَكِْثُروا ِمْن ِذكْرِ َهاِذمِ اللَّذَّاِت الَْمْوِت فَإِنَُّه لَْم َيأِْت َعلَى الْقَْبرِ َيْوٌم إِلَّا َتكَلََّم ِفيِه فَ
َبِة َوأََنا َبْيُت الَْوْحَدِة َوأََنا َبْيُت التَُّرابِ َوأََنا َبْيُت الدُّوِد فَإِذَا ُدِفَن الَْعْبُد الُْمْؤِمُن قَالَ َبْيُت الُْغْر

 لَُه الْقَْبُر َمْرَحًبا َوأَْهلًا أََما إِنْ كُْنَت لَأََحبَّ َمْن َيْمِشي َعلَى ظَْهرِي إِلَيَّ فَإِذْ ُولِّيُتـَك الَْيـْومَ  
ِفَن ْرَت إِلَيَّ فََسَتَرى َصنِيِعَي بَِك قَالَ فََيتَِّسُع لَُه َمدَّ َبَصرِِه َوُيفَْتُح لَُه َباٌب إِلَى الَْجنَِّة َوإِذَا ُدَوِص

ي َعلَى الَْعْبُد الْفَاجُِر أَْو الْكَاِفُر قَالَ لَُه الْقَْبُر لَا َمْرَحًبا َولَا أَْهلًا أََما إِنْ كُْنَت لَأَْبَغَض َمْن َيْمِش
َتِقـَي  ظَْهرِي إِلَيَّ فَإِذْ ُولِّيُتَك الَْيْوَم َوِصْرَت إِلَيَّ فََسَتَرى َصنِيِعَي بَِك قَالَ فََيلَْتِئُم َعلَْيِه َحتَّى َيلْ

َخلَ َبْعَضـَها  َعلَْيِه َوَتْخَتِلَف أَْضلَاُعُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأََصابِِعِه فَأَْد
ِفي َجْوِف َبْعضٍ قَالَ َوُيقَيُِّض اللَُّه لَُه َسْبِعَني ِتنِّيًنا لَْو أَنْ َواِحًدا ِمْنَها َنفََخ ِفي الْـأَْرضِ َمـا   
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َرُسولُ  أَْنَبَتْت َشْيئًا َما َبِقَيْت الدُّْنَيا فََيْنَهْشَنُه َوَيْخِدْشَنُه َحتَّى ُيفَْضى بِِه إِلَى الِْحَسابِ قَالَ قَالَ
 .ارِاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما الْقَْبُر َرْوَضةٌ ِمْن رَِياضِ الَْجنَِّة أَْو ُحفَْرةٌ ِمْن ُحفَرِ النَّ

 پهيغهمــبهر: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ئهبــۇ ســهئىد - 2645
 مهســـجىدكه چىقتـــى ۋە جامائهتنىـــڭســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

  :مۇنداق دېدى توختىماي سۆزلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
بۇنچىـــۋاال كـــۆپ ، ڭالربولســـا ئهتـــكهنئهگهر ئۆلـــۈمنى كـــۆپ يـــاد «

ــوالتتىڭالر ــاد ئېــتىڭالر  .سۆزلهشــمىگهن ب ــۈمنى كــۆپ ي ــر! ئۆل ە ھهر قهب
زانلىق ۋە قۇرت ـ قوڭغـۇزالر   تو -يالغۇزلۇق، غېرىبلىق، چاڭ  مهن :كۈنى

: ئۇنىڭغـا  ەقهبـر  ،كىشى دەپنه قىلىنسـا  ۇئمىنمئهگهر . دەيدۇ ئۆيىمهن، ـ 
مدە ۈســـهن مېنىـــڭ ئۈســـتخـــۇش كهپســـهن،  ،نى قارشـــى ئـــالىمهنېســـ

ــدىغانالرنىڭ  ــڭ ق   ئهڭ ماڭى ــۈن مېنى ــدىڭ، بۈگ ــى ئى ــىمغا ېياخشىس ش
ــ    .كهلـــدىڭ قانـــداق مۇئـــامىله   اڭامهن ســـاڭا مهســـئۇل، مېنىـــڭ سـ

 چهرگىـ كـۆزى يهتـكهن يه   ئۇنىڭ ، ـ دەيدۇ ۋە قىلىدىغانلىقىمنى كۆرىسهن
 ئهگهر. ئىشىك ئېچىلىدۇ تۇتاشجهننهتكه  ئۇ يهردىن .ىپ بېرىدۇىيكېڭ

ــا    ــنه قىلىنس ــاپىر دەپ ــاكى ك ــار ۋە ي ــا  ،گۇناھك ــرە ئۇنىڭغ ــقا : قهب نېمىش
مدە ۈسـهن مېنىـڭ ئۈسـت    .كهلدىڭ؟ سهن بۇ يهردە قارشـى ئېلىنمايسـهن  

شـىمغا  ېئىدىڭ، بۈگۈن سهن مېنىـڭ ق  ئهسكىسىماڭىدىغانالرنىڭ ئهڭ 
قىلىـدىغانلىقىمنى   مهن ساڭا مهسئۇل، سهن مېنىـڭ قانـداق   .كهلدىڭ

ــدۇ   كۆرىســهن قهبرىنىــڭ بىــر تهرىپــى يهنه بىــر  شــۇنىڭ بىــلهن،  .، ـ دەي
بىــرىگه  - خانلىرى بىــرىتهرىــپىگه تۇتۇشــۇپ بىرلىشــىدۇ، ئۇنىــڭ ئۇســت

   .»پ كېتىدۇشىكىرى
بىرىگه  - سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بارماقلىرىنى بىر پهيغهمبهر

  :دېدى ۋە سۆزىنى داۋام قىلدى »مانا مۇشۇنداق«: ەلهشتۈرۈپگىر
ــۇبهانهھۇ ۋەتهللا ا« ــا اسـ ــاال ئۇنىڭغـ ــوڭ  ئـ ــايىتى چـ ــى ىالي 70 ناھـ ننـ

زەھىرىنـى  نىڭ بىرەرسـى زېمىنغـا   نالرالىئهگهر شۇ ي .ئهۋەتىدۇ پبهلگىله
. جـانلىق ۋە ئۆسـۈملۈكتىن ئهسـهر قالمايـدۇ    ، زېمىندا چاچىدىغان بولسا
چېقىـپ   كۈنىگىچه ھهر تهرەپتىن چىشلهپ، قىيامهت يىالنالر ئۇنى تاكى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه مۇنداق دېدى پهيغهمبهر. »تۇرىدۇ
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يا جهننهت باغچىلىرىـدىن بىـرى يـاكى دوزاخ    شۈبهىسىزكى، قهبرە «
   .①»ئازگاللىرىدىن بىرى بولىدۇ

  )2460: تىرمىزى(

َبْيَنَما أََنا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه : ْنُه، قَالََعْن أَبِي َراِفعٍ َرِضَي اللَُّه َع - 2646
الَ ُهِديَت َوالَ اْهَتَدْيَت، الَ ُهـِديَت َوالَ  : وسلم ِفي َبِقيعِ الَْغْرقَِد، َوأََنا أَْمِشي َخلْفَُه، إِذْ قَالَ
لَْسـُت إِيَّـاَك   : َرُسولَ اِهللاÝ قَالَ َما ِلي َيا: اْهَتَدْيَت، الَ ُهِديَت َوالَ اْهَتَدْيَت، قَالَ أَُبو َراِفعٍ

 ٌȇأُرِيُد، َولَِكْن أُرِيُد َصاِحَب َهذَا الْقَْبرِ، َوُسِئلَ َعنِّي، فََزَعَم أَنَُّه الَ َيْعرِفُنِي، فَإِذَا قَْبٌر َمْرُشـو 
  .َعلَْيِه َماٌء ِحَني ُدِفَن َصاِحُبُه

 هن پهيغهمـبهر م: دەيـدۇ ئهبۇ رافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 2646
غهرقهد دېـگهن  ئـۇل قىهب نىڭ ئارقىسـىدىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  :كېتىپ باراتتىم، ئۇ بىردىنالقهبرىستانلىقتا 
ھىدايهت سهن  ،، ھىدايهتمۇ تاپمىدىڭقىلىنمىدىڭسهن ھىدايهت ــ 

ــدىڭ ــدىڭ قىلىنمى ــدايهتمۇ تاپمى ــهن ، ھى ــدايهت ، س ــدىڭھى ، قىلىنمى
  :مهن. دېدى ، ـھىدايهتمۇ تاپمىدىڭ

 پهيغهمــبهر ەپ سورىســام،دـ ماڭــا نــېمه بولــدى؟   ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئـۇ  . ماۋۇ قهبرىـدە ياتقـان بهنـدىگه دەۋاتىـمهن    مهن سېنى دېمىدىم، ــ 
بىلمهيـمهن، ـ دەپ جـاۋاب    : مېنىڭ كىم ئىكهنلىكىم توغرۇلۇق سورالسا

ــۇ، ــدى - بېرىپت ــنه ،قارىســام. دې ــدا ىنقىل دەپ ــان چاغ گه ســۇ ســىقهبرى ،غ
  . ②بىر قهبرە تۇرىدۇ پىلگهنېس

 )»ئهلكهبىر«؛ 869: بهززار(

 اهللا صلى اهللا رسول مع كنت قال عنه اهللا رضى اƪدرى سعيد أىب عن - 2647
 راحلتـك  شـأن  ما اهللا يارسول قلت فنفرت راحلته على يسري وهو سفر يف وسلم عليه

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 437(ئهلبانى  ①
بــــۇ ھهدىســــنى بهززار ۋە تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە مهن       ): 4273(ھهيســــهمى  ②

 .بىلمهيدىغان بىرى بار، ـ دېگهن
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  .لذلك فنفرت قربه يف ذبيع رجل صوت Ƨعت إهنا قال نفرت
بىــر : دەيــدۇ مۇنــداق رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ خــۇدرى ئهبــۇ ســهئىد -2647
بىـــرگه بىـــلهن ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  پهيغهمـــبهرســـهپهردە 

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۇالغ ئۈسـتىدە     پهيغهمبهر .كېتىۋاتاتتىم
  :مهن. ھۈركۈپ كهتتى بىردىنال ئىدى، ئۇلىغى

ەپ د ھۈركۈپ كهتتىغـۇ؟ ـ  ئۇلىغىڭغا نېمه بولدى؟ ! ۇلۇلالھئى رەســ 
  :سورىسام

 ھۈركـۈپ لىنىۋاتقـان بىرىنىـڭ ئـاۋازىنى ئـاڭالپ     بقهبرىـدە ئازا ، ئـۇ ــ 
  . ①دېدى ، ـكهتتى

 )»ئهلئهۋسهت«(

َم َبْعَد َعْن الَْبَراِء َعْن أَبِي أَيُّوَب قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 2648
 .َما غََرَبْت الشَّْمُس فََسِمَع َصْوًتا فَقَالَ َيُهوُد ُتَعذَُّب ِفي قُُبورَِها

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  بهرا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهبــۇ ئهييــۇب - 2648
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كـۈن     پهيغهمبهر: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ

  :اڭالنغانىدىتى، بىر ئاۋاز ئپاتقاندا سىرتقا چىق
  . دېدى »لىنىۋاتىدۇبقهبرىسىدە ئازا يهھۇدىيبىر «

  )2869: مۇسلىم(

 َمَتـى  فَقَالَ قَْبرٍ ِمْن َصْوًتا َسِمَع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ أََنسٍ َعْن - 2649
 أَنْ اللَّـهَ  لَـَدَعْوتُ  َتَدافَُنوا لَا أَنْ لَْولَا َوقَالَ بِذَِلَك فَُسرَّ الَْجاِهِليَِّة ِفي َماَت قَالُوا َهذَا َماَت

 .الْقَْبرِ َعذَاَب ُيْسِمَعكُْم
: ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىــــدۇ  - 2649
 كېلىۋاتقــان ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر قهبرىــدىن  پهيغهمــبهر

  :ئاڭالپ نىئاۋاز

                                                 
هنهدىدە جــــابىر جــــۇئفى بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــ ): 4290(ھهيســــهمى  ①

 .ئۇنىڭغا ھهرخىل باھاالر بېرىلگهن، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
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   :دەپ سورىدى ـ ان؟بۇ قهبرىنىڭ ئىگىسى قاچان ۋاپات بولغــ 
ـــ  ــاھىلىيهتتهـ ــدى  ، ـ  ج ــاۋاب بېرىل ــبهر .دەپ ج ــهلاللالھۇ  پهيغهم س

  :بۇ جاۋابتىن سۆيۈندى ۋەئهلهيهى ۋەسهللهم 
مـاي  بىـر ـ بىرىڭالرنـى دەپـنه قىل    ) قهبرىـدىكى ئـازابتىن قورقـۇپ   («

تائاالغـا دۇئـا قىلىـپ،    هللا ، اتاشالپ قويۇشۇڭالردىن ئهنسىرىمىگهن بولسام
ئاڭلىتىـــپ قويغـــان ســـىلهرگىمۇ ېلىۋاتقـــان ئـــاۋازنى بـــۇ قهبرىـــدىن ك

  . دېدى» بوالتتىم
  )2868: مۇسلىم(

قَالَ ُسلَْيَمانُ ْبُن ُصَرٍد ِلَخاِلِد ْبنِ ُعْرفُطَةَ أَْو َخاِلٌد ِلُسلَْيَمانَ أََمـا َسـِمْعَت    - 2650
ُنُه لَْم ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه فَقَـالَ أََحـُدُهَما   َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن قََتلَُه َبطْ

 .ِلَصاِحبِِه َنَعْم
يــاكى ( هگهۇتفــســۇاليمان ئىبنــى ســۇرەد خالىــد ئىبنــى ئۇر  - 2650

ــى     ــۇاليمان ئىبن ــۇفه س ــى ئۇرت ــد ئىبن ــۇرەدخالى ــبهر ) گهس ــهن پهيغهم  س
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

 بقهبرىســىدە ئـــازا ا ئۇنىڭغـــ ســه، ئۆل ورســاق ئاغرىقىـــدىن كىــم ق «
  :دېگهنلىكلىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ» قىلىنمايدۇ

   .①ــ شۇنداق، ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى
 )1064: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمـْن   - 2651
 .اُه اللَُّه ِفْتَنةَ الْقَْبرِوُت َيْوَم الُْجُمَعِة أَْو لَْيلَةَ الُْجُمَعِة إِلَّا َوقَُمْسِلمٍ َيُم

ــى ئ  -2651 ــدۇلالھ ئىبنـ ــرهئابـ ــبهر  مـ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ  رەزىيهلالھـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق خـۇش خهۋەر بهرگهنلىكىنـى     

  :رىۋايهت قىلىدۇ
نى ياكى جـۈمه كېچىسـى ۋاپـات    ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان جۈمه كۈ«

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 849(ئهلبانى  ①
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   .①»ىدىن ساقاليدۇئازاب ەئۇنى قهبرهللا ا ،بولسا
 )1074: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفُْس الُْمـْؤِمنِ   - 2652
 .ُمَعلَّقَةٌ بَِدْينِِه َحتَّى ُيقَْضى َعْنُه

ســهلاللالھۇ  رەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر  ئهبــۇ ھــۇ  - 2652
 مۇئمىن«: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

   .②»ئېسىقلىق تۇرىدۇ) قهرزىگه(جېنى تاكى قهرزى تۆلهنگىچه ىنىڭ بهند
 )1078: تىرمىزى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َزاِئَراِت الْقُُبـورِ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 2653
 .َوالُْمتَِّخِذيَن َعلَْيَها الَْمَساجَِد َوالسُُّرَج

ــۇ ئهنهۇ   - 2653 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق مـ ــدۇ مۇنـ : دەيـ
ــبهر ــارەت قىل   پهيغهم ــان ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قهبرىنــى زىي غ
قهبرىــدە شــام ـ چىــراغ    ۋە ىۋالغانالرغــا، قهبرىنــى مهســجىد قىلئايالالرغــا
  . ③ئېيتتىلهنهت  ياققانالرغا

 )320: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َبْيَنَما َنْحُن َنِسُري َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2654
َتَوسَّطَ الطَّرِيَق َوقََف َحتَّى اْنَتَهْت إِلَْيـِه فَـإِذَا   َوَسلََّم إِذْ َبُصَر بِاْمَرأٍَة لَا َتظُنُّ أَنَُّه َعَرفََها فَلَمَّا 

لَْت فَاِطَمةُ بِْنُت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََها َما أَْخَرَجِك ِمْن َبْيِتِك َيا فَاِطَمةُ قَا
ْيُتُهْم بَِميِِّتهِْم قَالَ لََعلَِّك َبلَْغِت َمَعُهـْم الْكُـَدى   أََتْيُت أَْهلَ َهذَا الَْميِِّت فََتَرحَّْمُت إِلَْيهِْم َوَعزَّ

ِتَها قَالَْت َمَعاذَ اللَِّه أَنْ أَكُونَ َبلَْغُتَها َوقَْد َسِمْعُتَك َتذْكُُر ِفي ذَِلَك َما َتذْكُُر فَقَالَ لََها لَْو َبلَْغ
الكـدى  : يِك للنسائي وأليب داود بقصة وفيهـا َمَعُهْم َما َرأَْيِت الَْجنَّةَ َحتَّى َيَراَها َجدُّ أَبِ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 858(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 860(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 51(ئهلبانى  ③
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  .القبور
: دەيـدۇ مۇنـداق   مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر - 2654

بىــــز پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم بىــــلهن بىــــرگه  
ــاتتۇق، ېك ــدى    تىۋات ــال كۆرۈن ــر ئاي ــان بى ــكه كېلىۋاتق ــز تهرەپ ــدا بى . يول

ــ  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــالنى   پهيغهمـ ــۇ ئايـ ــراقتىن ئـ ــهللهم يىـ ى ۋەسـ
ئـــۇ ئايـــال . بىـــز يولنىـــڭ ئوتتۇرىســـىدا توختـــاپ تـــۇردۇق. تونىمىـــدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىـزى فـاتىمه    ئۇ يېقىنالشقاندا قارىساق،
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر .ئىكهن
  :اھۇ ئهنهرەزىيهلال فاتىمه .نهگه باردىڭ؟ ـ دەپ سورىدى! ئى فاتىمهــ 

تائــاالدىن هللا بىــر مېيىــت ئائىلىســىگه تهســهللىي بېرىــپ، ا مهن ــــ 
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   پهيغهمــبهر .رەھــمهت تىــلهپ كهلــدىم، ـ دېــدى       

  :ۋەسهللهم
ــ ئۇالر بىلهن بىلـله قهبرىسـتانلىققا بارغـان ئوخشىمامسـهن؟ ـ دەپ      

  :افاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنه سورىدى،
مهن  .قـا سـېغىنىپ پانـاھ تىلهيـمهن    هللاــ ياق، ئۇنداق قىلىشـتىن ا 

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر . دېـدى  ، ـ دىن بـۇ توغرۇلـۇق كـۆپ ئاڭلىـدىم    هنسـ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىـڭ بوۋىسـى   داداڭ تـاكى  ،اڭۇالر بىلهن بىرگه بارغان بولسـ ئئهگهر ــ 
  . ①دېدى ، ـمىگهن بوالتتىڭەل، جهننهتنى كۆرهجهننهتنى كۆرمىگىچ

 )1880: نهسائى(

َعْن َعِليٍّ قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا نِْسَوةٌ ُجلُـوٌس   - 2655
 َهلْ قَالَ َما ُيْجِلُسكُنَّ قُلَْن َنْنَتِظُر الْجَِناَزةَ قَالَ َهلْ َتْغِسلَْن قُلَْن لَا قَالَ َهلْ َتْحِملَْن قُلَْن لَا قَالَ

 .ِلي قُلَْن لَا قَالَ فَاْرجِْعَن َمأُْزوَراٍت غَْيَر َمأُْجوَراٍتُتْدِلَني ِفيَمْن ُيْد
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : دەيدۇئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 2655

، بىر تـوپ ئايالنىـڭ بىـر    ۋېتىپپ كېتىچىقىسىرتقا ئهلهيهى ۋەسهللهم 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 113(ئهلبانى  ①
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  :يهردە ئولتۇرغانلىقىنى كۆردى ـ دە
  :ئايالالر .ـ دەپ سورىدى؟ ڭالردۇسىلهر نېمه ئۈچۈن ئولتۇرــ 

ـــ  ــدى ـ   بىــز جىنــازىنى ســاقالۋاتىمىز، ـ ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر. دې
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ەپ سورىدىد ـ ؟ماقچىمۇسىلهر ئۇنى يۇــ 
  . ېرىشتىدەپ جاۋاب ب ـ ياق،ــ 
  :ـ دەپ سورىدى ؟مهكچىمۇتۈرۆجىنازىنى كــ 
  .ـ دېيىشتىياق، ــ 

  :ـ دەپ سورىدى، يهنه؟ قويماقچىمۇــ ئۇنداقتا، لهھهتكه 
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر شـۇنىڭ بىـلهن،   . ىېرىشتدەپ جاۋاب بـ   ياق،

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ئۇنــداقتا، ســىلهر ســاۋابقا ئېرىشــمىگهننىڭ ئۈســتىگه، گۇناھكــار    ـ

  . ①بولۇپ قايتقۇدەكسىلهر، ـ دېدى
 )1578: ئىبنى ماجه(

 َنَهْيُتكُْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ بِيِهأَ َعْن ُبَرْيَدةَ اْبنِ َعْن - 2656
 .َتذِْكَرةً زَِياَرِتَها ِفي فَإِنَّ فَُزوُروَها الْقُُبورِ زَِياَرِة َعْن

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئىبنى بۇرەيدە دادىسـىدىن پهيغهمـبهر   - 2656
  : ىلىدۇگهنلىكىنى رىۋايهت قدېۋەسهللهمنىڭ مۇنداق 

مهن ســـىلهرنى قهبرىســـتانلىقنى زىيـــارەت قىلىشـــتىن توســـقان «
ــارەت قىل   ــدى زىي ــدىم، ئهم ــدۇ ئى ــاڭالر بولى ــۈنكى س ــرە ، چ ــانغا قهب ئىنس

   .»ئۆلۈمنى ئهسلىتىدۇ
  )1240: ئهھمهد(

ْنُت َربِّـي  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتأْذَ - 2657
  .فزوروا القبور: أَنْ أَْسَتْغِفَر ِلأُمِّي فَلَْم َيأْذَنْ ِلي َواْسَتأْذَْنُتُه أَنْ أَُزوَر قَْبَرَها فَأَِذنَ ِلي ويف رواية

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 344(ئهلبانى  ①
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: ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 2657
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

م، ماڭا رۇخسهت ىدىا ئىستىغفار ئېيتىشنى سورىن ئانامغتهللامهن «
ماڭا رۇخسهت  ،قهبرىسىنى زىيارەت قىلىشقا رۇخسهت سورىسام. بهرمىدى
  :يهنه بىر رىۋايهتته. دېدى »بهردى
   .دېدى »!قهبرىلهرنى زىيارەت قىلىڭالر«

  )976: مۇسلىم(

يف  ءألبواقرب أمه بـا  ىأت -صلى اهللا عليه وسلم-أنَّ رسولَ اهللا «: رزينول -2658
  .»وأبكى من حوله ألف مقنع، فبكى،

ــبهر – 2658 ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه مىــڭ كىشــى  س
يىغلىـدى  كېلىـپ  ه گقهبرىسـى  ئهبۋا دېگهن جايدىكى نىڭىئانىسبىلهن 
  . يىغالتتى مۇئهتراپىدىكىلهرنى ھهم

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 َمـنْ ” :َوَسلََّم َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعْن - 2659
  .“َبرا َوكُِتَب لَُه غُِفَر ُجُمَعٍة كُلِّ ِفي أََحِدِهَما أَْو أََبَوْيِه قَْبَر َزاَر

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  -2659
  : داق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇن پهيغهمبهر

 ىدىننىڭ ياكى ئـۇ ئىككىسـ  ىئانىس - ئاتاھهر جۈمه كۈنى كىمكى «
ــ ــا ىبىرس ــارەت قىلس ــرەت   ،نىڭ قهبرىســىنى زىي ــاھى مهغفى ئۇنىــڭ گۇن

 ىنياخشــىلىق قىلغانالرنىــڭ قاتارىــد   غائانىســى - قىلىنىــدۇ ۋە ئاتــا 
  . ①»يېزىلىدۇ

 )955: »ئهلسهغىر«؛ »ئهلئهۋسهت«(

قَْيسِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ْبنِ الُْمطَِّلبِ أَنَُّه قَالَ َيْوًما أَلَا أَُحدِّثُكُْم َعنِّي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  - 2660
                                                 

ــهمى  ① ــۇ      ): 4312(ھهيسـ ــدۇلكهرىم ئهبـ ــهنهدىدە ئابـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .ئۇمهييه ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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َوَعـْن  َوَعْن أُمِّي قَالَ فَظََننَّا أَنَُّه ُيرِيُد أُمَُّه الَِّتي َولََدْتُه قَالَ قَالَْت َعاِئَشةُ أَلَا أَُحدِّثُكُْم َعنِّـي  
ْيِه َوَسلََّم قُلَْنا َبلَى قَالَ قَالَْت لَمَّا كَاَنْت لَْيلَِتي الَِّتي كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

َبَسـطَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها ِعْنِدي اْنقَلََب فََوَضَع رَِداَءُه َوَخلََع َنْعلَْيِه فََوَضَعُهَما ِعْنَد رِْجلَْيِه َو
ِفَراِشِه فَاْضطََجَع فَلَْم َيلَْبثْ إِلَّا َرْيثََما ظَنَّ أَنْ قَْد َرقَْدُت فَأََخذَ رَِداَءُه ُرَوْيًدا طََرَف إَِزارِِه َعلَى 

َواْنَتَعلَ ُرَوْيًدا َوفََتَح الَْباَب فََخَرَج ثُمَّ أََجافَُه ُرَوْيًدا فََجَعلُْت ِدْرِعي ِفي َرأِْسـي َواْخَتَمـْرُت   
اْنطَلَقُْت َعلَى إِثْرِِه َحتَّى َجاَء الَْبِقيَع فَقَاَم فَأَطَالَ الِْقَياَم ثُمَّ َرفََع َيَدْيِه ثَلَاثَ  َوَتقَنَّْعُت إَِزارِي ثُمَّ

َمرَّاٍت ثُمَّ اْنَحَرَف فَاْنَحَرفُْت فَأَْسَرَع فَأَْسَرْعُت فََهْرَولَ فََهْرَولُْت فَأَْحَضَر فَأَْحَضْرُت فََسَبقُْتُه 
إِلَّا أَنْ اْضطََجْعُت فََدَخلَ فَقَالَ َما لَِك َيا َعاِئȈُ َحْشَيا َرابَِيةً قَالَْت قُلُْت لَـا  فََدَخلُْت فَلَْيَس 

ـ  ي َشْيَء قَالَ لَُتْخبِرِينِي أَْو لَُيْخبَِرنِّي اللَِّطيُف الَْخبُِري قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّ
السََّواُد الَِّذي َرأَْيُت أََماِمي قُلُْت َنَعْم فَلََهَدنِي ِفي َصْدرِي لَْهَدةً أَْوَجَعْتنِي  فَأَْخَبْرُتُه قَالَ فَأَْنِت

قَـالَ  ثُمَّ قَالَ أَظََنْنِت أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيِك َوَرُسولُُه قَالَْت َمْهَما َيكُْتمِ النَّاُس َيْعلَْمُه اللَُّه َنَعْم 
ي ِحَني َرأَْيِت فََناَدانِي فَأَْخفَاُه ِمْنِك فَأََجْبُتُه فَأَْخفَْيُتُه ِمْنِك َولَْم َيكُْن َيـْدُخلُ  فَإِنَّ جِْبرِيلَ أََتانِ

َعلَْيِك َوقَْد َوَضْعِت ِثَياَبِك َوظََنْنُت أَنْ قَْد َرقَْدِت فَكَرِْهـُت أَنْ أُوِقظَـِك َوَخِشـيُت أَنْ    
َك أَنْ َتأِْتَي أَْهلَ الَْبِقيعِ فََتْسَتْغِفَر لَُهْم قَالَْت قُلُْت كَْيَف أَقُولُ َتْسَتْوِحِشي فَقَالَ إِنَّ َربََّك َيأُْمُر

لَّـُه  لَُهْم َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ قُوِلي السَّلَاُم َعلَى أَْهلِ الدَِّيارِ ِمْن الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْسِلِمَني َوَيْرَحُم ال
 .ِخرِيَن َوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه بِكُْم لَلَاِحقُونَالُْمْسَتقِْدِمَني ِمنَّا َوالُْمْسَتأْ

 ئىبنــى مهخــرەمهدىن رىــۋايهت  مــۇھهممهد ئىبنــى قهيــس    - 2660
مهن سـىلهرگه ئـۆزەم ۋە ئانـام    : ككهقىلىنىدۇكى، ئۇ بىر كۈنى كـۆپچىلى 

ئـۇنى ئـۆز   ) كۆپچىلىـك (دېگهن ئىـدى، بىـز    -ھهققىدە سۆزلهپ بېرەيمۇ؟ 
بىراق ئۇ . بېرىدىغان ئوخشايدۇ، دەپ ئويالپتۇق ئانىسى ھهققىدە سۆزلهپ

  :مۇنداق دېدى
  :ارەزىيهلالھۇ ئهنه ئائىشهبىر كۈنى  ــ 

ھهققىـدە  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     مهن ئۆزەم ۋە پهيغهمـبهر ــ 
  :بىز .دېدىـ سۆزلهپ بېرەيمۇ؟ 

  : ائائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنه .دېدۇق ـ! سۆزلهپ بهرگىنــ 
ـــ بىــر كېچىســى   ــبهرـ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   پهيغهم
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ئاندىن  .ه قويدىگئاياغ تهرىپى ،ىنى سېلىپقئايىئۇ،  .نۆۋىتى مهندە ئىدى
ئــۇزۇن  .بىــر تهرىپىنــى ئاســتىغا ســېلىپ يــاتتى يهكتىكىنــى ســېلىپ،

ئېلىپ، ئايىقىنى  يهكتىكىنىمېنى ئۇخالپ قالدى دەپ ئويالپ  ،ئۆتمهيال
. ېپىـپ قويـدى  دىن چىقىـپ، ئىشـىكنى ي  تىنسـىز ئۆيـ  ئۈن ـ   كىيدى ۋە

 پهيغهمبهر كىيىمىمگه يۆگىنىپ، ئارتىپ، غاشىمېب لىچىمكىمنىمهن 
بهقىـئ   ،ئـۇ  .نىڭ ئىزىغا ئهگىشىپ ماڭـدىم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

قــولىنى ئــۈچ  انــدىنئ .ئــۆرە تــۇردى غىچهئــۇزۇن بېرىــپ، قهبرىســتانلىقىغا
تېز  ئۇ. ئارقىسىدىن ماڭدىمدىن كېيىن ماڭدى، مهنمۇ رگهنتهۆقېتىم ك

ــا، ماڭ ــدىم  س ــۇ تېــز ماڭ ــه، يۈگــۈردۈم . مهنم ــڭ قېشــىغا   .يۈگۈرس ئۆينى
 ،ئــۆيگه كىرىــپ  دىن بــۇرۇنئۇنىڭــئۇنىــڭ ئالــدىغا ئۆتــۈپ،    ،كهلگهنــدە

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    پهيغهمــبهر .تىۋالــدىمېبۇرۇنقىــدەك ي
  :كىرىپ
ـــ  ــه ــ ــى ئائىشـ ــقاندەك ھ  ! ئـ ــگه ياماشـ ــدى، دۆڭـ ــېمه بولـ ــىراپ نـ اسـ

  :مهن .دېدى كېتىپسهنغۇ؟ ـ
  .دېدىمـ ھېچنېمه بولمىدى، ــ 
، دەپ بېرىـدۇ  هللا، بولمىسا ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچى بهرگىندەپ ــ 

  :مهن .دېدى ـ
 دېگىــنىمچه ـــ! بولســۇنپىــدا  اســاڭئانــام  - ئاتــا! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 

  .ھهممىنى سۆزلهپ بهردىم
  .دېدىه سهنمىدىڭ؟ ـ كۆرۈنگهن قارا كۆلهڭگ ئالدىمدا ــ بايام

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهر. دېــدىمـــ ! ھهئه، ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
 .ىــپ كهتتــىمهيــدەم ئاغر ۋەتتى،ۋەســهللهم مهيدەمــدىن بىرنــى ئىتتىرىــ 

  :ئاندىن
ـــ  ــۇم قىالمــدىكىن دەپ گۇمــان    هللاســهن ـ ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلىنى زۇل

باشـــقا  يهنـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مېنـــى تاشـــالپ( قىلـــدىڭمۇ؟
ــويالپ      ــايدۇ، دەپ ئـ ــكهن ئوخشـ ــپ كهتـ ــا چىقىـ ــڭ يېنىغـ خوتۇنلىرىنىـ

  .ېدىدـ ) قالدىڭمۇ؟
ئــۇنى بىلىــپ  هللا ،قىلســىمۇئىــش قــانچه مهخپىــي  ئىنســان ھهرــــ 
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  .ىمدېد دۇر، ـتۇرغۇچى
 ،سـاڭا تۇيدۇرماسـتىن   ،جىبرىئىل كېلىـپ بايام  ئېيتتىڭ،توغرا ــ 

تىـپ  ېسـهن ي  .ب بهردىممهنمۇ ساڭا تۇيدۇرماستىن جاۋا .مېنى چاقىردى
مهن ســېنى ئــۇخالپ  .بولغــان ئىــدىڭ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۆيگه كىرمىــدى

پ قورقۇ ،لىپېيالغۇز قئهمما . اتمىدىمئويغئويالپ، قالغان ئوخشايدۇ دەپ 
پهرۋەردىگارىمنىــڭ مېنــى   جىبرىئىــل .ىدىمئهنســىر قېلىشــىڭدىنمۇ

ىشــقا ئۇالرغــا مهغفىــرەت تهلهپ قىل بېرىــپ، قهبرىســتانلىقىغا  هقىــئب
  :مهن. دېدى غانلىقىنى ئېيتتى، ـبۇيرى

  .دەپ سورىدىم ؟ ـمهن نېمه دەيمهن! ئى رەسۇلۇلالھــ 
 !لهر ۋە مۇسـۇلمانالر مـۇئمىن قهبـرە ئهھلـى بولغـان    ئهي ئهسساالم «ــ 

رەھــمهت هللا ابىــزدىن ئىلگىــرى كهتكهنــلهرگه ۋە كېــيىن قالغانالرغــا     
دېسـهڭ  » وشـۇلىمىز خالىسا، بىزمۇ پـات ئارىـدا سـىلهرگه ق   هللا ا .قىلسۇن

   .بولىدۇ، ـ دېدى
  )974: مۇسلىم(

السَّلَاُم َعلَْيكُْم َداَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني َوأََتاكُْم َمـا ُتوَعـُدونَ غَـًدا    : ويف رواية - 2661
 .ُمَؤجَّلُونَ َوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه بِكُْم لَاِحقُونَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلأَْهلِ َبِقيعِ الَْغْرقَِد

 ىــدىكىقهبر، ئــى ئهلهيكــۇم ۇئهسســاالم«: بىــر رىــۋايهتته هيهن - 2661
ئهمما قىيامهت كۈنى  ئۆلۈم كهلدى، سىلهرگه ۋەدە قىلىنغان !لهرمۇئمىن

ئـى  . بىزمۇ پات ئارىدا سىلهرگه قوشـۇلىمىز خالىسا،  هللا .تېخى كهلمىدى
  . يىلگهندې »!مهغفىرەت قىلغىن نىغهرقهد ئهھلىۇلئبهقى! هللا

  )974: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـأَنْ َيْجِلـَس    - 2662
 .أََحُدكُْم َعلَى َجْمَرٍة فَُتْحرَِق ِثَياَبُه فََتْخلȌَُ إِلَى جِلِْدِه َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْجِلَس َعلَى قَْبرٍ

ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ  -2662
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

بىرىڭالرنىڭ قهبرىنىڭ ئۈسـتىدە ئولتۇرغىنىـدىن چـوغ ئۈسـتىدە     «
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كۆيــدۈرىۋالغىنى  ىكىنــى تــاكى تېرىســىگىچه كېچ – كىــيم ،ئولتــۇرۇپ
  . »خشىيا

  )971: مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَأَنْ أَْمِشـَي   َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ - 2663
َعلَى َجْمَرٍة أَْو َسْيٍف أَْو أَْخِصَف َنْعِلي بِرِْجِلي أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَْمِشَي َعلَى قَْبرِ ُمْسِلمٍ َوَما 

 .سُّوقِأَُباِلي أََوْسطَ الْقُُبورِ قََضْيُت َحاَجِتي أَْو َوْسطَ ال
ــۋايهت       - 2663 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ئـ

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر
ڭىش يـاكى ئـايىغىمنى   ېچوغ ئۈسـتىدە يـاكى قىلىـچ ئۈسـتىدە مـ     «
دە ئۈســتى بىــر مۇســۇلماننىڭ قهبرىســىچــاپالپ تىكىۋېتىشــنى  غــاپۇتۇم

ــ ئهۋزەلڭىشــتىن ېم ــا نىســبهتهن قهبرىســتانلىقتا تهرەت  . ۆرىمهنك ماڭ
ئهخالقىي (سۇندۇرۇش بىلهن بازارنىڭ ئوتتۇرىسىدا تهرەت سۇندۇرۇشنىڭ 

   .①ھېچقانداق پهرقى يوق) جهھهتتىن
 )1567: ئىبنى ماجه(

ى اللَّـُه  َعْن َبِشريِ اْبنِ الَْخَصاِصَيِة قَالَ َبْيَنَما أََنا أَْمِشي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّ - 2664
ا َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا اْبَن الَْخَصاِصَيِة َما َتْنِقُم َعلَى اللَِّه أَْصَبْحَت ُتَماِشي َرُسولَ اللَِّه فَقُلُْت َي

ِلِمَني فَقَـالَ  َرُسولَ اللَِّه َما أَْنِقُم َعلَى اللَِّه َشْيئًا كُلُّ َخْيرٍ قَْد آَتانِيِه اللَُّه فََمرَّ َعلَى َمقَابِرِ الُْمْس
أَْدَرَك َهُؤلَاِء َخْيٌر كَِثٌري ثُمَّ َمرَّ َعلَى َمقَابِرِ الُْمْشرِِكَني فَقَالَ َسَبَق َهُؤلَاِء َخْيًرا كَـِثًريا قَـالَ   

 .هَِمافَالَْتفََت فََرأَى َرُجلًا َيْمِشي َبْيَن الَْمقَابِرِ ِفي َنْعلَْيِه فَقَالَ َيا َصاِحَب السِّْبِتيََّتْينِ أَلِْق
مهن : ساســىيه مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇهبهشــىر ئىبنــى خ - 2664
  :تىۋاتاتتىمېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىرگه ك پهيغهمبهر

نىـڭ قايسـى ئىشـىدىن مهمنـۇن     هللاسـهن ا ! يهىساسـ هخ ىئى ئىبنـ ــ 
قانـداق گېپىـڭ   (نىـڭ رەسـۇلى بىـلهن كېتىۋاتىسـهن     هللائهمهس؟ ھازىر ا

  :مهن. ، ـ دېدى)بولسا ئېيتىۋەرگىن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1273(ئهلبانى  ①
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ـــ  ــاال هللا ا !ئــى رەســۇلۇلالھـ بهرگهن تۇرســا، مهن  ھهمــمه نهرســىنىتائ
ــداقمۇ مهمنــۇن بولمــاي؟ هللا ــ! تىــن قان ــدىم ـ ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر. دې

  :ۋېتىپۈپ كېتىتۆئهلهيهى ۋەسهللهم مۇسۇلمانالرنىڭ قهبرىسىدىن ئ
 ئارقىـدىنال  .دېـدى  ، ـ ۇالر ناھـايىتى كـۆپ ياخشـىلىققا ئېرىشـتى    ــ بـ 

  :تىۋېتىپۆتۈپ كېكاپىرالرنىڭ قهبرىسىدىن ئ
بىــر  ۋە دېــدى ، ـ  كــۆپ ياخشــىلىقتىن مهھــرۇم قالــدىــــ مانــا بــۇالر 
چۆرگىلهپ يـۈرگىنىنى  ى بىلهن قهبرىلهرنىڭ ئارىسىدا قكىشىنىڭ ئايى

  :كۆرۈپ
ىڭنى قئـــايى !كـــاال تېرىســـىدە ئايـــاغ كىيىۋالغـــان كىشـــى  هيئـــــ 

   .①ـ دەپ ۋارقىرىدى! لىۋەتېس
  )1568: ماجهئىبنى (

 َوَيْضـطَجِعُ  الْقُُبوَر َيَتَوسَُّد كَانَ طَاِلبٍ أَبِي ْبَن َعِليَّ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 2665
 .َعلَْيَها

ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ     : قا يېتىشىچهمالىك – 2665
  . ئهنهۇ قهبرىلهرنى تهكى قىلىپ ياتاتتى

  )رىۋايهت قىلغانمالىك (

 .الْقُُبورِ َعلَى َيْجِلُس َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبُن كَانَ َناِفٌع قَالَ - 2666
 ئىبنــى ئــۆمهر : نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     - 2666

  . ئۈستىدە ئولتۇراتتى نىڭقهبرىلهرما رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  )رىۋايهت قىلغان مۇئهللهق بۇخارى(

 َعْن َوأَْخَبَرنِي قَْبرٍ َعلَى فَأَْجلََسنِي َخارَِجةُ بَِيِدي أََخذَ َحِكيمٍ ْبُن ُعثَْمانُ قَالَ - 2667
 .َعلَْيِه أَْحَدثَ ِلَمْن ذَِلَك كُرَِه إِنََّما قَالَ ثَابٍِت ْبنِ َيزِيَد َعمِِّه

خــارىجه مېنىــڭ : ئوســمان ئىبنــى ھهكىــم مۇنــداق دەيــدۇ  - 2667
ىڭ تاغىسى زەيـد ئىبنـى سـابىتن    ،قولۇمدىن تۇتۇپ قهبرىدە ئولتۇرغۇزۇپ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1274(ئهلبانى  ①
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ــى  ــداق دېگهنلىكىنـ ــپ   مۇنـ ــۋايهت قىلىـ ــتىدە  «: بهردىرىـ ــرە ئۈسـ قهبـ
ئولتۇرۇشنىڭ يامان ئىشالر قاتارىدا سانىلىشى ئـۇ يهردە ئولتـۇرۇپ تهرەت   

   .»سۇندۇرماقچى بولغان كىشىلهرگىال قارىتىلغان ھۆكۈمدۇر
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

 كَاَنـتْ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َزْوَج َعاِئَشةَ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 2668
 .الْإِثْمِ ِفي َتْعنِي َحيٌّ َوُهَو كَكَْسرِِه َمْيًتا الُْمْسِلمِ َعظْمِ كَْسُر َتقُولُ

ــىچه مالىك – 2668 ــا يېتىشـ ــبهر :قـ ــى   پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
ۋاپـات  : مۇنـداق دەيتتـى   اائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ   ئايـالى ئ  نىڭۋەسهللهم
ھايـات  ئۇنى  ش بىلهنخىنىنى سۇندۇرۇىمۇسۇلماننىڭ ئۇستبىر  بولغان

   .قىلچه پهرقى يوق) گۇناھ جهھهتتىن(ۇشنىڭ چېغىدا سۇندۇر
  )رىۋايهت قىلغانمالىك (

 كَانَ َولَْو َضْغطَةً ِللْقَْبرِ إِنَّ الَقَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعاِئَشةَ َعْن - 2669
 .ُمَعاٍذ ْبُن َسْعُد ِمْنَها َنَجا ِمْنَها َناجًِيا أََحٌد

ــ   - 2669 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ائائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

گهر ئه .قــــاتتىق قىســــتايدۇ) مېيىتنــــى(ە قهبــــر ،شهكســــىزكى«
  .»سهئد ئىبنى مۇئاز قۇتۇالتتى ولسا ئىدى،مكىن بۇقۇتۇلۇش م ئۇنىڭدىن

 َيْوَم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ َعْنُهما، َتَعالَى اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 2670
 بـن  َسْعُد لََنَجا الْقَْبرِ ِفْتَنِة ِمْن أََحٌد َجاَن لَْو :قَالَ قَْبرِِه، َعلَى قَاِعٌد َوُهَو ُمَعاٍذ بن َسْعد ُدِفَن
 .َعْنُه ُرخَِّي ثُمَّ َضمَّةً ُضمَّ َولَقَْد ُمَعاٍذ،

ســهئد : دەيــدۇمۇنــداق  مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 2670
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهر ،غــان كــۈنىىندەپــنه قىل زئىبنــى مۇئــا

  :ئولتۇرۇپ مۇنداق دېدى اىسى بېشىدۋەسهللهم ئۇنىڭ قهبر
ئهگهر بىرەرسى قهبرىنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلغـان بولسـا ئىـدى، سـهئد     «
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  . ①»قويۇپ بهردى ، ئاندىنئۇنى بىر سىقىپ قهبرە. ئىبنى مۇئاز قۇتۇالتتى
  )10827: »ئهلئهۋسهت«؛ »ئهلكهبىر«(
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  زاكات بۆلۈمى

  گۇناھى بهرمهسلىكنىڭزاكاتنىڭ پهرزى ۋە ئۇنى 

اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َعْن  - 2671
ـ  ا َبَعثَ ُمَعاذًا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى الَْيَمنِ قَالَ إِنََّك َتقَْدُم َعلَى قَْومٍ أَْهلِ ِكَتابٍ فَلَْيكُْن أَوَّلَ َم

اَدةُ اللَِّه فَإِذَا َعَرفُوا اللََّه فَأَْخبِْرُهْم أَنَّ اللََّه قَْد فََرَض َعلَْيهِْم َخْمَس َصلََواٍت ِفي َتْدُعوُهْم إِلَْيِه ِعَب
 َعلَـى  َيْوِمهِْم َولَْيلَِتهِْم فَإِذَا فََعلُوا فَأَْخبِْرُهْم أَنَّ اللََّه فََرَض َعلَْيهِْم َزكَاةً ِمْن أَْمَواِلهِْم َوُتـَردُّ 

 .ْم فَإِذَا أَطَاُعوا بَِها فَُخذْ ِمْنُهْم َوَتَوقَّ كََراِئَم أَْمَوالِ النَّاسِفُقََراِئهِ
: مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2671
ــاز  پهيغهمــبهر  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇئ

  :يهمهنگه يوللىغان چاغدا مۇنداق دېدى
ئۇالرنى ئالدى  .تىپ بارىسهنېكىتاب قهۋمىگه قاراپ ك سهن ئهھلى«
نـى  هللائـۇالر ا ئهگهر  .قا دەۋەت قىلغىـن ئىبـادەت قىلىشـ   تائاالغـا هللا بىلهن ا
كۈندۈزدە بهش ۋاخ نامازنى پهرز  - ئۇالرغا بىر كېچه نىڭهللا، ئاندىن اتونۇسا
ئۇالرنىـڭ   نىـڭ هللا ئانـدىن  ،ئهگهر ئـۇنى قىلسـا   .غانلىقىنى ئېيـتقىن قىل

ــا ــاتنى پهرز قىل ماللىرىغــ ــڭ زاكــ ــانلىقىنى ۋە زاكاتنىــ ــڭ  غــ ئۇالرنىــ
 ،قىلسـا قوبـۇل  ئهگهر ئـۇنى   .دىغانلىقىنى ئېيـتقىن قىرلىرىگه بېرىلىېپ

ــۇالردىن  ــا ئـ ــات ئـ ــا. (لغىنزاكـ ــڭ ) زاكاتقـ ــىلئۇالرنىـ ــاللىرىنى  ئېسـ مـ
   .»ئېلىشتىن ساقالنغىن

  )1458: بۇخارى(

ُعْتَبةَ أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ قَالَ لَمَّا ُتُوفَِّي النَّبِيُّ َصلَّى عن ُعَبْيد اللَِّه ْبن َعْبِد اللَِّه ْبنِ  - 2672



  بۆلۈمى زاكات

 122

 اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْسُتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ َوكَفََر َمْن كَفََر ِمْن الَْعَربِ قَالَ ُعَمُر َيا أََبا َبكْرٍ كَْيـفَ 
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا لَا ُتقَاِتلُ النَّاَس َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا

ُبُه َعلَى اللَّـِه  إِلََه إِلَّا اللَُّه فََمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فَقَْد َعَصَم ِمنِّي َمالَُه َوَنفَْسُه إِلَّا بَِحقِِّه َوِحَسا
قَاِتلَنَّ َمْن فَرََّق َبْيَن الصَّلَاِة َوالزَّكَاِة فَإِنَّ الزَّكَاةَ َحقُّ الَْمالِ َواللَّـِه لَـْو   قَالَ أَُبو َبكْرٍ َواللَِّه لَأُ

َها قَالَ َمَنُعونِي َعَناقًا كَاُنوا ُيَؤدُّوَنَها إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَاَتلُْتُهْم َعلَى َمْنِع
 .ِه َما ُهَو إِلَّا أَنْ َرأَْيُت أَنْ قَْد َشَرَح اللَُّه َصْدَر أَبِي َبكْرٍ ِللِْقَتالِ فََعَرفُْت أَنَُّه الَْحقُُّعَمُر فََواللَّ

ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇتبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ھئۇبهيدۇلال - 2672
: دېـدى  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق   : رىۋايهت قىلىدۇ مۇنداق
ئۇنىـڭ   ىبهكر ئهبۇ، سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولۇپ همبهرپهيغ

ئهئرابىالرنىــڭ ئارىســىدا مۇرتهدلىــك بــاش    ئورنىغــا خهلىــپه بولغانــدا،   
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ .كۆتۈرۈشكه باشلىدى

 ئۇالرغـا قارشـى ئـۇرۇش ئاچسـاڭ قانـداق بولىـدۇ؟      ! ىبهكـر  ئـى ئهبـۇ  ـ 
 تـاكى مهن باشـقىالر بىـلهن   «: ى ۋەسـهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيهـ  پهيغهمبهر

ــۇالر ــۇرۇش هدېگ، ـ   ىــن باشــقا ھــېچ بىــر مهئبــۇد يــوق  تهللا :ئ ــگه قهدەر ئ ن
دەپ  ، ـ ىن باشقا ھېچ بىر مهئبـۇد يـوق  تهللا :كىمكى .قىلىشقا بۇيرۇلدۇم
اليــدۇ، ىنــى ســاقالپ قاالجېنلىنــى ۋە ېم ئــۇ مهنــدىن ،گۇۋاھلىــق بهرســه

هللا قالغـان ھېسـابنى ا  . ①االلمايدۇئهمما ئىسالمنىڭ ھهققىدىن ساقالپ ق
رەزىيهلالھـۇ   ىبهكـر  ئهبـۇ لـېكىن   .دېـدى  ــ ! ؟دېگهن تۇرسـا  »ئۆزى ئالىدۇ

   :ئهنهۇ
بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، كىمكــى نامــاز بىــلهن نىــڭ نــامى هللاــــ ا
. ئۇنىڭغـا قارشـى ئـۇرۇش ئـاچىمهن     ،سـا پ قارىئايرىـ  ڭ ئارىسـىنى زاكاتنى

بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،    نىڭ نـامى  هللا. چۈنكى زاكات مالنىڭ ھهققى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ۋاقتىدا بېرىـپ  ئهگهر ئۇالر 

 ىـدىغان نىۋالېيبېرىشـتىن  چاغلىق بىـر نهرسـىنى    كېلىۋاتقان ئوغالق
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ    .دېـدى  ، ـ ئۇرۇش قىلىمهنئۇالرغا قارشى چوقۇم  ،بولسا
  :ئهنهۇ

                                                 
 .ئىسالمدا بهلگىلهنگهن جازاسىنى تارتىدۇ ،يهنى بىرەر جىنايهت سادىر قىلسا ①
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نىـڭ  ىئهبـۇ بهكر  نىـڭ هللاهنكـى،  بىلهن قهسـهم قىلىم نىڭ نامى هللاــ ا
ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا ئىلهامالندۇرغانلىقىنى كۆردۈم ۋە  قهلبىنى

  . دېدىـ  ،تونۇپ يهتتىمئۇنىڭ ھهقىقهت ئۈستىدە ئىكهنلىكىنى 
  )6924 :بۇخارى(

ا ُهَرْيَرةَ َيقُـولُ  َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَّ أََبا َصاِلحٍ ذَكَْوانَ أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع أََب - 2673
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َصاِحبِ ذََهبٍ َولَا ِفضٍَّة لَا ُيَؤدِّي ِمْنَها َحقََّهـا  

نََّم فَُيكَْوى بَِها إِلَّا إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ُصفَِّحْت لَُه َصفَاِئُح ِمْن َنارٍ فَأُْحِمَي َعلَْيَها ِفي َنارِ َجَه
َجْنُبُه َوَجبِيُنُه َوظَْهُرُه كُلََّما َبَرَدْت أُِعيَدْت لَُه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة َحتَّى 

اللَِّه فَالْإِبِلُ قَالَ َولَا  ُيقَْضى َبْيَن الِْعَباِد فََيَرى َسبِيلَُه إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى النَّارِ ِقيلَ َيا َرُسولَ
 ُبِطَح َصاِحُب إِبِلٍ لَا ُيَؤدِّي ِمْنَها َحقََّها َوِمْن َحقَِّها َحلَُبَها َيْوَم وِْرِدَها إِلَّا إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة

ُه بِأَْخفَاِفَها َوَتَعضُُّه بِأَفَْواِهَهـا  لََها بِقَاعٍ قَْرقَرٍ أَْوفََر َما كَاَنْت لَا َيفِْقُد ِمْنَها فَِصيلًا َواِحًدا َتطَُؤ
ى كُلََّما َمرَّ َعلَْيِه أُولَاَها ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراَها ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة َحتَّى ُيقَْض

ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه فَالَْبقَُر َوالَْغَنُم قَالَ َولَا  َبْيَن الِْعَباِد فََيَرى َسبِيلَُه إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى النَّارِ
 لَـا  َصاِحُب َبقَرٍ َولَا غََنمٍ لَا ُيَؤدِّي ِمْنَها َحقََّها إِلَّا إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ُبِطَح لََها بِقَاعٍ قَْرقَرٍ

ُء َولَا َعْضَباُء َتْنطَُحُه بِقُُرونَِها َوَتطَُؤُه بِأَظْلَاِفَهـا  َيفِْقُد ِمْنَها َشْيئًا لَْيَس ِفيَها َعقَْصاُء َولَا َجلَْحا
ى كُلََّما َمرَّ َعلَْيِه أُولَاَها ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراَها ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة َحتَّى ُيقَْض

َوإِمَّا إِلَى النَّارِ ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه فَالَْخْيلُ قَالَ الَْخْيـلُ   َبْيَن الِْعَباِد فََيَرى َسبِيلَُه إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة
َها ثَلَاثَةٌ ِهَي ِلَرُجلٍ وِْزٌر َوِهَي ِلَرُجلٍ ِسْتٌر َوِهَي ِلَرُجلٍ أَْجٌر فَأَمَّا الَِّتي ِهَي لَُه وِْزٌر فََرُجلٌ َرَبطَ

لَامِ فَهَِي لَُه وِْزٌر َوأَمَّا الَِّتي ِهَي لَُه ِسْتٌر فََرُجلٌ َرَبطََها ِفـي  رَِياءă َوفَْخًرا َونَِواءă َعلَى أَْهلِ الْإِْس
أَْجـٌر   َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ لَْم َيْنَس َحقَّ اللَِّه ِفي ظُُهورَِها َولَا رِقَابَِها فَهَِي لَُه ِسْتٌر َوأَمَّا الَِّتي ِهَي لَُه

أَْهلِ الْإِْسلَامِ ِفي َمْرجٍ َوَرْوَضٍة فََما أَكَلَْت ِمْن ذَِلَك الَْمْرجِ أَْو فََرُجلٌ َرَبطََها ِفي َسبِيلِ اللَِّه ِل
الرَّْوَضِة ِمْن َشْيٍء إِلَّا كُِتَب لَُه َعَدَد َما أَكَلَْت َحَسَناٌت َوكُِتَب لَُه َعَدَد أَْرَواِثَهـا َوأَْبَواِلَهـا   

َرفًا أَْو َشَرفَْينِ إِلَّا كََتَب اللَُّه لَُه َعَدَد آثَارَِها َوأَْرَواِثَهـا  َحَسَناٌت َولَا َتقْطَُع ِطَولََها فَاْسَتنَّْت َش
ـ  ُه َحَسَناٍت َولَا َمرَّ بَِها َصاِحُبَها َعلَى َنْهرٍ فََشرَِبْت ِمْنُه َولَا ُيرِيُد أَنْ َيْسِقَيَها إِلَّا كََتَب اللَُّه لَ
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اللَِّه فَالُْحُمُر قَالَ َما أُْنزِلَ َعلَيَّ ِفي الُْحُمرِ َشْيٌء إِلَّـا   َعَدَد َما َشرَِبْت َحَسَناٍت ِقيلَ َيا َرُسولَ
 .را َيَرُهَهِذِه الْآَيةَ الْفَاذَّةُ الَْجاِمَعةُ فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َش

 ئهبــۇ ھــۇرەيرە انــدىنزەكۋ ئهبــۇ ســالىه زەيــد ئىبنــى ئهســلهم - 2673
پهيغهمـبهر  : مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ ىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇن

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئۇنىـڭ زاكىتىنـى    كىشـى ھهر قانـداق   ئالتۇن يـاكى كۈمۈشـى بـار   «

بهنـــدىلىرىنىڭ ئارىســـىدا ھۆكـــۈم  هللابهرمهيـــدىكهن، قىيـــامهت كـــۈنى 
 ھۆكـۈم قىلىـپ بـولغىچه،   دوزاخقـا   جهننهت ياكى نىچىقىرىپ، ئۇ كىشى
 كۈنلهردە، ئـۇ ئـالتۇن   شۇ يىلغا توغرا كېلىدىغان مىڭ بىر كۈنى ئهللىك

ــلهرد - ــ ىنكۈمۈشـ ــىلىپېلـ ــلهن   ،گهنلهر ياسـ ــوتلىرى بىـ ــنهم ئـ جهھهنـ
. ۋە دۈمبىسـى داغلىنىـدۇ   هشـان ېپ ،ېقىنئۇ كىشىنىڭ بـ  دۇ ۋەقىزىتىلى
ــېگهنلهر ــ ،ۋۇپ قالســاوســ ل ــدۇ،قايتــا قىزىتىلى ــدى   پ تۇرى ســاھابه  .ـ دې
  :كىرامالر
 پهيغهمـــبهر. ـ دەپ سوراشـــتىتۆگىنىڭچـــۇ؟     !ئـــى رەســـۇلۇلالھـــــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
قىيامهت كـۈنى  . تۆگىنىڭ زاكىتىنى بهرمىگهن كىشىمۇ شۇنداقــ 

جهننهت ياكى  نىبهندىلىرىنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىپ، ئۇ كىشى هللا
كـــۈنى ئهللىـــك مىـــڭ يىلغـــا تـــوغرا بىـــر  بـــۇيرۇپ بـــولغىچه،دوزاخقـــا 

كهڭ كهتــكهن بىــر تــۈزلهڭلىكته  ، ئــۇ كىشــىكــۈنلهردە كېلىــدىغان شــۇ
تــۆگىلهر ئــۇ كىشــىنى دەسســهپ ۋە  .تۆگىلىرىنىــڭ ئالــدىغا تاشــلىنىدۇ

بېشــىدا ئۆتــۈپ بولغــان تــۆگىلهر چــۆگىلهپ كېلىــپ، . ىــدۇئۆتچىشــلهپ 
ــپ تۇر    ــتىن ئايلىنى ــۇلۇپ، توختىماس ــۆگىلهرگه قوش ــدىكى ت ــدۇئارقى . ى

پ مۇھتاجالرغـا بېرىشـمۇ   سېغى ئۇنىڭ سۈتىنى سۇغارغان كۈنى تۆگىنى
. دېـدى  تۆگىسـى بـار كىشـىنىڭ ئـادا قىلىشـىغا تېگىشـلىك ھهقتـۇر، ـ        

  :ساھابىالر
ـــ  ــى رەســۇلۇلالھ ـ ــ دەپ ســورىدى  ؟چــۇالركــاال ۋە قوي !ئ ــبهر. ـ  پهيغهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
قىيـامهت  . هن كىشىمۇ شـۇنداق كاال ۋە قوينىڭ زاكىتىنى بهرمىگــ 
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ئــۇ كىشــىنى   ،بهنــدىلىرىنىڭ ئارىســىدا ھۆكــۈم چىقىرىــپ   هللا ا كــۈنى
بىـر كـۈنى ئهللىـك مىـڭ يىلغـا       جهننهت ياكى دوزاخقا بۇيرۇپ بولغىچه،

ئۇ كىشى بارلىق كاال ـ قويالنىڭ ئالـدىغا    ،دىغان شۇ كۈنلهردەىتوغرا كېل
مۈڭگـۈزى ئهگـرى يـاكى    ئۇ كاال ۋە قويالرنىـڭ ئىچىـدە    .تاشالپ بېرىلىدۇ

 كـاال ۋە قـويالر  . پىلمايدۇېمۈڭگۈزى يوق ۋە ياكى مۈڭگۈزى سۇنۇقلىرى ت
تۇيــاقلىرى بىــلهن دەسســهپ  ئــۇ كىشــىنى مۈڭگــۈزلىرى بىــلهن ئۈســۈپ،

قـــويالر چـــۆگىلهپ كېلىـــپ،  –بېشـــىدا ئۆتـــۈپ بولغـــان كـــاال . ئۆتىـــدۇ
. رىـدۇ قويالرغا قوشۇلۇپ، توختىماسـتىن ئايلىنىـپ تۇ   –ئارقىدىكى كاال 

تۈزلهڭلىكنىڭ بىر بېشىغا بارغانـدا، ئارقىغـا بۇرۇلـۇپ يهنه بىـر بېشـىغا      
  : ساھابىالر. دېدى قاراپ ئۆتىدۇ، ـ

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر .ـ دەپ سوراشــتىئــاتچۇ؟   ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىرسـى ئىگىسـىگه گۇنـاھ ئېلىـپ كېلىـدۇ،       .نىدۇۈئات ئۈچكه بۆلــ 
گىسىىنىڭ ھاجىتىدىن چىقىدۇ، يهنه بىرسى ئىگىسىگه يهنه بىرسى ئى

ــاھ ئېلىــپ كېلىــدىغ . ئهجىــر ئېلىــپ كېلىــدۇ  ــاتنىگۇن ئىگىســى  ان ئ
پهخىرلىنىش، رىيـا قىلىـش ۋە يـاكى ئىسـالم ئهھلىـگه زىيـان سـېلىش        

ــاھ ئېلىــپ كېلىــدۇ  . ئۈچــۈن باقىــدۇ ــۆز ئىگىســىگه گۇن ــات ئ ــداق ئ  .بۇن
ڭ ھـاجىتىنى راۋا قىلىـش   ئۆزىنى ھاجهتتىن چىقىدىغان ئاتنى ئىگىسى

ــۇ   ياخشــى ئىشــالرغا ئىشــلىتىش ئۈچــۈن  يولىــدا هللاۋە ا باقىــدۇ ھهمــدە ئ
ــڭ ا ــدۇ    هللا ئاتنى ــۇپ قالماي ــى ئۇنت ــگهن ھهقلىرىن ــدىن بهلگىلهن . تهرىپى

ئهجىـر ئېلىـپ    .بۇنداق ئات ئىگىسىنىڭ گۇناھلىرىغا كهففارەت بولىدۇ
ىقــى نىــڭ رازىلهللائۈچــۈن بېقىــپ، ا ئىســالمكېلىــدىغان ئــاتنى ئىگىســى 

 ،چــۆپ يېســه - ئــوتئــوتالقالردا قانچىلىــك ئــۇ ئــات  .ئۈچــۈن ئاتىۋېتىــدۇ
تېزەكلىســه يــاكى قانچىلىــك  .ئهجىــر بولىــدۇ نچىلىكشــۇئىگىســىگه 
 ھهتتــا .ئهجىــر بولىــدۇ  نچىلىكشــۇئىگىســىگه  ،سىيســهقانچىلىــك 

 دۆڭـدىن بـۇ دۆڭـگه    ئـۇ  ،ئارغامچىسـىنى ئۈزۈۋېتىـپ  باغالقلىق يېرىدىن 
ھهر بىر تېـزىكىگه   ۋە لىرىدىكى ھهر بىر ئىزىغايۈرگهن چاغ قىيغىتىپ

غۇرۇش نىيىتـى يـوق   سۇ ئاتنى نىڭئات ئىگىسى. بېرىدۇ كۆپ ئهجىرهللا ا
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ئىچىۋالغــان  ئۆتكۈزىۋاتقانــدا، ئــات ئــۆزى ىنيىــدوب ســۇ ئېتىنــى ،تۇرۇپمــۇ
  :ساھابىالر. دېدى ، ـئهجىر بېرىدۇهللا اسۈيىگىمۇ 

 پهيغهمـــبهر .ەپ سوراشـــتىدـ شـــهكلهرچۇ؟    ېئ! ئـــى رەســـۇلۇلالھـــــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــوق،   مهخســۇسشــهكلهر توغرىســىدا ماڭــا  ېئـ ۋەھيــى كهلگىنــى ي
ئۇنىــڭ  ،كىمكــى زەررە چــاغلىق ياخشــىلىق قىلســا :نىــڭهللا لــېكىن

ــدۇ  ــى كۆرى ــا    .ئهجرىن ــانلىق قىلس ــاغلىق يام ــى زەررە چ ــڭ  ،كىمك ئۇنى
 چىـگه ئالىـدۇ، ـ   دېگهن ئايىتى ھهممه ئىشنى ئۆز ئى ①جازاسىنى تارتىدۇ

  . دېدى
  )987: مۇسلىم(

َولَا َيأِْتي أََحُدكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة بَِشاٍة َيْحِملَُها َعلَى َرقََبِتِه لََها ُيَعاٌر : ويف رواية - 2674
ُه َعلَى َرقََبِتـِه لَـُه   فََيقُولُ َيا ُمَحمَُّد فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد َبلَّْغُت َولَا َيأِْتي بَِبِعريٍ َيْحِملُ

 .ُرغَاٌء فََيقُولُ َيا ُمَحمَُّد فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك ِمْن اللَِّه َشْيئًا قَْد َبلَّْغُت
ــۋايهتته - 2674 ــيىلگهن يهنه بىــر رى ــداق دې ، قىيــامهت كــۈنى«: مۇن
 ۋاتقــان بىــر قــوينى يهلكىســىگه ئارتقــان پېتــىتوختىمــاي مهرەبىــرىڭالر 
  :كېلىپ
  :دەيدۇ، مهن ـ !مۇھهممهدئى ــ 
 ، ـ سـاڭا ھـېچ ئىـش قىلىـپ بېـرەلمهيمهن، مهن سـاڭا يهتكـۈزگهن       ــ 

 بىرنــى يهلكىســىگه  دىنتۆگىــۋاتقــان توختىمــاي بوزال ىيــاك. دەيــمهن
  :كېلىپ ئارتقىنىچه

  :، مهنـ دەپ توۋاليدۇ! ئى مۇھهممهدــ 
ـــ  ــرەلمهيمهن،   ـ ســاڭا يهتكــۈزۈپ  مهن ســاڭا ھــېچ ئىــش قىلىــپ بې
  . »دەيمهن ، ـقويغان

  )1402 :بۇخارى(

                                                 
 .ئايهتلهر -8ۋە  -7زەلزەله سۈرىسى،  ①
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 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 2675
 َيْوَم ُيطَوَّقُُه بِيَبَتاِنَز لَُه أَقَْرَع ُشَجاًعا الِْقَياَمِة َيْوَم َمالُُه لَُه ُمثِّلَ َزكَاَتُه ُيَؤدِّ فَلَْم َمالًا اللَُّه آَتاُه َمْن

 َيْحِسـَبنَّ  لَـا { َتلَا ثُمَّ كَْنُزَك أََنا َمالَُك أََنا َيقُولُ ثُمَّ بِِشْدقَْيِه َيْعنِي بِِلْهزَِمَتْيِه َيأُْخذُ ثُمَّ الِْقَياَمِة
 .الْآَيةَ} َيْبَخلُونَ الَِّذيَن

ىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن     - 2675
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

بهرگهن مالنىڭ زاكىتىنـى ئـادا قىلمايـدىكهن، ئۇنىـڭ      هللاكىمكى «
ــۈنى   ــامهت كـ ــى قىيـ ــدىن مېلـ ــىنىڭ ېبزەھىرىنىـــڭ كۈچلۈكلىكىـ شـ

 ئهركهكچۈشۈپ كهتكهن، ئاغزىدىن كۆپـۈك چىقىـپ تۇرىـدىغان    قاسرىقى 
مانا مهن سېنىڭ يىغىپ ـ   :ۋە ڭغا يۆگىشىۋالىدۇ، ئۇنىغا ئايلىنىپيىالن

ــدۇ      ــولىمهن، ـ دەي ــوپالپ، زاكىتىنــى بهرمىــگهن مېلىــڭ ب ــدىن » ت دېگهن
) يهنــى پــۇل ـ مالغــا  (ئــۆز پهزلىــدىن بهرگهن نهرســىلهرگه هللا ا﴿: كېــيىن

بېخىللق قىلىدىغانالر بېخىللىقىنـى ئـۆزلىرى ئۈچـۈن پايـدىلىق دەپ     
ــانلىقتۇر     ــۈن زىي ــۇالر ئۈچ ــۇ ئ ــدە ب ــۇن، ئهمهل ــان قىلمىس ــڭ ؛ گۇم ئۇالرنى

بېخىللىق قىلغان نهرسىسى قىيـامهت كـۈنى ئۇالرنىـڭ بوينىغـا تاقـاق      
يهنـى  (نىڭـدۇر  هللائاسمانالرنىڭ ۋە يهرنىـڭ مىراسـى ا  . قىلىپ سېلىنىدۇ

نىڭ مۈلكى بولۇپ، ئۇالر پـانىي بولغانـدىن   هللاكائىناتتىكى ھهممه نهرسه ا
قىلغــان ئهمهللىــرىڭالردىن هللا ا). نىــڭ دەرگاھىغــا قايتىــدۇ هللاكېــيىن ا

  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾ۋەرداردۇرخه
  )1403 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَو َهـِذِه   - 2676
َوَتْمَنُح الَْغزِيـَرةَ َوُتفِْقـُر    الِْقصَِّة فَقَالَ لَُه َيْعنِي ِلأَبِي ُهَرْيَرةَ فََما َحقُّ الْإِبِلِ قَالَ ُتْعِطي الْكَرƹَِةَ

 .الظَّْهَر َوُتطْرُِق الْفَْحلَ َوَتْسِقي اللََّبَن
 پهيغهمـبهر : دەيـدۇ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق      - 2676

  :مهندىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

                                                 
 .ـ ئايهت 180سۈرە ئال ئىمران،  ①
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 :ـ دەپ سـورىدى ۋە ئـۆزى جـاۋاب بېرىـپ      تۆگىنىـڭ ھهققـى نـېمه؟   ـــ  
ســــۈتلۈك تــــۆگهڭنى ســــۈتىدىن . ىلىرىنى بېرىســــهنزاكاتقــــا ياخشــــ

ــۆتنه     ــاكى مىــنىش ئۈچــۈن ئ ــارىيهت بېرىســهن ي ــدىلىنىش ئۈچــۈن ئ پاي
ئهركهك تۆگهڭنى چىشـىلىرى بىـلهن جۈپلهشـتۈرۈش ئۈچـۈن     . بېرىسهن

 -پېقىرالرغا چىشى تۆگىنىـڭ سـۈتىدىن بېرىسـهن،    . ئارىيهتكه بېرىسهن
  . ①دېدى

  )1658: ئهبۇ داۋۇد(

َولَا َصاِحبِ كَْنزٍ لَا َيفَْعلُ ِفيِه : عن َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه حنو ذلك، وفيهوملسلم ـ   2677
ُيَناِديـِه ُخـذْ   َحقَُّه إِلَّا َجاَء كَْنُزُه َيْوَم الِْقَياَمِة ُشَجاًعا أَقَْرَع َيْتَبُعُه فَاِتًحا فَاُه فَإِذَا أََتاُه فَرَّ ِمْنُه فَ

أََنا َعْنُه غَنِيٌّ فَإِذَا َرأَى أَنْ لَا ُبدَّ ِمْنُه َسلََك َيَدُه ِفي ِفيِه فََيقَْضُمَها قَْضـَم  كَْنَزَك الَِّذي َخَبأَْتُه فَ
  .الْفَْحلِ

رىـۋايهت قىلغـان   جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2677
ئىگىســـى ئۇنىـــڭ  ىنىـــڭغهزىن ەربىـــر: ھهدىســـته مۇنـــداق دېيىلىـــدۇ

ــدىكهن، قىيـــ  ــۇزاكىتىنـــى بهرمهيـ ــۈنى ئـ ــنه امهت كـ زەھىرىنىـــڭ  غهزىـ
 غـا يىالنئهركهك چۈشۈپ كهتـكهن  قاسرىقى شىنىڭ ېب كۈچلۈكلىكىدىن

  :يىالنئۇنى قوغاليدۇ، ئۇ قاچىدۇ،  ،ئېچىپ يوغان ، ئاغزىنىئايلىنىپ
دەپ ـ هس،  مماڭـا كېـرەك ئه   ،كۆمۈپ قويغـان غهزىنهڭنـى ئېلىـۋال   ــ 
قـولىنى يىالننىـڭ    ،يقۇتۇاللمـا غهزىنىنىڭ ئىگىسى يىالندىن  .توۋاليدۇ

خۇددى ھايۋان چۆپنى پاراسلىتىپ ئاغزىغا تىقىدۇ، يىالن ئۇنىڭ قولىنى 
   .»چاينىغاندەك چاينايدۇ

  )988: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا أَدَّْيَت َزكَاةَ َماِلـَك   - 2678
 .َما َعلَْيَكفَقَْد قََضْيَت 
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2678

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1462(ئهلبانى  ①
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  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر
مېلىڭنىــــڭ زاكىتىنــــى بهرســــهڭ، بۇرچــــۇڭنى ئــــادا قىلغــــان  «

   .①»بولىسهن
 )618: تىرمىزى(

الَ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ - 2679
ـ  لَّى بِالصََّدقَِة فَِقيلَ َمَنَع اْبُن َجِميلٍ َوَخاِلُد ْبُن الَْوِليِد َوَعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَقَالَ النَّبِيُّ َص

ُه كَانَ فَِقًريا فَأَغَْناُه اللَُّه َوَرُسولُُه َوأَمَّا َخاِلٌد فَـإِنَّكُْم  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َيْنِقُم اْبُن َجِميلٍ إِلَّا أَنَّ
 فََعمُّ َتظِْلُمونَ َخاِلًدا قَْد اْحَتَبَس أَْدَراَعُه َوأَْعُتَدُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوأَمَّا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ

 .ِه َصَدقَةٌ َوِمثْلَُها َمَعَهاَوَسلََّم فَهَِي َعلَْيَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
: ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 2679

ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــاتپهيغهم ــدى،   زاك بېرىشــكه بۇيرى
  :ساھابىالر

خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد ۋە ئاببـاس      ،ئىبنـى جهمىـل  ! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 
 .دېـدى  قاتارلىقالر زاكـات بهرگىلـى ئۇنىمىـدى، ـ     بدۇلمۇتتهلىبئىبنى ئا

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇنى ئاڭالپ مۇنداق دېدى
ــــ ئىبنــى جهمىــل نېمىشــقا زاكــات بهرمىگــۈدەك؟ ئــۇ بــۇرۇن پېقىــر 

خالىـد  . ۋە رەسۇلى ئـۇنى موھتـاجلىقتىن قۇتۇلـدۇردى   هللا ئىدى، كېيىن ا
ك، ئۇنىڭـدىن زاكـات سورىشـىڭالر ھهقسـىزلىق     ئىبنى ۋەلىـدكه كهلسـه  

ئابباسـقا كهلسـهك،   . نىڭ يولىغا ئاتىۋەتتىهللاچۈنكى ئۇ بارلىقىنى ا. بوپتۇ
ــۇلۇلالھ   ــۇ رەس ــهلال(گهرچه ئ ــهللهم س ــى ۋەس ــڭ تاغىســى  )لالھۇ ئهلهيه نى

شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۇ مېلىنىــڭ  . بولســىمۇ، زاكــات ئۇنىڭغىمــۇ ۋاجىپتــۇر 
   .»بېرىدۇ زاكىتىنى بىر ھهسسه ئارتۇقى بىلهن

  )1468 :بۇخارى(

 .فَهَِي َعلَيَّ َوِمثْلَُها َمَعَها: ويف رواية - 2680

                                                 
 .ئىپ، ـ دېگهنزە): 92(ئهلبانى  ①
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زاكىتىنـى  ) يهنـى ئابباسـنىڭ  (ئۇنىـڭ  «: يهنه بىر رىـۋايهتته  - 2680
   .دېيىلگهن» بىر ھهسسه ئارتۇقى بىلهن مهن بېرىمهن

  )983: مۇسلىم(

 اƪطاب بن عمر موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول بعث قال رافع أىب عن - 2681
 اهللا صلى النƑ عمر فأتى العباس له فاغلȘ عبداملطلب بن العباس فأتى الصدقة على ساعيا
 الرجـل  عم أن علمت أما عمر يا وسلم عليه اهللا صلى له فقال ذلك له فذكر وسلم عليه
  .أول عام العام صدقة أسلفنا كان العباس ان أبيه صنو

ــۇ ئ  - 2681 ــئ رەزىيهلالھ ــۇ رافى ــدۇ  ئهب ــۋايهت قىلى ــداق رى ــۇ مۇن  :هنه
 زاكـات سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـابنى     پهيغهمبهر

شــىغا ېيىغىشــقا ئهۋەتتــى، ئــۇ ئاببــاس ئىبنــى ئابــدۇلمۇتتهلىبنىڭ ق     
ــكهل ــدى  گهنىـ ــاتتىق تهگـ ــا قـ ــاس ئۇنىڭغـ ــبهر  .دى، ئاببـ ــۆمهر پهيغهمـ  ئـ

ۋالنى يهتكۈزدى، ئهھ قايتىپ، شىغاېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ق
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ـــ  ــۆمهر ـ ــى ئ ــدا     !ئ ــىنىڭ ئورنى ــڭ دادىس ــى ئۇنى ــاننىڭ تاغىس ئىنس
ئالدىن  بۇلتۇر زاكىتىنىيىللىق  ۇئابباس بئىكهنلىكىنى بىلمهمسهن؟ 

  . ①دېدى ، ـبولغان پبېرى
  )»ئهلئهۋسهت«(

صـلى اهللا  -ال رسول اهللا ق: قال: -رضي اهللا عنه  -معاذ بن جبل  عن -2682
َمن أعطى زكاة َماِلِه ُمؤَتجِرا فَلَُه أَجرها، َوَمن َمنعها فَإِنا آخذُوها وَشطَر «: -عليه وسلم

  .»َماِلِه، َعْزَمةٌ من َعَزَماِت َربِّنا، ليس ɇل حممد منها شيء
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ مۇئاز رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  2682

  :ۋەسهللهمئهلهيهى 
كىمكى مېلىنىڭ زاكىتىنى ئهجىر ئۈمىد قىلغـان ھالـدا بهرسـه،    «

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئىســـمائىل مهككـــى   ): 4423(ھهيســـهمى  ①
 .ئۇنىڭغا ھهرخىل باھاالر بېرىلگهن، ـ دېگهن. بار
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كىمكـى زاكىتىنـى بهرمىسـه، بىـز     . ئۈمىد قىلغان ئهجىـرگه ئېرىشـىدۇ  
مانـا بـۇ   . ئۇنىڭدىن زاكىتىنى مېلىنىڭ يېرىمى بىلهن قوشۇپ ئالىمىز

مۇھهممهدنىـــڭ ئهھلىـــگه  . ۇرمىزنىـــڭ بۇيرۇقلىرىـــدىن بىرىـــد  رەببى
» ھېچقانـــداق نېســـىۋە يوقتـــۇر) زاكـــات مېلىـــدىن يهنـــى(ئۇنىڭـــدىن 
   .دېگهنىدى

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ويـل   وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنه اهللا رضى أنس عن - 2683
ربنا، ظلمونا حقوقنا اليت فرضت لنـا علـيهم،   : لɊغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون

وألباعدهنم، مث تال رسول اهللا صـلى اهللا   ، ألدنينكموعزź وجالƃ: فيقول اهللا عز وجل
   .)واǂروم للسائل حق أمواƬم وż( عليه وسلم

پهيغهمــــبهر : دەيــــدۇئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق  -2683
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۇ     « ــالى بهكم ــدىن بايالرنىــڭ ھ ــرالر تۈپهيلى ــۈنى، پېقى ــامهت ك قىي
  :ى پېقىرالرچۈنك. ئېچىنىشلىق بولىدۇ
ــى رەببىمىــز  ـــ ئ ــۇم قىلىــپ، ســهن بىــز ئۈچــۈن    ! ـ ــۇالر بىــزگه زۇل ب

  :سۇبهانهھۇ ۋەتائاالهللا ا. بهلگىلىگهن زاكاتنى بهرمىدى، ـ دەيدۇ
) بۈگـــۈن( م بىـــلهن قهســـهم قىلىمهنكـــى،ھـــۆرمىتى –ەت ئىـــززـــــ 

 -، يېقىنالشتۇرۇپ، ئۇالرنى يىراقالشتۇرىمهن، ـ دەيـدۇ  ) ئۆزەمگه(سىلهرنى 
مىسـكىنلهرنىڭ ھهققـى    -ماللىرىـدا نـامرات   -پۇل ئۇالرنىڭ ǁ :دېدى ۋە

  . ②دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①ǀبار
 )453: »ئهلسهغىر«؛ »ئهلئهۋسهت«(

 Ɯر وال بر يف مال تلف ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال عمر قال - 2684
  .Ɯبس الزكاة إال

                                                 
 .ئايهت -20زارىيات سۈرىسى،  ①
ــهمى  ② ــى ن      ): 4325(ھهيس ــارىس ئىبن ــهنهدىدە ھ ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــان ب ۇئم

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ى، ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇك     – 2684
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھـــاالكهتكه  ،بولســـۇنقۇرۇقلۇقتـــا  ،بولســـۇن مالالرنىـــڭ دېڭىـــزدا«
  . ①»رنىڭ بېرىلمهسلىكىدۇىتىزاك ىسهۋەب نىڭيولۇقۇشى

  )»ئهلئهۋسهت«(

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما خالطت الصدقة  - 2685
  .رواه البزار. ماال اال أفسدته ةالزكاأو قال 

ــ   - 2685 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ائائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــا       « ــۇم زىيانغ ــال چوق ــان م ــىپ قالغ ــات ئارىلىش ــاكى زاك ــهدىقه ي س
   .②»ئۇچرايدۇ

 )881: بهززار(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما منع  لقا قال عنه اهللا رضى بريدة عن - 2686
 .قوم الزكاة إال ابتالهم اهللا بالسنني

ــدۇكى،     - 2686 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدە رەزىيهلالھـ بۇرەيـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

 نىئـــــۇالرهللا اھهرقانـــــداق بىـــــر قهۋم زاكـــــاتنى بهرمهيـــــدىكهن، «
   .③»دۇچار قىلىدۇگه قۇرغاقچىلىق ئاپىتى

 )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۆمهر ئىبنــى ھــارۇن          ): 4335(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــى     ): 4341(ھهيســ ــمان ئىبنــ ــهنهدىدە ئوســ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــنى بهززار رىــ ــۇ ھهدىســ بــ
ئهبـــــۇ ھـــــاتهم ئۇنىـــــڭ ھهدىســـــىنىڭ كىتابقـــــا . ابـــــدۇراھمان جـــــۇمهھى ئىســـــىملىك بىـــــرى بـــــارئ

 .يېزىلىدىغانلىقىنى، لېكىن دەلىل قىلىنمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 4350(ھهيســـهمى  ③

 .دېگهن
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َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ لَا َتجُِب ِفي َمالٍ َزكَاةٌ َحتَّـى   - 2687
 .َيُحولَ َعلَْيِه الَْحْولُ

ئابــدۇلالھ ئىبنــى : نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  -2687
  :مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر

  . دەيتتىـ يىل توشمىغان مالغا زاكات كهلمهيدۇ، بىر ــ 
  )580: مالىك(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن اْسَتفَاَد َمالًا فَلَا  - 2688
 .َزكَاةَ َعلَْيِه َحتَّى َيُحولَ َعلَْيِه الَْحْولُ ِعْنَد َربِِّه

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۆمهرئىبنى ئ - 2688
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

بىـر   ،قىغـا ئاساسـهن  ۇنىـڭ بۇير هللا، ل ـ دۇنياغا ئېرىشسه كىمكى ما«
   .①»زاكات كهلمهيدۇئۇ مالغا يىل توشمىغىچه 

 )631 :تىرمىزى(

أَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َتْعجِيلِ َصـَدقَِتِه  َعْن َعِليٍّ أَنَّ الَْعبَّاَس َس - 2689
 .قَْبلَ أَنْ َتِحلَّ فََرخȌََّ لَُه ِفي ذَِلَك

ئاببــاس : ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 2689
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن زاكـاتنى     رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر

ــ ــر يىـ ــبىـ ــۇرۇپ بېرىۋېتىشـــنىل توشـ ــورى ماي تـ ــبهرغانىسـ  دى، پهيغهمـ
  . ②سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا رۇخسهت بهردى

  )1624: ئهبۇ داۋۇد(

عن أبيض ابن محال أنه كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصدقة  - 2690
فَقَالَ إِنََّما َزَرْعَنا الْقُطَْن َيا َرُسولَ اللَِّه َوقَْد  حني وفد َعلَْيِه فَقَالَ َيا أََخا َسَبٍأ لَا ُبدَّ ِمْن َصَدقٍَة

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن: )515(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1420(ئهلبانى  ②
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َم َعلَـى  َتَبدََّدْت َسَبأٌ َولَْم َيْبَق ِمْنُهْم إِلَّا قَِليلٌ بَِمأْرَِب فََصالََح َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ 
اِفرِ كُلَّ َسَنٍة َعمَّْن َبِقَي ِمْن َسَبٍأ بَِمأْرَِب فَلَـْم َيَزالُـوا   َسْبِعَني ُحلَّةً َبزٍّ ِمْن ِقيَمِة َوفَاِء َبزِّ الَْمَع

َد قَْبضِ َيُؤدُّوَنَها َحتَّى قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَّ الُْعمَّالَ اْنَتقَُضوا َعلَْيهِْم َبْع
َم ِفيَما َصالََح أَْبَيُض ْبُن َحمَّالٍ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َوَسلََّم ِفي الُْحلَلِ السَّْبِعَني فََردَّ ذَِلَك أَُبو َبكْرٍ َعلَى َما َوَضَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   
أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه اْنَتقََض ذَِلَك َوَصاَرْت َعلَـى   َوَسلََّم َحتَّى َماَت أَُبو َبكْرٍ فَلَمَّا َماَت

 .الصََّدقَِة
ــبهر    -2690 ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــال رەزىيهلالھـ ــى ھهممـ ــيهز ئىبنـ  ئهبـ

قهۋمىنىـڭ ۋەكىلـى بولـۇپ    شـىغا  ېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ق 
ــز     ــۇق ئېغىـ ــلىق توغرۇلـ ــات ئالماسـ ــدىن زاكـ ــهبهئ قهۋمىـ ــپ، سـ كېلىـ

  :ئۇنىڭغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر دى،ئاچقانى
 زاكات بهرمىسهڭالر قهتئىـي بولمايـدۇ، ـ   ! اشقېرىند لىكئى سهبهئــ 
  :ئۇ .دېدى

ـــ  ــىـ ــۇلۇلالھ ئ ــز پ! رەس ــدۇق، بى ــاختىال تېرى ــى   هقهت پ ــهبهئ خهلق س
. دېـدى تارقىلىپ كېتىپ، مهئرىب دېگهن جايدا ئـازراقال ئاھـاله قالـدى، ـ     

ئۇنىـڭ بىـلهن    سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهرن، شۇنىڭ بىله
مهئرىبته قالغان سهبهئ خهلقىنىڭ زاكاتقا ھهر يىلى مهئافىر رەختىنىڭ 

. قۇر بېرىشكه كېلىشتى 70قىممىتى باراۋىرىدە بىر يۈرۈش كىيىمدىن 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ۋاپـات      پهيغهمـبهر زاكـاتنى   سهبهئ خهلقـى 

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر. بېرىــپ كهلــگهن ئىــدىهكىلدە شــۇ شــتــاپقىچه 
ــيىن    ــدىن كې ــات تاپقان ــهللهم ۋاپ ــى ۋەس ــۇ    ،ئهلهيه ــادىملىرى ب ــات خ زاك

خهلىـپه   ئهنهۇ رەزىيهلالھۇى ئهبۇ بهكر. كېلىشىمنى ئهمهلدىن قالدۇردى
ئهبــۇ  .بولغانــدىن كېــيىن، بــۇ كېلىشــىمنى قايتــا ئهســلىگه كهلتــۈردى 

، بـۇ كېلىشـىم يهنه   كېـيىن  بولغانـدىن  پـات رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ۋا   ىبهكر
   .①نورمال زاكات شهكلىگه ئۆزگهرتىلدى ،ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ

 )3028: داۋۇد ئهبۇ(
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َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاȋِ أَنَّ َوفَْد ثَِقيٍف لَمَّا قَِدُموا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  - 2691
ُهْم الَْمْسجَِد ِلَيكُونَ أََرقَّ ِلقُلُوبِهِْم فَاْشَتَرطُوا َعلَْيِه أَنْ لَا ُيْحَشُروا َولَـا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنَزلَ

ـ  ُروا ُيْعَشُروا َولَا ُيَجبَّْوا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَكُْم أَنْ لَا ُتْحَشُروا َولَا ُتْعَش
 .ِفيِه ُركُوٌع َولَا َخْيَر ِفي ِدينٍ لَْيَس

: دەيـدۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    ئوسمان ئىبنى ئهبۇئـاس رەزىيهلالھـۇ   - 2691
ف قهبىلىســىنىڭ ۋەكىللىــرى يېتىــپ كهلگهنــدە، پهيغهمــبهر     ســهقى

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كۆڭۈللىرىنىــڭ تېخىمــۇ يۇمشىشــى ۋە  
. ئورۇنالشــتۇردىئــۇالرنى مهســجىدكه  تهســىرىنىڭ چــوڭ بولۇشــى ئۈچــۈن

هســكهرلىككه چاقىرىلماســلىقىنى، زاكــات يىغقانــدا ئۆشــرە تهلهپ ئئــۇالر 
 پهيغهمـبهر . شـهرت قىلىشـتى   ناماز ئوقۇماسلىقنى قىلىنماسلىقىنى ۋە

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ســـىلهر مهلـــۇم مـــۇددەتكىچه   ــاد ئۈچـــۈن(ــ ئهســـكهرلىككه ) جىهـ

ئهممـــا . چاقىرىلمايســـىلهر، ســـىلهردىن ئۆشـــرىمۇ ئېلىنمـــاي تۇرســـۇن 
   .①يوق دىندا ھېچقانداق ياخشىلىق يوق، ـ دېدى) يهنى ناماز(رۇكۇسى 

 )1626: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َوْهبٍ قَالَ َسأَلُْت َجابًِرا َعْن َشأِْن ثَِقيٍف إِذْ َباَيَعْت قَالَ اْشَتَرطَْت َعلَى  - 2692
ا َولَا جَِهاَد َوأَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ لَا َصَدقَةَ َعلَْيَه

 .َوَسلََّم َبْعَد ذَِلَك َيقُولُ َسَيَتَصدَّقُونَ َوُيَجاِهُدونَ إِذَا أَْسلَُموا
ــداق دەيــدۇ ۋەھــب – 2692  مهن جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن : مۇن
ــبهر نىڭقهبىلىســى ســهقىف ســهللهمگه ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە پهيغهم

  :ئۇ ،ىكى شهرتلىرى ھهققىدە سورىغان ئىدىمدچاغ بهيئهت قىلغان
نى ىجىهـاد قىلماسـلىق   ى ۋەسهدىقه بهرمهسلىكئۇالر ئۆزلىرىنىڭ  ــ

  :كېيىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهربىراق  غان،شهرت قىل
» جىهـادقىمۇ چىقىـدۇ   ،سهدىقىمۇ بېرىـدۇ  ،ئۇالر مۇسۇلمان بولغاندا«
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   .①، ـ دەپ جاۋاب بهردىندېگه
  )3025: داۋۇد ئهبۇ(
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ۋە دەل ـ دەرەخلهرنىڭ  دان - ئاشلىقمال ـ چارۋا، نهق پۇل، 
  تىىزاك

َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َوالَْحارِِث الْأَْعَورِ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ  - 2693
َسلََّم بَِبْعضِ أَوَّلِ َهذَا الَْحِديِث قَالَ فَإِذَا كَاَنْت لََك ِمائََتا ِدْرَهـمٍ َوَحـالَ   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َعلَْيَها الَْحْولُ فَِفيَها َخْمَسةُ َدَراِهَم َولَْيَس َعلَْيَك َشْيٌء َيْعنِي ِفي الذََّهبِ َحتَّى َيكُونَ لَـَك  
نَ ِديَناًرا َوَحالَ َعلَْيَها الَْحْولُ فَِفيَها نِْصُف ِديَنارٍ فََما َزاَد ِعْشُرونَ ِديَناًرا فَإِذَا كَانَ لََك ِعْشُرو

ْيِه فَبِِحَسابِ ذَِلَك قَالَ فَلَا أَْدرِي أََعِليٌّ َيقُولُ فَبِِحَسابِ ذَِلَك أَْو َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .ولَ َعلَْيِه الَْحْولَُوَسلََّم َولَْيَس ِفي َمالٍ َزكَاةٌ َحتَّى َيُح

ۋە ھـارىس ئهلئهئـۋەر ئهلـى رەزىيهلالھـۇ     ە مـر ەئاسىم ئىبنى ز - 2693
ــبهر  ــۇدىن پهيغهمـ ــداق    ئهنهـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  :گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدې
 دا،ىـــر يىـــل توشـــقانب، ســـابول پۇلـــۇڭ مهرھەد 200ئهگهر ســـېنىڭ «

ــا  ــات(رھهم ەبهش دئۇنىڭغـ ــدۇكېل) زاكـ ــالتۇن. ىـ ــرم ئـ ــايىگىـ  ه تىلالغـ
، ، بىــر يىــل توشــقاندايهتســهىگه يىگىــرم .زاكــات كهلمهيــدۇ هيهتمىگىــچ

كـــۆپ بولســـا، ســـانىغا قارىتـــا    ئۇنىڭـــدىن  .كېلىـــدۇ تىلـــاليېـــرىم 
   .①»زاكات كهلمهيدۇ بىر يىل توشمىغان ھهرقانداق مالغا .ھېسابلىنىدۇ

 )1572: ئهبۇ داۋۇد(

اَرةَ ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ أَنَُّه َسِمَع أََبا َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنـُه  َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعَم - 2694
َيقُولُ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ أََواقٍ َصَدقَةٌ َولَْيَس ِفيَما ُدونَ 

  .ْوُسقٍ َصَدقَةٌَخْمسِ ذَْوٍد َصَدقَةٌ َولَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ أَ
ئىبنـى ئهبۇلههسـهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      ەيهھيا ئىبنى ئۇمار - 2694

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق      ئهبۇ سهئىدتىن پهيغهمـبهر 
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  :گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدې
دىن ئاز كۈمۈشكه، بهشـتىن ئـاز تـۆگىگه    ) تهڭگه 200(بهش ئۇقىيه «

ئــۈزۈم ۋە ئاشــلىق قاتارلىقالرغــا زاكــات ئــاز خورمــا،  ①ۋە بهش ۋەســهقتىن
   .»كهلمهيدۇ

  )1405: بۇخارى(

َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتـَب ِكَتـاَب    - 2695
ا قُبَِض َعِملَ بِِه أَُبو َبكْرٍ َحتَّـى  الصََّدقَِة فَلَْم ُيْخرِْجُه إِلَى ُعمَّاِلِه َحتَّى قُبَِض فَقََرَنُه بَِسْيِفِه فَلَمَّ

قُبَِض َوُعَمُر َحتَّى قُبَِض َوكَانَ ِفيِه ِفي َخْمسٍ ِمْن الْإِبِلِ َشاةٌ َوِفي َعْشرٍ َشاَتاِن َوِفي َخْمَس 
َخْمـسٍ   َعَشَرةَ ثَلَاثُ ِشَياٍه َوِفي ِعْشرِيَن أَْرَبُع ِشَياٍه َوِفي َخْمسٍ َوِعْشرِيَن بِْنُت َمَخاضٍ إِلَى

َني فَإِذَا َوثَلَاِثَني فَإِذَا َزاَدْت فَِفيَها اْبَنةُ لَُبوٍن إِلَى َخْمسٍ َوأَْرَبِعَني فَإِذَا َزاَدْت فَِفيَها ِحقَّةٌ إِلَى ِستِّ
اَدْت فَِفيَها َزاَدْت فََجذََعةٌ إِلَى َخْمسٍ َوَسْبِعَني فَإِذَا َزاَدْت فَِفيَها اْبَنَتا لَُبوٍن إِلَى ِتْسِعَني فَإِذَا َز

ِحقََّتاِن إِلَى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة فَِفي كُلِّ َخْمِسَني ِحقَّةٌ َوِفي كُلِّ 
فََشاَتاِن أَْرَبِعَني اْبَنةُ لَُبوٍن َوِفي الشَّاِء ِفي كُلِّ أَْرَبِعَني َشاةً َشاةٌ إِلَى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة فَإِذَا َزاَدْت 

ِفي إِلَى ِمائََتْينِ فَإِذَا َزاَدْت فَثَلَاثُ ِشَياٍه إِلَى ثَلَاِث ِمائَِة َشاٍة فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ثَلَاِث ِمائَِة َشاٍة فَ
قٍ َولَا ُيفَرَُّق كُلِّ ِمائَِة َشاٍة َشاةٌ ثُمَّ لَْيَس ِفيَها َشْيٌء َحتَّى َتْبلُغَ أَْرَبَع ِمائَِة َولَا ُيْجَمُع َبْيَن ُمَتفَرِّ

 ِفـي  َبْيَن ُمْجَتِمعٍ َمَخافَةَ الصََّدقَِة َوَما كَانَ ِمْن َخِليطَْينِ فَإِنَُّهَما َيَتَراَجَعاِن بِالسَّوِيَِّة َولَا ُيْؤَخذُ
 .الصََّدقَِة َهرَِمةٌ َولَا ذَاُت َعْيبٍ

: رىـۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنى مۇنداق  ىڭسالىم دادىسىن - 2695
ــبهرپهيغه ــهللهم   م ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدىغان (س ــالالردىن ئېلىنى ) م
مهكتۇب يازدۇردى، لېكىن زاكات خادىملىرىغا ئهۋەتمهي رۇلۇق وغت زاكات

مهكتۇبنى قىلىچى بىـلهن بىلـله بىـر يهرگه قويـۇپ     . تۇرۇپ ۋاپات بولدى
ــات    . قويغانىــدى ــاكى ۋاپ ــاالر ت ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۇ بهكــرى ۋە ئ ئهب

مهكتۇبتــا  .غــا قهدەر ئــۇ مهكتۇبتــا يېزىلغانالرغــا ئهمهل قىلــدى    بولغان
  :مۇنداق يېزىلغانىدى

                                                 
  . تهڭ لىتىرغا 3.3: ر سابى .ساغا تهڭ كېلىدۇ 60ئۆلچهم بىرلىكى بولۇپ، بىر ۋەسهق  -ۋەسهق ①



 پۇل، مال ـ چارۋا، ئاشلىق ـ دان ۋە دەل ـ دەرەخلهرنىڭ زاكىتىنهق 

139 

تـۆگىگه ئـۈچ    15بهش تۆگىگه بىر قوي، ئون تـۆگىگه ئىككـى قـوي،    «
كه يهتكىــچه  35تىــن  25 .زاكــات كېلىــدۇ تــۆگىگه تــۆت قــوي 20قــوي، 

ئـۈچ ياشـلىق    كه يهتكىچه 45تىن  35 ؛تۆگهچىشى  ئىككى ياشلىق بىر
 گه؛چىشـى تـۆ  بىر  قا يهتكىچه تۆت ياشلىق 60تىن  45 چىشى تۆگه؛بىر 
غـا   90 تىـن  75 گه؛چىشى تـۆ بهش ياشلىق بىر  كه يهتكىچه 75تىن  60

گه  120 دىــن 90ىق چىشــى تۆگىــدىن ئىككىســى؛ يهتكىــچه ئــۈچ ياشــل
دىــن  120ئهگهر  تــۆت ياشــلىق چىشــى تۆگىــدىن ئىككىســى؛  يهتكىــچه
ــۆگ 50ھهر  كۆپهيســه، داۋاملىــق ــدىن   ت ــۆت ياشــلىق چىشــى تۆگى ىگه ت

  .تۆگىگه ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن بىرسى كېلىدۇ 40بىرسى؛ ھهر 
ئۇنىڭدىن  .بىر قوي كېلىدۇ گه يهتكىچه، 120 تىن باشالپ، 40 قوي
ئـۈچ يـۈزگه    ،ئېشـىپ  مۇئۇنىڭدىن ؛ئىككى قوي گه يهتكىچه 200 ،ئېشىپ

 ھهر يــۈز كىــچه،گه يهت 400 مــۇ ئېشــىپ،ئــۈچ يۈزدىن وي؛ئــۈچ قــ يهتكىــچه،
 - ئـايرىم  زاكـاتتىن قـېچىش ئۈچـۈن    .كېلىـدۇ ) زاكـات ( بىـر قـوي   قويغا

تــۈردىكى ھــايۋانالرنى بىرلهشتۈرۈشــكه يــاكى ئوخشــاش  تــۈردىكى ئــايرىم 
شېرىكلىشـىپ بېقىلغـان مالنىـڭ    . ئايرىۋېتىشكه بولمايـدۇ  ھايۋانالرنى

ئاقســـاق ـ چـــوالق، قېـــرى يـــاكى     .زاكىتىنـــى ھهر تهرەپ تهڭ تۆلهيـــدۇ
   .①»هيىبناك مال زاكاتقا قوبۇل قىلىنمايدۇئ

  )621: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ الزُّْهرِيُّ إِذَا َجاَء الُْمَصدُِّق قُسَِّمْت الشَّاُء أَثْلَاثًا ثُلُثًا ِشَراًرا : ويف رواية - 2696
  .َوثُلُثًا ِخَياًرا َوثُلُثًا َوَسطًا فَأََخذَ الُْمَصدُِّق ِمْن الَْوَسِط

زاكـات يىغقـۇچىالر   : ھرى مۇنداق دېدىۇبىر رىۋايهتته زيهنه  - 2696
ياخشىلىرى بىر قىسـىمغا،  ، يهنى يېتىپ كهلگهندە، مالالر ئۈچ قىسىمغا

ئوتتۇرا ھاللىرى بىر قىسـىمغا، ناچـارلىرى بىـر قىسـىمغا بۆلۈنگهنـدىن      
  . ②كېيىن، زاكات خادىمى ئوتتۇرا ھالدىكىلىرىدىن ئالىدۇ

 )1568 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 507(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1386(ئهلبانى  ②
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عن أََنسٍ أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كََتَب لَُه َهذَا الِْكَتاَب لَمَّا َوجََّهُه إِلَـى   - 2697
 الَْبْحَرْينِ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َهِذِه فَرِيَضةُ الصََّدقَِة الَِّتي فََرَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـهُ 

لُْمْسِلِمَني َوالَِّتي أََمَر اللَُّه بَِها َرُسولَُه فََمْن ُسِئلََها ِمـْن الُْمْسـِلِمَني َعلَـى    َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ا
َنمِ َوْجهَِها فَلُْيْعِطَها َوَمْن ُسِئلَ فَْوقََها فَلَا ُيْعِط ِفي أَْرَبعٍ َوِعْشرِيَن ِمْن الْإِبِلِ فََما ُدوَنَها ِمْن الَْغ

ا َبلََغْت َخْمًسا َوِعْشرِيَن إِلَى َخْمسٍ َوثَلَاِثَني فَِفيَها بِْنُت َمَخاضٍ أُْنثَى ِمْن كُلِّ َخْمسٍ َشاةٌ إِذَ
َبِعـَني  فَإِذَا َبلََغْت ِستا َوثَلَاِثَني إِلَى َخْمسٍ َوأَْرَبِعَني فَِفيَها بِْنُت لَُبوٍن أُْنثَى فَإِذَا َبلََغْت ِستا َوأَْر

طَُروقَةُ الَْجَملِ فَإِذَا َبلََغْت َواِحَدةً َوِستَِّني إِلَى َخْمسٍ َوَسْبِعَني فَِفيَهـا  إِلَى ِستَِّني فَِفيَها ِحقَّةٌ 
ِعَني َجذََعةٌ فَإِذَا َبلََغْت َيْعنِي ِستا َوَسْبِعَني إِلَى ِتْسِعَني فَِفيَها بِْنَتا لَُبوٍن فَإِذَا َبلََغْت إِْحَدى َوِتْس

ا ِحقََّتاِن طَُروقََتا الَْجَملِ فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة فَِفي كُـلِّ  إِلَى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة فَِفيَه
يَهـا  أَْرَبِعَني بِْنُت لَُبوٍن َوِفي كُلِّ َخْمِسَني ِحقَّةٌ َوَمْن لَْم َيكُْن َمَعُه إِلَّا أَْرَبٌع ِمْن الْإِبِلِ فَلَْيَس ِف

فَإِذَا َبلََغْت َخْمًسا ِمْن الْإِبِلِ فَِفيَها َشاةٌ َوِفي َصـَدقَِة الَْغـَنمِ ِفـي    َصَدقَةٌ إِلَّا أَنْ َيَشاَء َربَُّها 
ْينِ َساِئَمِتَها إِذَا كَاَنْت أَْرَبِعَني إِلَى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة َشاةٌ فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة إِلَى ِمائََت

إِلَى ثَلَاِث ِمائٍَة فَِفيَها ثَلَاثُ ِشَياٍه فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ثَلَاِث ِمائٍَة  َشاَتاِن فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ِمائََتْينِ
فَِفي كُلِّ ِمائٍَة َشاةٌ فَإِذَا كَاَنْت َساِئَمةُ الرَُّجلِ َناِقَصةً ِمْن أَْرَبِعَني َشاةً َواِحَدةً فَلَـْيَس ِفيَهـا   

قَِّة ُرْبُع الُْعْشرِ فَإِنْ لَْم َتكُْن إِلَّا ِتْسِعَني َوِمائَةً فَلَـْيَس ِفيَهـا   َصَدقَةٌ إِلَّا أَنْ َيَشاَء َربَُّها َوِفي الرِّ
  َشْيٌء إِلَّا أَنْ َيَشاَء َربَُّها 

ــۇ مۇنـــداق  - 2697 ــۇ ئهنهـ ــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھـ ــۇ بهكـــر: دەيـ  ىئهبـ
بىر بهھرەينگه يوللىغاندا، زاكات يىغىش ئۈچۈن نى مېرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

  :مهكتۇبنىڭ مهزمۇنى مۇنداق ئىدى. ۇب بهردىپارچه مهكت
ــهپقهتلىك ۋە م« ــايىتى شـ ــان ېناھـ ــلهن  هللاهرىبـ ــمى بىـ نىـــڭ ئىسـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى  هرپهيغهمبنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن هللا ،بۇ .باشاليمهن
ــهللهم ــان ۋەسـ ــۇلمانالرغا پهرز قىلغـ ــاتتۇر مۇسـ ــدىكى  .زاكـ ــات تۆۋەنـ زاكـ

  :ئهكسىچه بولسا بېرىلمىسۇن شهرتلىرىگه ئاساسهن سورالسا بېرىلسۇن،
ــۆگه    24تۆگىنىــڭ ســانى  ــاز بولســا، ھهر بهش ت ــاكى ئۇنىڭــدىنمۇ ئ ي

كه يهتكىچه ئىككى ياشلىق چىشى  35تىن باشالپ  25ئۈچۈن بىر قوي؛ 
ئهگهر ئىككى ياشلىق چىشى تـۆگه بولمىسـا، ئهركهك   (تۆگىدىن بىرسى 
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ق چىشـى  كه يهتكىـچه ئـۈچ ياشـلى    45دىـن   36 ؛)تۆگه بهرسـىمۇ بولىـدۇ  
يهتكىچه تۆت ياشلىق چىشى تۆگىـدىن   قا 60دىن  46 تۆگىدىن بىرسى؛

دىن  76 بهش ياشلىق تۆگىدىن بىرسى؛ كه يهتكىچه 75دىن  61بىرسى؛ 
 120دىـن   91 ياشلىق چىشـى تۆگىـدىن ئىككىسـى؛    ئۈچ غا يهتكىچه 90

دىــن   120 تــۆت ياشــلىق چىشــى تۆگىــدىن ئىككىســى؛      گه يهتكىــچه
ھهر  ياشلىق چىشى تۆگىدىن بىرسـى؛  ئۈچ ۆگه ئۈچۈنت 40ھهر  ئاشقاندا،

) زاكـات ئۈچـۈن  (ياشلىق چىشـى تۆگىـدىن بىرسـى    تۆت  تۆگه ئۈچۈن 50
ئېلىنمايـدۇ،   زاكـات  دىنئارتۇق تۆگىسى يـوق كىشـى   تىنتۆت .بېرىلىدۇ

تـۆگه بهشـكه    .پهقهت تۆگه ئىگىسى بېرىشـنى خالىسـا، ئېلىشـقا بولىـدۇ    
  . كېلىدۇ) زاكات(يهتسه، بىر قوي 

قوينىـڭ سـانى   : ①يايالق ياكى جاڭگالدا بېقىلغان قوينىڭ زاكىتى مۇنـداق 
 ؛ئىككـى قـوي   گه يهتكىـچه  200دىـن   120گىچه بولسـا، بىـر قـوي؛     120تىن  40

قـوي ئۈچـۈن بىـر     100دىـن ئاشـقاندا ھهر    300، قـوي  ۈچئ يهتكىچه 300 دىن 200
تىـن ئـاز بولسـا،     40 يايالقتـا بېقىلغـان بولسـىمۇ سـانى    . ئېلىنىـدۇ ) زاكات(قوي 

پهقهت قــوي ئىگىســى نهپــله . يــدۇئېلىنمازاكــات  ئۇنــداق قوينىــڭ ئىگىســىدىن
كۈمۈشـته ئونـدىن بىرىنىـڭ     .ئۈچۈن زاكـات بېرىشـنى خالىسـا ئېلىشـقا بولىـدۇ     

كۈمـۈش   190ئهگهر . زاكات ئۈچۈن بېرىلىـدۇ ) تىن بىرى 40يهنى (تۆتتىن بىرى 
بهرسـه   ،بېرىشـنى خالىسـا   ئىگىسىكات كهلمهيدۇ، پهقهت پۇل تهڭگىسى بولسا، زا

  . »بولىدۇ
  )1454 :بۇخارى(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ أََمَرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َبَعثَنِي  - 2698
َبلََغْت ثَلَاِثَني فَِفيَها ِعْجلٌ َتـابٌِع   إِلَى الَْيَمنِ أَنْ لَا آُخذَ ِمْن الَْبقَرِ َشْيئًا َحتَّى َتْبلُغَ ثَلَاِثَني فَإِذَا

 .َجذٌَع أَْو َجذََعةٌ َحتَّى َتْبلُغَ أَْرَبِعَني فَإِذَا َبلََغْت أَْرَبِعَني فَِفيَها َبقََرةٌ ُمِسنَّةٌ

                                                 
ــا    ① ــۆپرەك ۋاقىـــت يايالقتـ ــدىن كـ ــر يىلنىـــڭ يېرىمىـ ــدا بىـ ــاكى جاڭگالـ ــات  يـ ــا زاكـ ــان قويالرغـ بېقىلغـ

ــان     ــاكى بوردالغـ ــان يـ ــدە بېقىلغـ ــدۇ، ئۆيـ ــېتىۋېلىپ            (كېلىـ ــهكنى سـ ــۆپ، يهم ـ خهشـ ــوت ـ چـ ــى ئـ يهنـ
ــانبېق ــدۇ ) ىلغـ ــات كهلمهيـ ــا زاكـ ــا،    .قويغـ ــان بولسـ ــىتىدە بېقىلغـ ــارەت مهقسـ ــويالر تىجـ ــداق قـ ئهگهر مۇنـ

 . پۇلغا سۇندۇرۇلۇپ، نهق پۇلدىن زاكات ئايرىلىدۇ
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ــى جهبهل  - 2698 ــاز ئىبن ــۋايهت    مۇئ ــداق رى ــۇ مۇن ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ
مېنــى يهمهنــگه  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    پهيغهمــبهر: قىلىــدۇ

ئۇنىـــڭ زاكىتىنـــى  هغـــا يهتمىگىـــچ 30ئهۋەتكهنـــدە، كالىنىـــڭ ســـانى 
ــلىقىمنى،  ــا يهت 30ئالماس ــدە،غ ــاق    كهن ــاكى چىشــى تورپ ــر ئهركهك ي بى

قا يهتكهندە بولسا، ئۈچ ياشقا قهدەم قويغان كالىـدىن بىرنـى    40 ئېلىشقا،
   .①ئېلىشقا بۇيرىدى

  )2453: نهسائى(

اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـْد    َعْن َعِليٍّ َرِضَي - 2699
 .َعفَْوُت َعْن الَْخْيلِ َوالرَِّقيقِ فَأَدُّوا َزكَاةَ أَْمَواِلكُْم ِمْن كُلِّ ِمائََتْينِ َخْمَسةً

ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،   - 2699 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهلــــى رەزىيهلالھــ
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللال پهيغهمبهر

ســـىلهردىن ئاتنىـــڭ زاكىتىنـــى ۋە قۇلغـــا كېلىـــدىغان زاكـــاتنى  «
گه  200ھهر  ؛كۆتــۈرۈۋەتتىم، ماللىرىڭالرنىــڭ زاكىتىنــى ئــادا قىلىڭــالر

  . ②»نى بېرىڭالر) تىن بىر 40يهنى (بهش 
 )2477 :نهسائى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَـْيَس ِفـي الَْخْيـلِ    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى  - 2700
 .َوالرَِّقيقِ َزكَاةٌ إِلَّا َزكَاةُ الِْفطْرِ ِفي الرَِّقيقِ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2700
  :دېگهن ۋەسهللهم مۇنداق سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر

) زاكــات(هيــدۇ، ئهممــا قۇلغــا پىتــرە ئــات بىــلهن قۇلغــا زاكــات كهلم«
   .③»كېلىدۇ

 )1594: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2301(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2322(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1409(ئهلبانى  ③
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 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول عن عنهما اهللا رضى اهللا عبد بن جابر عن - 2701
  .دينار فرس كل يف السائمة اƪيل يف قال وسلم

ــۋايهت     ـ    2701 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ج
  : نهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهس قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

   .①»تىلال كېلىدۇھهر بىرىگه بىر نىڭ يايالق ئاتلىرى«
 )»ئهلئهۋسهت«(

عن ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َبَعثَُه ُمَصدِّقًا فَكَانَ َيُعدُّ َعلَى  - 2702
دُّ َعلَْيَنا بِالسَّْخلِ َولَا َتأُْخذُ ِمْنُه َشْيئًا فَلَمَّا قَِدَم َعلَـى ُعَمـَر ْبـنِ    النَّاسِ بِالسَّْخلِ فَقَالُوا أََتُع

َولَا  الَْخطَّابِ ذَكََر لَُه ذَِلَك فَقَالَ ُعَمُر َنَعْم َتُعدُّ َعلَْيهِْم بِالسَّْخلَِة َيْحِملَُها الرَّاِعي َولَا َتأُْخذَُها
ى َولَا الَْماِخَض َولَا فَْحلَ الَْغَنمِ َوَتأُْخذُ الَْجذََعةَ َوالثَّنِيَّةَ َوذَِلَك َعـْدلٌ  َتأُْخذُ الْأَكُولَةَ َولَا الرُّبَّ
 .َبْيَن ِغذَاِء الَْغَنمِ َوِخَيارِِه

ــدۇ     2702 ــداق دەي ــدۇلالھ مۇن ــۆمهر ئىبنــى : ـ ســۇفيان ئىبنــى ئاب ئ
 خهلقنىـڭ  مهن. زاكات يىغىشقا ئهۋەتتىنى مې ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاب

  :رئۇال .قوزىلىرىنىمۇ سانايتتىم
ــهن   ـــ س ــۇزىالرنىوقـ ــهندىكهنساناي م ــوزا       س ــا ق ــراق زاكاتق ــۇ، بى  ـ ي

 ئـۆمهرگه بـۇ ئهھـۋالنى    ،قايتىـپ كهلگهنـدە  مهن . دېدى دىكهنسهن، ـ ئالماي
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر سهم،يهتكۈز

ــ توغرا، پادىچىالرنىڭ قۇچاقلىرىدىكى ئوغالق ۋە قوزىالرنىمۇ زاكـات  
ئۇنـدىن باشـقا،   . مىقدارىغا كىرگۈزىسهن، ئهمما زاكاتقا ئۇالرنى ئـالمىغىن 

ئۇ مالالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى، سـاغلىقنى، يېڭـى قوزىلىغـان قـوينى ۋە     
شـۇنداق  . ئۇرۇقلۇق قوچقارنى ئالماي، يـاش ۋە ئوتتۇراھـاللىرىنى ئـالغىن   

  . قىلغاندىال ناچىرى بىلهن ياخشىسىنىڭ ئارىسى تهڭشىلىدۇ، ـ دېدى
  )600: مالىك(

                                                 
ــهمى  ① ــاد        ): 4370(ھهيس ــى ھهمم ــس ئىبن ــهنهدىدە لهي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ۋە غهۋرەك ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار، ـ دېگهن
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َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ َبَعثَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَصدِّقًا فََمَرْرُت  - 2703
نََّهـا  إِبَِرُجلٍ فَلَمَّا َجَمَع ِلي َمالَُه لَْم أَجِْد َعلَْيِه ِفيِه إِلَّا اْبَنةَ َمَخاضٍ فَقُلُْت لَُه أَدِّ اْبَنةَ َمَخاضٍ فَ
قُلُْت َصَدقَُتَك فَقَالَ ذَاَك َما لَا لََبَن ِفيِه َولَا ظَْهَر َولَِكْن َهِذِه َناقَةٌ فَِتيَّةٌ َعِظيَمةٌ َسِميَنةٌ فَُخذَْها فَ

فَـإِنْ   لَُه َما أََنا بِآِخٍذ َما لَْم أُوَمْر بِِه َوَهذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَك قَرِيـبٌ 
 َعلَْيـَك  أَْحَبْبَت أَنْ َتأِْتَيُه فََتْعرَِض َعلَْيِه َما َعَرْضَت َعلَيَّ فَافَْعلْ فَإِنْ قَبِلَُه ِمْنَك قَبِلُْتُه َوإِنْ َردَُّه
لَى َرُسولِ َرَدْدُتُه قَالَ فَإِنِّي فَاِعلٌ فََخَرَج َمِعي َوَخَرَج بِالنَّاقَِة الَِّتي َعَرَض َعلَيَّ َحتَّى قَِدْمَنا َع
ي َواْيـُم  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه َيا َنبِيَّ اللَِّه أََتانِي َرُسولَُك ِلَيأُْخذَ ِمنِّي َصَدقَةَ َماِل

ُه فََجَمْعُت لَُه َماِلي اللَِّه َما قَاَم ِفي َماِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا َرُسولُُه قَطُّ قَْبلَ
فَِتيَّةً فََزَعَم أَنَّ َما َعلَيَّ ِفيِه اْبَنةُ َمَخاضٍ َوذَِلَك َما لَا لََبَن ِفيِه َولَا ظَْهَر َوقَْد َعَرْضُت َعلَْيِه َناقَةً 

ُخذَْها فَقَالَ لَُه َرُسولُ  َعِظيَمةً ِلَيأُْخذََها فَأََبى َعلَيَّ َوَها ِهَي ِذْه قَْد جِئُْتَك بَِها َيا َرُسولَ اللَِّه
اُه ِمْنَك اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَك الَِّذي َعلَْيَك فَإِنْ َتطَوَّْعَت بَِخْيرٍ آَجَرَك اللَُّه ِفيِه َوقَبِلَْن

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  قَالَ فََها ِهَي ِذْه َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد جِئُْتَك بَِها فَُخذَْها قَالَ فَأََمَر َرُس
 .َوَسلََّم بِقَْبِضَها َوَدَعا لَُه ِفي َماِلِه بِالَْبَركَِة

ــدۇ     - 2703 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلالھ ــى كهئ ــۇبهي ئىبن : ئ
 .يىغىشقا ئهۋەتتـى  زاكاتسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى  پهيغهمبهر

 ،دىىۋىـ ىشـى مـاللىرىنى يىغ  نىغا كهلـدىم، ئـۇ ك  ېمهن بىر كىشىنىڭ ي
ه زاكات كېلىدىكهن، تۆگبىر  غا توشقانىئىككى يىلئۇ كىشىگه  ،قارىسام

  :شۇنىڭ بىلهن مهن
دېـدىم، ئـۇ    ــ ! ه بهرگىـن تـۆگ بىـر   غـا توشـقان  ىئىككـى يىل ــ زاكاتقـا  

  :كىشى
ـــ ئ ــدىن ۇـ ــداق تۆگى ــاكى    ن ــدۇ ي ــۈت چىقماي ــس ــلهتكىلى ئ ۇنى ئىش

تۆگىنى ۋە سېمىز كهلگهن ماۋۇ وڭ چ كۈچلۈك، ،بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن
  :مهن .دېدى ـ! ئالغىن ، شۇنىبېرەي
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بۇيرىمىغـان نهرسـىنى       پهيغهمـبهر ــ 

يهردە،  اليېقىــن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ئااللمــايمهن، پهيغهمــبهر
ــاڭ ــڭ قئۇ ،ئهگهر خالىس ــپ ېنى ــىغا بېرى ــگهن   ،ش ــا دې ــۆزلىرىڭنىماڭ  س
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ــۇگهر ئه .دېگىــن ــۇل ئ ــا قوب ــمهن  ،قىلس ــۇل قىلى ــۇ قوب ــۇ. مهنم ــۇل  ئ قوب
  :ئۇ .دېدىم، ـ قوبۇل قىلمايمهن ،قىلمىسا

مهن ، تۆگىسـىنى ئېلىـپ  زاكاتقـا ئاتىغـان    ،دەپ ، ـ شـۇنداق قىـالي  ــ 
شــىغا ېســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ق پهيغهمــبهر لــلهبىــلهن بى

  :دى ۋەكهل
مېلىمنىـڭ زاكىتىنـى    سېنىڭ ئهلچىڭ مهنـدىن ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

نىـڭ  هللانىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، بۇندىن بـۇرۇن نه ا هللا. ئالغىلى كهپتۇ
رەســــــۇلى، نه رەســــــۇلۇلالھنىڭ ئهلچىســــــى مېلىمنــــــى كــــــۆزدىن  

. شۇڭا مهن ماللىرىمنى ئۇنىڭ ئالدىغا يىغىپ بهردىـم . كهچۈرمىگهنىدى
ئۇنىڭ ئېيتىشىچه، ماڭـا پهقهت ئىككـى يىللىـق بىـر چىشـى بـوتىالق       

ئـۇنى مىنگىلـى    كىلېكىن ئۇنىڭدىن يا سۈت چىقمايدۇ يا. كهپتۇ زاكات
 ، ئـۇ تۆگىنى بهرسـهم  مهن ئۇنىڭدىن چوڭ ۋە كۈچلۈك بىرشۇڭا . بولمايدۇ

مهن بۇنى سېنىڭ . مۇشۇ شۇتۆگه ئۇ  !ئى رەسۇلۇلالھ. ئالغىلى ئۇنىمىدى
سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهر .ـ دېدى !قوبۇل قىلغىنئالدىڭغا ئېلىپ كهلدىم، 

  :يهى ۋەسهللهمئهله
ئهممــا ئۇنىڭــدىن چــوڭراقىنى ، ئىــكهن شــۇ هن زاكــاتســاڭا كهلــگــــ 

ســاڭا ئهجىــر ئاتــا هللا ا .ياخشــى ، تېخىمــۇخالىســانه ئىئــانه قىــالي دېســهڭ
  :ۇئ. دېدى ، ـقىلىدۇ، بىز قوبۇل قىلىمىز

ـــ  ــۆگىنى ! ئــى رەســۇلۇلالھـ ــۇ ت ــۇل  ئالــدىڭغا ب ئېلىــپ كهلــدىم، قوب
ــن ــ! قىلغى ــدى ـ ــبهر .دې ــه پهيغهم ــۇنى   س ــهللهم ئ ــى ۋەس لاللالھۇ ئهلهيه

  . ①بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلدىلىغا ېتاپشۇرىۋېلىشقا بۇيرىدى ۋە ئۇنىڭ م
  )1583 :ئهبۇ داۋۇد(

 َجلََب لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُحَصْينٍ ْبنِ ِعْمَرانَ َعْن - 2704
 .ِمنَّا فَلَْيَس ُنْهَبةً اْنَتَهَب َوَمْن الْإِْسلَامِ ِفي ِشَغاَر َولَا َجَنَب َولَا

ھۇســهين رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر     ىنــبئىمــران ئى - 2704
گهنلىكىنـــى رىـــۋايهت دېســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1401(ئهلبانى  ①
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  :قىلىدۇ
زاكات مېلى زاكات خادىمىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىنمهيدۇ يـاكى  «

. مالنى باشقا يۇرتقا يۆتكىۋېتىشكه بولمايـدۇ ) ۈنزاكات بهرمهسلىك ئۈچ(
قىزالرنىڭ مهھرى ھهققىنى بهرمهسلىك ئۈچـۈن، ئىككـى ئـائىله ئۆزئـارا     

كىمكـى  . كېلىشىپ، قىزلىرىنى ئالماشتۇرۇشقا ئىسـالم يـول قويمايـدۇ   
يهنــى (بىــرەر نهرســىنى بــۇالپ ئۆزىنىــڭ قىلىۋالســا، ئــۇ بىــزدىن ئهمهس  

   .①»)مايدۇمۇسۇلمانالر قاتارىدىن بوالل
 )3335: نهسائى(

 أمـوال  يف وسـلم  عليـه  اهللا صلى حممد فرض قال ملك بن أنس عن - 2705
 درهـم  درƵا عشرين كل يف الذمة أهل أموال وż درهم درƵا أربعني كل يف املسلمني

żدرهم دراهم عشرة كل يف له ذمة ال من أموال و.  
ــدۇداق رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــ  مالىــك ئىبنــى ئهنهس – 2705 : دەي

ھهر نىڭ مېلىغـا  مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇسـۇلمانالر   
ان اۋاتقاشـ كاپالىتىـدە ي مۇسـۇلمانالرنىڭ   تهڭگىدە بىر تهڭـگه زاكـات؛   40

بىـر  تهڭگىـدە   20ھهر  مېلىغـا ) نىڭغهيرى دىنـدىكىلهر (زىممىيالرنىڭ 
رنىڭ يهنــى مۇســۇلمانال(نىــڭ ريلهزىممىغهيــرى  پــاراق؛ -تهڭــگه غهلــله 

مېلىغا ھهر ئون تهڭگىدە ) كاپالىتىدە بولمىغان غهيرى دىندىكىلهرنىڭ
  . ②پاراق ئېلىشنى بهلگىلىدى -بىر تهڭگه غهلله 

 ) »ئهلئهۋسهت«(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه إِلَى الْـَيَمنِ   - 2706
  .لَْحبَّ ِمْن الَْحبِّ َوالشَّاةَ ِمْن الَْغَنمِ َوالَْبِعَري ِمْن الْإِبِلِ َوالَْبقََرةَ ِمْن الَْبقَرِفَقَالَ ُخذْ ا

مۇئاز ئىبنى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      - 2706
نــى يهمهنــگه مېســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر :قىلىنىــدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3127(ئهلبانى  ①
راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ): 4383(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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  :ئهۋەتكهندە
قويــدىن قــوي، تۆگىــدىن تــۆگه، ، دان -ن ئاشــلىق دانــدى -ئاشــلىق «

   .①دېدى »!ئالغىن كاالكالىدىن 
  )1599: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2707
ونُ أَْو كَانَ َعثَرِيا الُْعْشُر َوَما ُسِقَي بِالنَّْضـحِ نِْصـُف   َوَسلََّم قَالَ ِفيَما َسقَْت السََّماُء َوالُْعُي

 .رِالُْعْش
سـهلاللالھۇ   سالىم ئىبنى ئابدۇلالھ دادىسـىدىن پهيغهمـبهر   - 2707

  : گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدېئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق 
يــامغۇر يــاكى بــۇالق ســۈيىدە ســۇغۇرۇلىدىغان يهردىــن ۋە يــاكى نهم «

چـېلهك   ردىن چىققان مهھسۇالتنىڭ ئوندىن بىـرى زاكاتقـا بېرىلىـدۇ؛   يه
ياكى باشـقا ئۇسـۇلالردا سـۇغۇرۇلىدىغان يهردىـن چىققـان مهھسـۇالتنىڭ       

  . »يىگىرمىدىن بىرى بېرىلىدۇ
 )1483: بۇخارى(

 النَّاسِ َعلَى َيْبَعثُ كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ أَِسيٍد ْبنِ َعتَّابِ َعْن - 2708
 ِفي قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ الْإِْسَناِد َوبَِهذَا َوِثَماَرُهْم كُُروَمُهْم َعلَْيهِْم َيْخُرȋُ َمْن
 َزكَـاةُ  ُتـَؤدَّى  َماكَ َزبِيًبا َزكَاُتُه ُتَؤدَّى ثُمَّ النَّْخلُ ُيْخَرȋُ كََما ُتْخَرȋُ إِنََّها الْكُُرومِ َزكَاِة
 .َتْمًرا النَّْخلِ

 :مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهتتـاب ئىبنـى ئهسـىيد    -2708
ــبهر ــهللهم   پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــدىكى سـ ــىلهرنىڭ تالـ كىشـ

ئۈزۈملىرىنى ۋە مېۋىلىرىنى تهخمىـن قىلىـپ باھااليـدىغان ئـادەملهرنى     
  :ئهۋەتهتتى ۋە مۇنداق دەيتتى

 .ڭـالر خورمىغـا ئوخشـاش تهخمىـن قىلى   ئـۈزۈمنى خـۇددى   تالدىكى «
زاكىتىغىمـۇ   ئالغانـدەك، ئۈزۈمنىـڭ  خورمـا  قۇرۇق خورمىنىڭ زاكىتىغا 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 346(ئهلبانى  ①
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  . ①»ئېلىڭالرئۈزۈم قۇرۇق 
 )644: تىرمىزى(

عن َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َمْسُعوِد ْبنِ نَِيارٍ قال َجاَء َسْهلُ ْبُن أَبِي َحثَْمةَ إِلَـى   - 2709
ا فََحدَّثَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ إِذَا َخَرْصُتْم فَُخذُوا َوَدُعوا َمْجِلِسَن

 .وا الثُّلُثَ فََدُعوا الرُُّبَعالثُّلُثَ فَإِنْ لَْم َتَدُع
 :مهسـئۇد ئىبنـى نىيـار مۇنـداق دەيـدۇ      ئابدۇراھمان ئىبنـى  - 2709

كېلىپ مۇنداق نىمىزغا ېمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهسھسهھل ئىبنى ئهبۇ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: دېدى

 ،دەرەخ شـــېخىدىكى مېـــۋىلهرنى تهخمىـــن قىلىـــپ باھالىســـاڭالر«
ــابالپ    ــا ھېسـ ــېلىڭالر ۋە زاكاتقـ ــويىچه ئـ ــان بـ ــۇ باھالىغـ ــى شـ زاكىتىنـ

ــڭ  ــۈچئېلىنغاننى ــى تىنئ ــىغا    بىرىن ــهررۇپ قىلىش ــىنىڭ تهس ئىگىس
ــۇڭالرقو ــدا، ! ي ــۈچتىن بىرىنــى قويمىســاڭالرمۇ، ئهڭ بولمىغان ــۆت ئ  تىنت

   .②دېگهنىدى» !قويۇڭالربىرىنى 
 )643: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْبَعـثُ   - 2710
ȋُ النَّْخلَ ِحَني َيِطيُب قَْبلَ أَنْ ُيْؤكَلَ ِمْنُه ثُمَّ ُيَخيُِّر َيُهوَد َيأُْخذُوَنُه َعْبَد اللَِّه ْبَن َرَواَحةَ فََيْخُر

 بِذَِلَك الَْخْرȋِ أَْو َيْدفَُعوَنُه إِلَْيهِْم بِذَِلَك الَْخْرȋِ ِلكَْي ُتْحَصى الزَّكَاةُ قَْبلَ أَنْ ُتْؤكَلَ الثَِّماُر
 َوُتفَرََّق

ــۇ   -2710 ــه رەزىيهلالھـ ــئائىشـ ــداق  ائهنهـ ــدۇمۇنـ ــبهر: دەيـ  پهيغهمـ
، نى خورمـا پىشـىپ  هۋاھەسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئابدۇلالھ ئىبنى ر

، ئـۇ  .تتـى تهئهۋە ئۈچـۈن خهيـبهرگه   تهخمىن قىلىـش يېيىلىشتىن بۇرۇن 
خــورمىالرنى بــۇ  الرغــا ييهھۇدى ،كېــيىن تهخمىــن قىلىــپ بولغانــدىن  

ن بويىچه يىغىشنى تهخمىن بويىچه ئۆزلىرى يىغىش ياكى مۇشۇ تهخمى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 98(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 97(ئهلبانى  ②
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ــداق . بېرەتتــى مۇســۇلمانالرغا تاپشــۇرۇش ئىختىيــارلىقىنى  ئۇنىــڭ مۇن
ــا كېتىشــــى يــــاكى موقىلىشــــى خورمىنىــــڭ يېيىلىــــپ  ھتاجالرغــ

  . ①تارقىتىۋېتىلىشىدىن بۇرۇن زاكاتنى ھېسابالب چىقىش ئۈچۈن ئىدى
 )3413: ئهبۇ داۋۇد(

َرَواَحةَ أَْرَبِعَني أَلَْف َوْسقٍ َوَزَعَم أَنَّ الَْيُهوَد َعْن َجابِرٍ أَنَُّه قَالَ َخَرَصَها اْبُن  - 2711
 .لَمَّا َخيََّرُهْم اْبُن َرَواَحةَ أََخذُوا الثََّمَر َوَعلَْيهِْم ِعْشُرونَ أَلَْف َوْسقٍ

 ئىبنــى راۋاھه: مۇنــداق دەيــدۇ  جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   - 2711
غانىــدى، لمىــڭ ۋەســهق تهخمىــن قى   40 )خهيبهرنىــڭ خورمىســىنى (

ــا  ــان   (يهھۇدىيالرغ ــان قىلىنغ ــته باي ــۇقىرىقى ھهدىس ــارلىق ) ي ئىختىي
ئـــۇالر خـــورمىنى ئـــۆزلىرى يىغىـــدىغان ۋە مۇســـۇلمانالرغا  ،بېرىلگهنـــدە

ــويىچه( ــىمدىكى بــ ــى  ②كىلىشــ ــۇالتنىڭ يېرىمــ ــدىغان مهھســ ، چىقىــ
  . ③مىڭ ۋەسهق خورما بېرىدىغان بولدى 20) النغانھېساب

 )3414 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْبَعثُ َعْبَد  - 2712
 اللَِّه ْبَن َرَواَحةَ إِلَى َخْيَبَر فََيْخُرȋُ َبْيَنُه َوَبْيَن َيُهوِد َخْيَبَر قَالَ فََجَمُعوا لَُه َحلًْيا ِمـْن َحلْـيِ  

لَُه َهذَا لََك َوَخفِّْف َعنَّا َوَتَجاَوْز ِفي الْقَْسمِ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحـةَ َيـا    نَِساِئهِْم فَقَالُوا
ْيكُْم َمْعَشَر الَْيُهوِد َواللَِّه إِنَّكُْم لَِمْن أَْبَغضِ َخلْقِ اللَِّه إِلَيَّ َوَما ذَاَك بَِحاِمِلي َعلَى أَنْ أَِحيَف َعلَ

ِمْن الرَّْشَوِة فَإِنََّها ُسْحٌت َوإِنَّا لَا َنأْكُلَُها فَقَالُوا بَِهـذَا قَاَمـْت السَّـَمَواُت     فَأَمَّا َما َعَرْضُتْم
 .َوالْأَْرُض

: سـۇاليمان ئىبنــى يهســار رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 2712
ــدۇلالھ ئىبنــى ر   پهيغهمــبهر ــى هۋاھەســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئاب ن

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 740(ئهلبانى  ①
خهيــــبهر پهتهــــى قىلىنغانــــدا، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم يهھــــۇدىيالر بىــــلهن كېلىشــــىم تــــۈزۈپ،   ②
ــۇدىيالر يهر يه ــى     –ھـــ ــۇالتنىڭ يېرىمىنـــ ــان مهھســـ ــورمىالردىن چىققـــ ــدىغان، خـــ ــدا قالىـــ ماكانلىرىـــ

 . مۇسۇلمانالرغا تۆلهيدىغان بولغانىدى
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2914(ئهلبانى  ③
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ــبهر يهھۇدى تهخمىــن قىلىــپ باھاالشــقا   ىــڭ خــورمىلىرىنىنلىرىيخهي
دىن بىر ئـاز زىنـنهت بۇيـۇمى يىغىـپ،     ر ئاياللىرىيهھۇدىيال .كهنىدىتەئهۋ

  :ئىبنى رەۋاھهگه
ــــ بــۇالر ســېنىڭ بولســۇن، بىــزگه كهڭچىلىــك قىلىــپ، مــۆلچهردە   

ئابـدۇلالھ ئىبنـى راۋاھه رەزىيهلالھـۇ     .ــ دېـدى  ! بىرئاز ئېتىبـار قىلسـاڭ  
  :ئهنهۇ

تائاالنىـڭ مهخلۇقـاتلىرى ئىچىـدە مهن     هللا سـىلهر  !الريۇدىئى يهھــ 
ــىلهر   ــدىغان مهخلۇقاتســ ــۆچ كۆرىــ ــۇنداقتىمۇ . ئهڭ ئــ ــاتىرجهم (شــ خــ

ئــارتۇق تهخمىــن  (بــۇ مېنــى ســىلهرگه زۇلــۇم قىلىــپ     ) بولــۇڭالركى
سـىلهرنىڭ ماڭـا پـارا ئورنىـدا     . ھهرگىـز تـۈرتكه بواللمايـدۇ   ) قىلىشىمغا

ارامدىن باشقا نهرسه ئهمهس، بىز پـارا  يىغىپ بهرگهن بۇ نهرسىلىرىڭالر ھ
  :بۇنى ئاڭلىغان يهھۇدىيالر .ـ دېدى، يېمهيمىز

ــ دېمهك، ئاسمان ـ زېمىن مانـا مۇشـۇنداق دۇرۇسـتلۇق بىـلهن ئـۆرە       
   .تۇرۇۋېتىپتۇ ـ دە؟ ـ دېيىشتى

  )1413: مالىك (

 َخَرȋَ إِنََّما”: قَالَ ،َحْزمٍ بن َعْمرِو بن ُمَحمَِّد بن َبكْرِ أَبِي بن اللَِّه َعْبد عن -2713
 َصـْخرِ  بن َجابَِر إِنَّ ثُمَّ ُمْؤَتةَ، َيْوَم فَأُِصيَب َواِحًدا َعاًما َخْيَبَر أَْهلِ َعلَى َرَواَحةَ بن اللَِّه َعْبُد
  .“َعلَْيهِْم َيْخُرȋُفَ َرَواَحةَ، اْبنِ َبْعَد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َيْبَعثُُه كَانَ َخْنَساَء، بن

ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى ئهمـر   ىئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ بهكر - 2713
ۋاھه ەئابـدۇلالھ ئىبنـى ر  : ئىبنى ھهزم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    

ئۇ، . بىر يىل تهخمىن قىلىپ بهردىخورمىالرنى پهقهت خهيبهر ئهھلىگه 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر بولـۇپ كهتكهچـكه،    دشـېهى مۇئته كۈنى 

ئىبنـى   هخرجابىر ئىبنى سـ كېيىنكى يىلالردا ئۇنىڭ ئورنىغا ۋەسهللهم 
هتتــى، ئــۇ ئۇالرنىــڭ خــورمىلىرىنى    خهنســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى ئهۋەت  

  . ①تهخمىن قىلىپ بېرەتتى
 )2136: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدى        ): 1402(ھهيسـ ــهل، سـ ــس مۇرسـ ــۇپ، ھهدىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .سهھىهتۇر، ـ دېگهن



 پۇل، مال ـ چارۋا، ئاشلىق ـ دان ۋە دەل ـ دەرەخلهرنىڭ زاكىتىنهق 
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  .بالليل النخل جداد عن هنى أنه رفعته عائشة عن - 2714
ــه رەزى - 2714 ــ ئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ  ايهلالھـ ــداق دەيـ ــبهر: مۇنـ  پهيغهمـ

  . ①كېچىدە يىغىشتىن توسقان خورمىنى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 )884: بهززار(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2715
 .َخذَا ِفي الصََّدقَِةالُْحَبْيقِ أَنْ ُيْؤَعْن الُْجْعُرورِ َولَْوِن 

دادىســىدىن  ئهبــۇ ئۇمــامه ئىبنــى ســهھل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 2715
ــۋايهت  ــداق رى ــدۇ مۇن ــبهر: قىلى ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  . ②ئېلىشتىن توسقانئۈچۈن  زاكاتخورمىنىڭ بهك ناچارلىرىنى 
 )1607: ئهبۇ داۋۇد(

أَنَُّه كََتَب إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُُه َعْن الَْخْضَراَواِت  َعْن ُمَعاٍذ - 2716
 .َوِهَي الُْبقُولُ فَقَالَ لَْيَس ِفيَها َشْيٌء

خهت يېزىــــپ  مۇئــــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ - 2716
يهـــى ســـهلاللالھۇ ئهله كۆكتاتنىـــڭ زاكىتىنـــى ســـورىغاندا، پهيغهمـــبهر

  :ۋەسهللهم
  . ③دېگهن »كهلمهيدۇ زاكات كۆكتاتقا«

 )638: تىرمىزى(

لَْيَس ِفى  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنه اهللا رضى طلحة عن -2717
  .الُْخْضَرَواِت َصَدقَةٌ

تهلــــهه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،  - 2717
 »كۆكتاتقـا زاكـات كهلمهيـدۇ   « :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهنبهســـه ئىبنـــى ســـهئىد ): 4406(ھهيســـهمى  ①

بهزىــــلهر ئۇنىــــڭ ئىشــــهنچلىك ئىكهنلىكىنــــى . بهســــرى ئىســــىملىك ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى بــــار
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1418(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 519(ئهلبانى  ③
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   .①دېگهن
 )»ئهلئهۋسهت«؛ 885: بهززار(

 ِثَيـابٍ  بَِعـْرضٍ  ائُْتونِي الَْيَمنِ ِلأَْهلِ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُمَعاذٌ قَالَ طَاُوٌس قَالَ - 2718
ٍȌالنَّبِـيِّ  ِلأَْصـَحابِ  َخْيٌرَو َعلَْيكُْم أَْهَونُ َوالذَُّرِة الشَِّعريِ َمكَانَ الصََّدقَِة ِفي لَبِيسٍ أَْو َخِمي 
 .بِالَْمِديَنِة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

ناقنىـڭ  وق - سـىلهر ئارپـا  : تاۋۇس مۇئازنىڭ يهمهن ئهھلىگه - 2718
ســىلهر ئۈچــۈن ھهم  ،بــۇ. كــېچهك بېــرىڭالر - ئورنىغــا رەخــت ۋە كىــيىم

ىنــى ســاھابىلهر ئۈچۈنمــۇ ياخشــى، ـ دېگهنلىك    مهدىنىــدىكى ھهم ئاســان
   .رىۋايهت قىلغان

  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعْن السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ كَانَ َيقُولُ َهذَا َشْهُر َزكَـاِتكُْم   - 2719
 .ُه الزَّكَاةَفََمْن كَانَ َعلَْيِه َدْيٌن فَلُْيَؤدِّ َدْيَنُه َحتَّى َتْحُصلَ أَْمَوالُكُْم فَُتَؤدُّونَ ِمْن

ئوسمان ئىبنـى ئهففـان   : سائىب ئىبنى يهزىد مۇنداق دەيدۇ - 2719
كىمنىــڭ . دۇربــۇ ئــاي زاكــات ئېيىــ: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيتتــى

كى، شــۇ ئــارقىلىق قهرز ئىگىلىرىنىــڭ قهرزىنــى تۆلىســۇن ،قهرزى بولســا
  . مېلى تولۇقلىنىپ، زاكات بهرسۇن

  )591: مالىك(

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى بهززار ۋە تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ھــــارىس ): 4369(هيســــهمى ھ ①

ــار   ــرۇك كىشــى ب ئىبنــى ھىببــان ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك كىشــى   . ئىبنــى نهبهــان ئىســىملىك ھهدىســى مهت
 .ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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، مهدەن، خهزىنه، ھهسهل، يېتىم مېلى ۋە ـ كۈمۈش ئالتۇن
  تىجارەت بۇيۇمى قاتارلىقالرنىڭ زاكىتى

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن أَْهلِ الْـَيَمنِ أََتـْت    - 2720
َها ِفي َيِد اْبَنِتَها َمَسكََتاِن غَِليظََتاِن ِمْن ذََهبٍ فَقَالَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِْنٌت لَ

ـ  َواَرْينِ أَُتَؤدِّيَن َزكَاةَ َهذَا قَالَْت لَا قَالَ أََيُسرُِّك أَنْ ُيَسوَِّرِك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهَِما َيْوَم الِْقَياَمِة ِس
لَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَـْت ُهَمـا ِللَّـِه    ِمْن َنارٍ قَالَ فََخلََعْتُهَما فَأَلْقَْتُهَما إِ
 .َوِلَرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بوۋىسىدىن مۇنـداق   ئارقىلىق دادىسى مر ئىبنى شۇئهيبهئ - 2720
شـىغا  ېسهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ق   پهيغهمبهر: رىۋايهت قىلىدۇ

قىزىنىڭ قولىدا چوڭ ئىككى . ىك بىر ئايال قىزى بىلهن كهلدىيهمهنل
  :ئالتۇن بىلهيزۈك بار ئىكهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :دەپ سورىدى، ئۇ ئايال ـ ؟نبۇنىڭ زاكىتىنى بېرەمسهــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر. دەپ جاۋاب بهردىـ ياق، ــ 

ـــ  ــۈنى ـ ــامهت ك ــڭهللا ،قىي ــا نى ــزۈك   قولۇڭغ ــوتتىن ئىككــى بىلهي ئ
ئـۇ ئايـال ئىككـى    شۇنىڭ بىلهن، . دېدى ـ  ؟ىنى خاالمسهنسېلىپ قويۇش

ــپ  ــبهر ،بىلهيزۈكنــى چىقىرى  گهســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهم
  :بهردى ۋە
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى (نىـــڭ رەســـۇلى مـــۇھهممهد هللاۋە  هللا ،بـــۇـــــ 
   .①نىڭدۇر، ـ دېدى)ۋەسهللهم

  )2479 :ىنهسائ(

                                                 
 .ن، ـ دېگهنھهسه): 2324(ئهلبانى  ①
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشدَّاِد ْبنِ الَْهاِد أَنَُّه قَالَ َدَخلَْنا َعلَى َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى  -2721
َخاٍت اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَى ِفي َيَديَّ فََت

قٍ فَقَالَ َما َهذَا َيا َعاِئَشةُ فَقُلُْت َصَنْعُتُهنَّ أََتَزيَُّن لََك َيا َرُسولَ اللَّـِه قَـالَ أَُتـَؤدِّيَن    ِمْن َورِ
 َزكَاَتُهنَّ قُلُْت لَا أَْو َما َشاَء اللَُّه قَالَ ُهَو َحْسُبِك ِمْن النَّارِ 

بىـز  : مۇنـداق دېـگهن   ىئابدۇلالھ ئىبنى شهدداد ئىبنى ھـاد  - 2721
ۇ مۇنـداق سـۆزلهپ   ئـ نىڭكىگه كىرگهن ئىـدۇق،  رەزىيهلالھۇ ئهنها ائىشهئ

ــبهر: بهردى ــڭ ق    پهيغهم ــهللهم مېنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــىمغا ېس ش
  :نى كۆرۈپلهرئۈزۈك شكۈمۈچوڭ  -چوڭ قولۇمدىكى ، كىرىپ
  :مهن .ەپ سورىدىد ـ بۇ نېمه؟! ئى ئائىشهــ 

ق كۆرۈنـۈش ئۈچـۈن   مهن بـۇالرنى سـاڭا چىرايلىـ   ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر .ياساتتىم، ـ دېدىم

  :، مهنەپ سورىدىدـ ؟ هننىڭ زاكىتىنى ئادا قىالمسالربۇــ 
  :سهمدې ، ـ)خالىساهللا اياكى (ياق ــ 

  . ①دېدى ــ بۇنىڭ ۋابالىدىن ئوتقا كىرىسهن، ـ
 )1565: ئهبۇ داۋۇد(

ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه أَنَّ َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ - 2722
 .َوَسلََّم كَاَنْت َتِلي َبَناَت أَِخيَها َيَتاَمى ِفي َحْجرَِها لَُهنَّ الَْحلُْي فَلَا ُتْخرُِج ِمْن ُحِليِّهِنَّ الزَّكَاةَ

ۇنـــــداق مىڭ قاســـــىم دادىســـــىن ئابـــــدۇراھمان ئىبنـــــى -2722
 ىڭئاكىسـىن  ائائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ   : رىـۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنى 

ئۇالرنىـڭ زىبـۇزىننهتلىرى    ېقىۋالغان بولۇپ،بقىزلىرىنى تىم قالغان ېي
ــدى  ــار ئىـ ــېكىن ،بـ ــۇ لـ ــڭ   ئـ ــڭ زىبۇزىننهتلىرىنىـ ــىئۇالرنىـ  زاكىتىنـ
  . بهرمهيتتى

  )584: مالىك(

َد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ ُيَحلِّي َبَناَتُه َوَجَوارَِيُه الذََّهَب َعْن َماِلك َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْب - 2723

                                                 
 .، ـ دېگهنسهھىه): 1384(ئهلبانى  ①
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 .ثُمَّ لَا ُيْخرُِج ِمْن ُحِليِّهِنَّ الزَّكَاةَ
دېگهنلىكىنـى  مۇنـداق   ىـڭ نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇن مالىك – 2723

ۋە  ىقىزلىـر  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر: رىۋايهت قىلىدۇ
ــدەكلى ــى،  رىگه دېـ ــپ بېرەتتـ ــۇزىننهت ئېلىـ ــالتۇن زىبـ ــۇ   ئـ ــېكىن ئـ لـ

   .نىڭ زاكىتىنى بهرمهيتتى)زىبۇزىننهتلهر(
  )585: مالىك(

 كانت ذهب من بقطعة وسلم عليه اهللا صلى النƑ أتى قال عمر ابن عن - 2724
  .اƪلق شر فيها وسيكون معادن ستكون اهنا فقال لنا معدن من جاءته صدقة أول

 پهيغهمـبهر : مۇنداق دەيـدۇ ما هر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى ئۆم - 2724
ئــۇ،  .گه بىــر پــارچه ئــالتۇن كهلتۈرۈلــدى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

سهلاللالھۇ  پهيغهمبهر .مهدەندىن كهلتۈرۈلگهن تۇنجى زاكات ئىدى بىزگه
ــدى   ــداق دېـ ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــانلىرى  «: ئهلهيهـ ــىدە مهدەن كـ كهلگۈسـ

ــا   ــدۇ ۋە ئۇالرغــ ــپ كېتىــ ــكىلىرى   ئېچىلىــ ــانالرنىڭ ئهڭ ئهســ ئىنســ
  . ①»ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ

  )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهۋسهتئهل«(

 قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 2725
 .الُْخُمُس الرِّكَازِ َوِفي ُجَباٌر َوالَْمْعِدنُ ُجَباٌر َوالْبِئُْر ُجَباٌر الَْعْجَماُء

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهرسهلاللالھۇ ئهلهيهى  -2725
  :گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدې مۇنداق ۋەسهللهمنىڭ

ھايۋان كهلتۈرۈپ چىقارغان زىيانغا تۆلهم يوق، قۇدۇققا ياكى كانغـا  «
كهلـگهن   چۈشۈپ كېتىش، ياكى ئىشلىگىلى كىرىش جهريانىدا مهيدانغا

ــان  ــداق زىيــ ــوق،   –ھهرقانــ ــۆلهم يــ ــلهرگه تــ ــتىدىن (زەخمهتــ يهر ئاســ
بايلىقنىــــڭ بهشــــتىن بىــــرى دۆلهت خهزىنىســــىگه ) تېپىۋېلىنغــــان

   .»تاپشۇرۇلىدۇ
   )1499: بۇخارى(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 4419(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 َعْن ُضَباَعةَ بِْنِت الزَُّبْيرِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ْبنِ َهاِشمٍ أَنََّها أَْخَبَرْتَهـا قَالَـتْ   - 2726
ُج ذََهَب الِْمقَْداُد ِلَحاَجِتِه بَِبِقيعِ الَْخْبَخَبِة فَإِذَا ُجَرذٌ ُيْخرُِج ِمْن ُجْحرٍ ِديَناًرا ثُمَّ لَْم َيَزلْ ُيْخرِ
ْت َنِديَناًرا ِديَناًرا َحتَّى أَْخَرَج َسْبَعةَ َعَشَر ِديَناًرا ثُمَّ أَْخَرَج ِخْرقَةً َحْمَراَء َيْعنِي ِفيَها ِديَناٌر فَكَا

َصَدقََتَها  ثََمانَِيةَ َعَشَر ِديَناًرا فَذََهَب بَِها إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه َوقَالَ لَُه ُخذْ
ولُ اللَِّه َصلَّى فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ َهَوْيَت إِلَى الُْجْحرِ قَالَ لَا فَقَالَ لَُه َرُس

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َباَرَك اللَُّه لََك ِفيَها
ن مۇنــداق ىزۇبــائه بىنتــى زۇبهيــر ئىبنــى ئابــدۇلمۇتتهلىبت– 2726

تهرەت قىلىش ئۈچۈن بهقىئىلخهبخهبه دېگهن مىقداد : رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــانىكهن ــا بارغ ــالتۇن تىلــال ئېلىــپ  . جايغ  تۇيۇقســىز ئۇۋىســىدىن بىــر ئ

بىـر ـ    قاراپ تۇرسا، ئۇ چاشـقان . چىققان چوڭ بىر چاشقاننى كۆرۈپ قاپتۇ
ئهڭ ئاخىرىـدا ئىچىـدە    تىلالنى ئېلىپ چىققانـدىن كېـيىن،   17بىرلهپ 

تىلالنـى   18ئـۇ، جهمئىـي   . بىر تىلال بار قىزىل التىنى سـۆرەپ چىقىپتـۇ  
 هپتـۇ ۋە شـىغا ك ېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ق پهيغهمبهرئېلىپ، 

  :هتكۈزگهندىن كېيىنبولغان ئهھۋالنى ي
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  . ـ دەپتۇ! ــ بۇنىڭ زاكىتىنى ئالغىن

  :ۋەسهللهم
ـــ   .ەپ ســوراپتۇد ـ   ؟قولــۇڭنى تىقتىڭمــۇســهن چاشــقان ئۇۋىســىغا  ـ
  :مىقداد

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ،ـ دېگهنـــدىن كېـــيىن    يـــاق،ـــــ 
  : ۋەسهللهم
   .①ـ دەپ دۇئا قىپتۇ! نى بهرىكهتلىك قىلسۇنساڭا ئۇالرهللا ــ ا

  )3087: ئهبۇ داۋۇد(

 .قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما لَْيَس الَْعْنَبُر بِرِكَازٍ ُهَو َشْيٌء َدَسَرُه الَْبْحُر - 2727
يهر ئاستى  دېگهن بهرنئه: مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2727

ئـۇ دېـگهن دېڭىـز قىرغىقىغـا چىقىـپ قالىـدىغان        ۇ،ىغا كىرمهيدبايلىق

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 677(ئهلبانى  ①
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   .نهرسىدۇر، ـ دېگهن
  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغانبۇخارى (

ي كُلِّ َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْعَسلِ ِف - 2728
 .َعَشَرِة أَُزقٍّ زِقٌّ

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر هلالھــۇ ئهنهۇمــارەزىي ئىبنــى ئــۆمهر - 2728
ــهللهمنىڭ  ــى ۋەس ــات    « :ئهلهيه ــۆنهك زاك ــر ك ــهلگه بى ــۆنهك ھهس ــون ك ئ

   .①دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان »كېلىدۇ
 )629 :تىرمىزى(

 العشـر  العسل يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمر ابن عن - 2729
  .شǜ لكذ دون فيما وليس قربة قربة عشرة ثنƓ كل يف

رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا  ئـــۆمهر ئىبنـــىيهنه بىـــر رىـــۋايهتته  – 2729
گه ھهسـهل  تۇلـۇم  12ھهر «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ پهيغهمبهر

تۇلۇمــدىن ئــاز بولســا، زاكــات   12. زاكــات كېلىــدۇ) ھهســهل(بىــر تۇلــۇم 
   .②دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» كهلمهيدۇ

 )»ئهلئهۋسهت«(

ْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َجاَء ِهلَالٌ أََحُد َبنِي ُمْتَعانَ إِلَى َعْن َع -2730
لَـُه  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِعُشورِ َنْحلٍ لَُه َوكَانَ َسأَلَُه أَنْ َيْحِمَي لَُه َواِدًيا ُيقَالُ 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك الَْواِدي فَلَمَّا ُولَِّي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َسلََبةُ فََحَمى لَُه َرُسولُ 
َرِضَي اللَُّه َعْنُه كََتَب ُسفَْيانُ ْبُن َوْهبٍ إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َيْسأَلُُه َعْن ذَِلَك فَكََتَب ُعَمـُر  

لَْيَك َما كَانَ ُيَؤدِّي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِمـْن   َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِنْ أَدَّى إِ
 ُعُشورِ َنْحِلِه فَاْحمِ لَُه َسلََبةَ َوإِلَّا فَإِنََّما ُهَو ذَُباُب غَْيٍث َيأْكُلُُه َمْن َيَشاُء 

بوۋىسىدىن مۇنـداق  ئارقىلىق  مر ئىبنى شۇئهيب دادىسىهئ - 2730

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 514(ئهلبانى  ①
دەقه ئىبنـــى بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ســـه       ): 4109(ھهيســـهمى  ②

 .ئۇنىڭغا ھهرخىل باھاالر بېرىلگهن، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار ئابدۇلالھ
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 ئىســـىملىك بىـــرى ھىـــالل قهبىلىســـدىن نامۇتئـــ: قىلىـــدۇ رىـــۋايهت
ھهســــهل نىغــــا ېســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ ي پهيغهمــــبهر

ــىنىڭ  ــۇالتىنىڭ(ھهرىس ــدىن) مهھس ــدى  ئون ــپ كهل ــى ئېلى ــۇ . بىرىن ئ
ھهســـهل ھهرىســـىنى (ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن  پهيغهمـــبهر
بېرىشـنى تهلهپ قىلغـان    سهلهبه دېگهن بىر ۋادىنى قوغـداپ ) باقىدىغانغا

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا شــۇ ۋادىنــى    ئىــدى، پهيغهمــبهر
 ،كهلگهنـدە  خهلىپىلىك دەۋرىـگه ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ . دىقوغداپ بهر

سۇفيان ئىبنى ۋەھب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر ئىبنـى خهتتابقـا شـۇ ۋادى    
ىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئۇنىڭغـا    توغرۇلۇق خهت يازغان، ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەز

  :جاۋاب يېزىپ
ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ  هگهر ئــــۇ پهيغهمــــبهرــــــ ئ

ئـادا   بىرىنـى  دىنئونـ ھهسـىلىدىن   ھهسهل ھهرىسـىنىڭ ۋاقتىدىكىدەك 
دېـگهن   ئـۇ ، ئۇنىڭ ۋادىسىنى قوغـداپ بهرگىـن، ئۇنـداق قىلمىسـا     ،قىلسا

هســــهل كــــى چــــېچهكلهردىن يهپ ھشــــۇ يهردى ،يــــامغۇر نهگه چۈشســــه
كىـم  ، شۇڭا بۇ چاغـدا ئۇنىـڭ ھهسـىلىنى    ھهرە چىقىرىدىغان بىرئىشلهپ
  . ①دېدىـ شۇ يهيدۇ،  ،خالىسا

 )1600: هبۇ داۋۇدئ(

ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن َعْمرِو ْبنِ - 2731
  .َتأْكُلَُه الصََّدقَةُ ْن َوِلَي َيِتيًما لَُه َمالٌ فَلَْيتَّجِْر ِفيِه َولَا َيْتُركُْه َحتَّىَخطََب النَّاَس فَقَالَ أَلَا َم

ىسىدىن مۇنـداق  ۋبوئارقىلىق ر ئىبنى شۇئهيب دادىسى مئه - 2731
 جامــائهتكهســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر :رىــۋايهت قىلىــدۇ

  :خۇتبه سۆزلهپ مۇنداق دېدى
ۇڭالركى، مېلى بار يېتىمغا ئىگىدارچىلىق قىلغانالر ئـۇ  ئاگاھ بول«

بولمىسا، ئۇ مال زاكات بېرىۋېرىـپ  . مال بىلهن تىجارەت قىلىپ قويسۇن
  . ②»تۈگهپ كېتىدۇ

  )641: تىرمىزى(
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 لَـا  الَْيَتاَمى أَْمَوالِ ِفي اتَّجُِروا قَالَ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن -2732
 .الزَّكَاةُ َتأْكُلَُها

ئـۆمهر ئىبنـى   ماڭـا  : مۇنداق دەيدۇمالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  - 2732
زاكات بېرىۋېرىپ تۈگهپ كهتمهسلىكى ئۈچـۈن، يېتىمنىـڭ   : خهتتابنىڭ

   .مېلىنى تىجارەتكه سېلىپ قويۇڭالر، ـ دېگهنلىكى يهتتى
   )رىۋايهت قىلغان مالىك(

ُدبٍ قَالَ أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْن - 2733
 .كَانَ َيأُْمُرَنا أَنْ ُنْخرَِج الصََّدقَةَ ِمْن الَِّذي ُنِعدُّ ِللَْبْيعِ

: رە ئىبنـى جۇنـدۇب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      ۇمهس - 2733
تىشـقا تهييارلىغـان   ېسبىزنـى  م سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهلله  هيغهمبهرپ

   .①مالالرنىڭ زاكىتىنى بېرىشكه بۇيرۇيتتى
  )1562 :داۋۇد ئهبۇ(
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ى ۋە زاكاتنىڭ خادىم، زاكات )ـ پىتىر سهدىقه( پىتىر زاكىتى
  كىملهرگه بېرىلىدىغانلىقى

ْنُهَما قَالَ فََرَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َع - 2734
 َزكَاةَ الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ َعلَى الَْعْبِد َوالُْحرِّ َوالذَّكَرِ َوالْأُْنثَى َوالصَّـِغريِ 

  .دَّى قَْبلَ ُخُروجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاِةَوالْكَبِريِ ِمْن الُْمْسِلِمَني َوأََمَر بَِها أَنْ ُتَؤ
 پهيغهمـبهر : مۇنداق دەيـدۇ  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 2734

 يـاكى ھۆر، ئهر ياكى ئايال، چـوڭ   ياكىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قۇل 
بىـر  ئۈچـۈن  تىـر زاكىتـى   پى نىڭھهرقانداق مۇسـۇلمان ، چىك بولسۇنىك

ھېيـت نامىزىغـا    ۋە نى پهرز قىلـدى ىئارپا بېرىشـ  سا خورما ياكى بىر سا
   .چىقىشتىن ئىلگىرى ئادا قىلىشقا بۇيرىدى

  )1503 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِزكَاِة الِْفطْرِ أَنْ  - 2735
 .صَّلَاِة قَالَ فَكَانَ اْبُن ُعَمَر ُيَؤدِّيَها قَْبلَ ذَِلَك بِالَْيْومِ َوالَْيْوَمْينُِتَؤدَّى قَْبلَ ُخُروجِ النَّاسِ إِلَى ال

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر: مــائهنهۇ رەزىيهلالھــۇ ئىبنــى ئــۆمهر - 2735
ىتىــر كىشــىلهرنى نامازغــا چىقىشــتىن بــۇرۇن پ   ئهلهيهــى ۋەســهللهم  

ئىككـى  ـ بىـر   ىن ئۆزىمۇ ھېيتـت . ۇيتتى، ـ دېدى زاكىتىنى بېرىشكه بۇير
  . ①كۈن بۇرۇن بېرەتتى

 )1610: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ النَّاُس ُيْخرُِجونَ َصَدقَةَ الِْفطْرِ َعلَى َعْهـِد   - 2736
َزبِيبٍ قَالَ قَالَ َعْبـُد   َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَْو َتْمرٍ أَْو ُسلٍْت أَْو
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اللَِّه فَلَمَّا كَانَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَثَُرْت الِْحْنطَةُ َجَعلَ ُعَمُر نِْصَف َصاعٍ ِحْنطَةً َمكَـانَ  
 .َصاعٍ ِمْن ِتلَْك الْأَْشَياِء

: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   -2736
ىتىـر زاكىتىغـا   پى ۋەسهللهمنىڭ ۋاقتىـدا  سهلاللالھۇ ئهلهيه هيغهمبهرپ

يـاكى قـۇرۇق   ۋە  يهنه بىـر تـۈرى  بىر سا ئارپا ياكى خورما ياكى ئارپىنىـڭ  
نىــڭ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئهممــا ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب. تتــىىلهئــۈزۈم بېر

 رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ، ئـــۆمهرچكهبۇغـــداي كـــۆپهيگه ،ۋاقتىغـــا كهلگهنـــدە
ا يېـــرىم ســـا بۇغـــداينى مۇۋاپىـــق يۇقىرىـــدىكى نهرســـىلهرنىڭ ئورنىغـــ

  . ①كۆرگهن
 )1614: ئهبۇ داۋۇد(

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِفيَنا كَانَ إِذْ ُنْخرُِج كُنَّا قَالَ الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن -2737
 ِمْن َصاًعا أَْو طََعامٍ ِمْن ًعاَصا َمْملُوٍك أَْو ُحرٍّ َوكَبِريٍ َصِغريٍ كُلِّ َعْن الِْفطْرِ َزكَاةَ َوَسلََّم َعلَْيِه
 قَـِدمَ  َحتَّى ُنْخرُِجُه َنَزلْ فَلَْم َزبِيبٍ ِمْن َصاًعا أَْو َتْمرٍ ِمْن َصاًعا أَْو َشِعريٍ ِمْن َصاًعا أَْو أَِقٍط
 بِـهِ  كَلََّم ِفيَما فَكَانَ رِالِْمْنَب َعلَى النَّاَس فَكَلََّم ُمْعَتِمًرا أَْو َحاجا ُسفَْيانَ أَبِي ْبُن ُمَعاوَِيةُ َعلَْيَنا
 بِذَِلَك النَّاُس فَأََخذَ َتْمرٍ ِمْن َصاًعا َتْعِدلُ الشَّامِ َسْمَراِء ِمْن ُمدَّْينِ أَنَّ أََرى إِنِّي قَالَ أَنْ النَّاَس
 .ْشُتِع َما أََبًدا أُْخرُِجُه كُْنُت كََما أُْخرُِجُه أََزالُ فَلَا أََنا فَأَمَّا َسِعيٍد أَُبو قَالَ

: ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ       - 2737
ــبهر ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدا،س ــاكى   نىڭ زامانى ــوڭ ي چ

بىـر   ئۈچـۈن  ىتىر زاكىتـى پ ، ھهممىمىزچىك، ھۆر ياكى قۇل بولسۇنىك
بىر سا ئارپا ياكى بىر سا خورمـا  ياكى  قۇرۇتبىر سا ياكى  سا يېمهكلىك

بــۇ، تــاكى مۇئــاۋىيه شــامدىن . بېرەتتــۇق بىــر ســا قــۇرۇق ئــۈزۈم ۋە يــاكى
ــۇنداق      ــگه قهدەر مۇشـ ــگه كهلگهنـ ــى مهككىـ ــا يهنـ ــڭ يېنىمىزغـ بىزنىـ

قىلىــش  رەمۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ ســۇفيان ھهج يــاكى ئــۆم  .داۋامالشــتى
پ، جامـائهتكه سـۆز   مـۇنبهرگه چىقىـ   مهككىـگه كهلـگهن ۋاقتىـدا،   ئۈچۈن 
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  :قىلدى ۋە

ۇد بۇغدىيى بىر سا خورمىغا تهڭ دەپ قـارايمهن،  ــ شامنىڭ ئىككى م
شۇنىڭ بىلهن، خهلق سـهدىقه پىتىرنـى ئۇنىـڭ دېگىنـى بـويىچه      . ـ دېدى

بۇرۇنقى ئۆلچهمـدە بېرىـپ كېلىـۋاتىمهن     هنئهمما م .بېرىشكه باشلىدى
  . ھهم ئۆمرۈمنىڭ ئاخىرىغىچه شۇنداق داۋامالشتۇرىمهن

  ) 985: مۇسلىم(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَاَم قَالَ أَبِيِه َعْن ُصَعْيرٍ ْبنِ ثَْعلََبةَ ْبنِ ِهاللَّ َعْبِد َعْن - 2738
 ِفي َعِليٌّ َزاَد َرأْسٍ كُلِّ َعْن َشِعريٍ َصاعِ أَْو َتْمرٍ َصاعِ الِْفطْرِ بَِصَدقَِة فَأََمَر َخِطيًبا َوَسلََّم َعلَْيِه
 .َوالَْعْبِد َوالُْحرِّ َوالْكَبِريِ الصَِّغريِ َعْن اتَّفَقَا ثُمَّ اثَْنْينِ ْيَنَب قَْمحٍ أَْو ُبرٍّ َصاعِ أَْو َحِديِثِه

مۇنداق ىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى سهئلهبه ئىبنى سۇئهير دادىسىن -2738
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر: رىۋايهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى 

ىر ئۈچـۈن، مهيلـى   كىشىلهرگه سۆز قىلىپ، سهدىقه پىتئورنىدىن تۇرۇپ 
ھۆر ياكى قۇل، چوڭ ياكى كىچىك بولسۇن، ئادەم بېشىغا بىر سـا خورمـا   

ي ياكى بىر سا ئارپا بېرىشكه ۋە ھهر ئىككى ئادەم بېشـىغا بىـر سـا بۇغـدا    
   .①بېرىشكه بۇيرىدى

  )1620 :ئهبۇ داۋۇد(

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِ - 2739
أَْو  َبَعثَ ُمَناِدًيا ِفي ِفَجاجِ َمكَّةَ أَلَا إِنَّ َصَدقَةَ الِْفطْرِ َواجَِبةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى ُحرٍّ

  .َعْبٍد َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ ُمدَّاِن ِمْن قَْمحٍ أَْو ِسَواُه َصاٌع ِمْن طََعامٍ
بوۋىسىدىن مۇنداق  ئارقىلىقئىبنى شۇئهيب دادىسى  ئهمر – 2739

ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــبهر: رىـ ــهللهمنىڭ    پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
مۇنــداق  جاكارچىســىئهۋەتــكهن  پۇچقاقلىرىغــا -بۇلــۇڭ مهككىنىــڭ 

  :دەيتتى
ــااليىق  ــى خ ـــ ئ ــر پ !ـ ــىىتى ــارلىق  زاكىت  ئاممىســىغا مۇســۇلمانب
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 ،چىـك بولسـۇن  ىيـاكى قـۇل، چـوڭ يـاكى ك    ھـۆر   ،ئهر ياكى ئايـال  !ۋاجىپ
! ئۈچـۈن ئىككـى مـۇد بۇغـداي بېرىشـى كېـرەك       زاكىتـى ىتىـر  هركىم پھ

  . ①باشقا يېمهكلىكتىن بىر سا بېرىشى كېرەك ،بۇغداي بولمىسا
 )674: تىرمىزى(

الصََّدقَةَ فََرَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه : عن اْبُن َعبَّاسٍ قال - 2740
َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َشِعريٍ أَْو نِْصَف َصاعٍ ِمْن قَْمحٍ َعلَى كُلِّ ُحرٍّ أَْو َمْملُوٍك ذَكَـرٍ أَْو أُْنثَـى   

ْم َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ فَلَمَّا قَِدَم َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرأَى ُرْخȌَ السِّْعرِ قَالَ قَْد أَْوَسَع اللَُّه َعلَـْيكُ 
 فَلَْو َجَعلُْتُموُه َصاًعا ِمْن كُلِّ َشْيٍء 

ــۇ ئهنهۇ   - 2740 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
مهيلى ھۆر ياكى قۇل، ئهر يـاكى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر

ئايال، چوڭ ياكى كىچىك بولسۇن، بارلىق مۇسۇلماننىڭ پىتىر زاكىتى 
پهرز  رپا ۋە ياكى يېرىم سا بۇغـداي بېرىشـنى  ئۈچۈن بىر سا خورما ياكى ئا

ئهنهـۇ ئۆزىنىـڭ خهلىپىلىـك دەۋرىـدە كـۇفهگه      ئهلى رەزىيهلالھۇ  .قىلدى
  :مال باھاسىنىڭ ئهرزان ئىكهنلىكىنى كۆردى ـ دە كېلىپ،
شۇڭا ئهمدى ھهممه نهرسـىدىن  . بېرىپتۇرىزىق  مول سىلهرگههللا ــ ا

   .②بىر سا بهرسهڭالر بولغۇدەك، ـ دېدى
 )1622: ۇ داۋۇدئهب(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ فََرَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزكَاةَ الِْفطْـرِ   - 2741
 ُبولَةٌطُْهَرةً ِللصَّاِئمِ ِمْن اللَّْغوِ َوالرَّفَِث َوطُْعَمةً ِللَْمَساِكنيِ َمْن أَدَّاَها قَْبلَ الصَّلَاِة فَهَِي َزكَاةٌ َمقْ

 .َوَمْن أَدَّاَها َبْعَد الصَّلَاِة فَهَِي َصَدقَةٌ ِمْن الصََّدقَاِت
ــاس  - 2741 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــارەزىيهلالھـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
ــبهر ــهللهم    پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــر زاكپسـ ــى روزا ىىتىـ تىنـ

ــڭ ۇتۇتق ــۇدە چىنىـ ـــ     گهپبىهـ ــان   زۆسـ ــۈزۈپ قويغـ ــدىن ئۆتكـ تۈپهيلىـ

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 107(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 356(ئهلبانى  ②
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نىشى ۋە يوقسۇلالرغا ئوزۇق ـ تۈلۈك بولۇشى ئۈچۈن  گۇناھلىرىدىن پاكلى
بـۇرۇن بهرسـه،   ھېيت نامىزىدىن پىتىر زاكىتىنى كىمكى . پهرز قىلدى

ئهگهر ھېيت نامىزىدىن كېيىن بهرسه، . ئۇ مهقبۇل زاكات ھېسابلىنىدۇ
   .①سهدىقىلهردىن بىرى قاتارىدا بولىدۇ

 )1609 :ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم بَِصـَدقَِة    َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد - 2742
 .َيْنَهَنا َوَنْحُن َنفَْعلُُه الِْفطْرِ قَْبلَ أَنْ َتْنزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا َنَزلَْت الزَّكَاةُ لَْم َيأُْمْرَنا َولَْم

ــى  - 2742 ــس ئىبن ــهئد قهي ــداق   س ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــ رەزىيهلالھ  :دۇدەي
ــبهر ــات پهرز قىلىنىشــتىن     پهيغهم ــهللهم زاك ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

ــى   ــرى بىزن ــر زاكىتــى بېرىشــكه بۇيرىغان پئىلگى ــدىىتى ــات پهرز  .ى زاك
، ئـۇ بىزنـى پىتىـر زاكىتـى بېرىشـكه بۇيرىمىـدى       قىلىنغاندىن كېيىن

ــمىدى ــتىنمۇ توسـ ــنى   . ھهم بېرىشـ ــات بېرىشـ ــرە زاكـ ــز پىتـ ــۇڭا بىـ شـ
  . ②داۋامالشتۇردۇق

 )2507 :سائىنه(

َعْن أَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسـَتْعَملَ اْبـَن    - 2743
 ُه قَالَالْأَُتبِيَِّة َعلَى َصَدقَاِت َبنِي ُسلَْيمٍ فَلَمَّا َجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَحاَسَب
ْسَت َهذَا الَِّذي لَكُْم َوَهِذِه َهِديَّةٌ أُْهِدَيْت ِلي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََهلَّا َجلَ

ِفي َبْيِت أَبِيَك َوَبْيِت أُمَِّك َحتَّى َتأِْتَيَك َهِديَُّتَك إِنْ كُْنَت َصاِدقًا ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  
 رَِجالًا لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخطََب النَّاَس َوَحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ أَمَّا َبْعُد فَإِنِّي أَْسَتْعِملُال

ِلي فََهلَّا  ِمْنكُْم َعلَى أُُمورٍ ِممَّا َولَّانِي اللَُّه فََيأِْتي أََحُدكُْم فََيقُولُ َهذَا لَكُْم َوَهِذِه َهِديَّةٌ أُْهِدَيْت
ْم ِمْنَها َجلََس ِفي َبْيِت أَبِيِه َوَبْيِت أُمِِّه َحتَّى َتأِْتَيُه َهِديَُّتُه إِنْ كَانَ َصاِدقًا فََواللَِّه لَا َيأُْخذُ أََحُدكُ

رِفَنَّ َما َجاَء اللََّه َرُجلٌ بَِبِعريٍ َحقِِّه إِلَّا َجاَء اللََّه َيْحِملُُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا فَلَأَْعَغْيرَِشْيئًا قَالَ ِهَشاٌم بِ
 .َهلْ َبلَّْغُت لَُه ُرغَاٌء أَْو بَِبقََرٍة لََها ُخَواٌر أَْو َشاٍة َتْيَعُر ثُمَّ َرفََع َيَدْيِه َحتَّى َرأَْيُت َبَياَض إِْبطَْيِه أَلَا

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1420(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2350(ئهلبانى  ②
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ــۇ ھ - 2743 ــداق   ۇئهب ــد ســائىدى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن ــدۇمهي : دەي
ــبهر ــهل پهيغهم ــى  س ــهللهم ئىبن ــى ۋەس ــۇتهبىاللالھۇ ئهلهيه ــى ئ ييهنى بهن

ئـۇ قايتىـپ    .ئهۋەتكهنىـدى ئۈچـۈن   زاكـات يىغىـش  سۇلهيم قهبىلىسـىگه  
   :گـه ھېساب بېرىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر كهلگهندە،
ـ ماڭا ھهدىيه قىلىندى،  ماۋۇ  .ه تېگىشلىك بولغىنىسىلهرگ الرۇــ ب
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلال پهيغهمبهر. دېدى

ۇپ ئاناڭنىـڭ ئۆيىـدە ئولتـۇر    - بولسـاڭ، ئاتـا  راستچىل ئهگهر سهن ــ 
هللا ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ، ا. دېدى ساڭا ھهدىيه كېلهمدىكىن؟ ـ  باققىن،
  :جامائهتكه ،كېيىنئېيتقاندىن  ھهمدۇساناتائاالغا 

ش پهرز قىلغـان ئىـ  ماڭـا  هللا انى لهركىشـى  قىسـىم  بىر ــ ئاراڭالردىن
بـۇالر ســىلهرگه  : ئۈچــۈن ئهۋەتسـهم، بهزىلىــرى قايتىـپ كېلىــپ  ) زاكـات (

ئهگهر ئــۇ . مـاۋۇ ماڭــا ھهدىـيه قىلىنــدى، ـ دەيــدۇ    . تېگىشـلىك بــولغىنى 
راستچىل بولسا، ئاتىسىنىڭ ياكى ئانىسىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇرۇپ باقسۇن، 

بىـــلهن قهســـهم تائاالنىـــڭ نـــامى هللا ا ئۇنىڭغـــا ھهدىـــيه كېلهمـــدىكىن؟
كىمكـى ھهققـى بولمىغـان نهرسـىنى ئۆزىنىـڭ قىلىۋالسـا،        قىلىمهنكى،

نىــڭ دەرگاھىــدا توپالنغانــدا، ئــۇنى گهدىــنىگه يــۈدۈپ هللاقىيــامهت كــۈنى، ا
نىـــڭ دەرگاھىغـــا هللابىلىـــپ قويـــۇڭالركى، ئۇنـــداق كىشـــى ا. كېلىـــدۇ
چــۈنكى، ئۇنىــڭ ئېلىۋالغــان . مهن ئــۇنى چوقــۇم تونىــۋالىمهن ،كهلگهنــدە

كاال بولسا مۆرەيـدۇ، قـوي بولسـا مهرەيـدۇ، ـ       نهرسىسى تۆگه بولسا بوزاليدۇ،
ئانــدىن قــولىنى قولتــۇقى كۆرۈنــۈپ قــالغۇدەك     . دەپ خىتــاب قىلــدى 

  :دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈرۈپ
   .يهتكۈزدىممۇ؟ ـ دېدى! هللاــ ئى ا

  )7197 :بۇخارى(

َوَسلََّم قَالَ َيـا   أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ْبن ُعَمْيَرةَ الِْكْنِدي عن َعِدي -2744
ِه َيْوَم أَيَُّها النَّاُس َمْن ُعمِّلَ ِمْنكُْم لََنا َعلَى َعَملٍ فَكََتَمَنا ِمْنُه ِمْخَيطًا فََما فَْوقَُه فَُهَو غُلƉ َيأِْتي بِ

لَ اللَِّه اقَْبلْ َعنِّي َعَملَـَك  الِْقَياَمِة فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ أَْسَوُد كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه فَقَالَ َيا َرُسو
قَالَ َوَما ذَاَك قَالَ َسِمْعُتَك َتقُولُ كَذَا َوكَذَا قَالَ َوأََنا أَقُولُ ذَِلَك َمْن اْسَتْعَملَْناُه َعلَى َعَمـلٍ  
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 فَلَْيأِْت بِقَِليِلِه َوكَِثريِِه فََما أُوِتَي ِمْنُه أََخذَُه َوَما ُنهَِي َعْنُه اْنَتَهى
 مهيرە كىنــدىي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداقۇدىــي ئىبنــى ئــهئ -2744

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: دەيدۇ
زاكات يىغىشـقا تهيىنلهنسـه،    بىرى ردىنئهگهر سىله! االيىقئى خــ 

يوشـۇرغان   ،يوشـۇرىدىكهن بولسـىمۇ  چاغلىق نهرسـىنى   يىڭنهبىزدىن ئۇ 
ھـېلىغىچه  . دېـدى  ، ـ بولىـدۇ ئىشـكهل   نهرسىسى قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا

  :تۇرۇپئورنىدىن ئهنسارالردىن قارا بىر كىشى كۆز ئالدىمدا تۇرۇپتۇكى، 
 ــ ! غىنايتۇرۇپ ئـال قـ ۋەزىپىنـى   ماڭـا تاپشـۇرغان  ! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر .دېدى

  :ئۇ كىشى .ــ نېمىشقا؟ ـ دەپ سورىدى
دېــدى،  ، ـ  ق دېگهنلىكىڭنــى ئاڭلىــدىممۇنــدا - ۇنــداقمســېنىڭ ــــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر
ــپىگه      ــر ۋەزى ــز كىمنــى بى ــرەك، بى ــۇنى دېيىشــىم كې ـــ مېنىــڭ ئ ـ
تهيىنلىسهك، ئۇ مهيلى ئاز ياكى كۆپ بولسـۇن، ھهمـمه نهرسـىنى بىـزگه     

ئۇنـــــدىن كېـــــيىن، ئـــــۆزىگه بېرىلگهننـــــى ئېلىـــــپ،  . تاپشۇرســـــۇن
   .①ـ دېدى! چسۇنبېرىلمىگهندىن ۋاز كه

  )3581: ئهبۇ داۋۇد(

عن إِْبَراِهيم ْبن َعطَاٍء َمْولَى ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ زَِياًدا أَْو َبْعـَض   -2745
لَ َوِللَْمالِ الْأَُمَراِء َبَعثَ ِعْمَرانَ ْبَن ُحَصْينٍ َعلَى الصََّدقَِة فَلَمَّا َرَجَع قَالَ ِلِعْمَرانَ أَْيَن الَْمالُ قَا

أَْرَسلَْتنِي أََخذَْناَها ِمْن َحْيثُ كُنَّا َنأُْخذَُها َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    
 َوَوَضْعَناَها َحْيثُ كُنَّا َنَضُعَها َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نىڭ ئازادگهردىسى ئىبراھىم ئىبنـى  سهينۈھ ئىمران ئىبنى -2745
ــا ــىن ئهتـ ــداق ىڭ دادىسـ ــى مۇنـ ــدۇ دېگهنلىكىنـ ــۋايهت قىلىـ ــاد : رىـ زىيـ

 زاكـات سـهيننى  ۈرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ياكى بهزى ئهمىرلهر ئىمران ئىبنى ھ
ئۇ، بايالردىن ئالغان زاكات مالنى شـۇ ئهتراپتىكـى   . ىدىيىغىشقا ئهۋەتكهن

  :ئۇنىڭدىن. ايتىپ كهلدىيوقسۇلالرغا تارقىتىپ بېرىپ ق
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 3056(ئهلبانى  ①
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  :ئۇ .ـ دەپ سورىغانىدى نى؟ېمال قــ 
ــــــ ســــهن مېنــــى مــــالنى يىغىــــپ ئېلىــــپ كــــېلىش ئۈچــــۈن  

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  الرنىئـــۇ مـــالبىـــز  ئهۋەتكهنمىـــدىڭ؟
ــهللهم ــدا  نىڭۋەسـ ــان يهرلهردىـــن ئېلىـــپ، يهنه ۋاقتىـ ــبهر  ئالغـ پهيغهمـ

تارقىتىـپ بهرگهن يهرلهرگه  ا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ۋاقتىـد  
   .①تارقىتىپ بهردۇق، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 )1625: ئهبۇ داۋۇد(

 أََتاكُْم إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجرِيرِ َعْن -2746
 .َراضٍ َعْنكُْم َوُهَو َعْنكُْم فَلَْيْصُدْر الُْمَصدُِّق

جهرىـــر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  -2746
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

يېنىڭالرغا كهلگهن زاكات خادىملىرى سىلهردىن مهمنـۇن بولغـان   «
   »!سۇنقايتھالدا 

 )989: مۇسلىم(

ِه َوإِنْ ظَلَُموَنا قَالَ أَْرُضوا ُمَصـدِِّقيكُْم َزاَد  قَالُوا َيا َرُسولَ اللَّ: ويف رواية - 2747
 ُعثَْمانُ َوإِنْ ظُِلْمُتْم 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 2747
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

   :غانىدىىـ دەپ سور؟ سىچۇبىزگه زۇلۇم قىل ۇالرئ !ئى رەسۇلۇلالھــ 
ـــ  ــۇالر ســىلهرگھهتتــا ـ ــۇم قىلغــان تهقــدىردىمۇ  ئ ــۇالرنى رازى ه زۇل ئ

  . ②ـ دەپ جاۋاب بهردى! قىلىڭالر
 )1589: ئهبۇ داۋۇد(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَبِيِه َعْن َعِتيٍك ْبنِ َجابِرِ ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 2748
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1431(ئهلبانى  ①
 .ىه، ـ دېگهنسهھ): 1404(ئهلبانى  ②
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 َما َوَبْيَن َبْيَنُهْم َوَخلُّوا بِهِْم فََرحُِّبوا َجاُءوكُْم فَإِنْ ُمْبَغُضونَ ُركَْيٌب َسَيأِْتيكُْم قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه
 رَِضـاُهمْ  َزكَـاِتكُمْ  َتَماَم فَإِنَّ َوأَْرُضوُهْم فََعلَْيَها ظَلَُموا َوإِنْ فَِلأَْنفُِسهِْم َعَدلُوا فَإِنْ َيْبَتُغونَ
 .لَكُْم َولَْيْدُعوا

تىـك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ئابدۇراھمان ئىبنى جابىر ئىبنى ئه - 2748
 ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق دادىســـىدىن پهيغهمـــبهر

  :گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدې
پات يېقىندا سىلهرگه ئۇالغلىق ۋە يېقىمسـىز زاكـات خـادىملىرى    «

ئۇالرنىـــڭ تهلهپ قىلغـــان . ئـــۇالرنى قىـــزغىن كۈتـــۈۋېلىڭالر. كېلىـــدۇ
تــوغرا قىلســىمۇ ئــۆزلىرىگه، خاتــا   چــۈنكى ئــۇالر. نهرسىســىنى بېــرىڭالر

. سىلهر ئۇالرنى رازى قىلىڭالر شۇنداقتىمۇ. قىلسىمۇ ئۆزلىرىگه قىلىدۇ
چــۈنكى زاكىتىڭالرنىــڭ مــۇكهممهل ئــادا بولۇشــى ئۇالرنىــڭ رازىلىقىغــا  

ــاغلىق ــى ( .بـ ــۇالرنى رازى قىلىڭالركـ ــۇڭا ئـ ــا  ) شـ ــىلهرگه دۇئـ ــۇالر سـ ئـ
   .①»قىلسۇن

 )1588: ئهبۇ داۋۇد(

َبِشريِ اْبنِ الَْخَصاِصيَِّة قَالَ قُلَْنا إِنَّ أَْهلَ الصََّدقَِة َيْعَتُدونَ َعلَْيَنا أَفََنكْـُتُم   َعْن - 2749
  .ِمْن أَْمَواِلَنا بِقَْدرِ َما َيْعَتُدونَ َعلَْيَنا فَقَالَ لَا

بىــز : يه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇىخهساســ بهشــىر ئىبنــى - 2749
  :ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهسهلاللالھ پهيغهمبهر

يهنـى  (زاكات خادىملىرى بىزگه ھهقسىزلىق قىلىۋاتىـدۇ  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ئـــۇالر بىـــزدىن ھهقســـىزلىق بىـــلهن ). بىـــزدىن ئـــارتۇقچه نهرســـه ئېلىۋاتىـــدۇ

ئېلىۋالىدىغان مىقداردا مېلىمىزنى يوشۇرۇپ قويساق بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورىسـاق،   
  :ئۇ

   .②ــ ياق، بولمايدۇ، ـ دېدى
 )1586: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 345(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 343(ئهلبانى  ②
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َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ الُْمْعَتـِدي    - 2750
 .الُْمَتَعدِّي ِفي الصََّدقَِة كََمانِِعَها

 ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ پهيغهمــــبهر - 2750
گهنلىكىنـــى رىـــۋايهت دېۇنـــداق نىڭ مســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  :قىلىدۇ
زاكات  غان كىشى گۇناھ جهھهتتهتا ھهقسىزلىق قىلئېلىش زاكات«

   .①»گه ئوخشاشكىشى بهرمىگهن
  )1585: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ   - 2751
 .لَى الصََّدقَِة بِالَْحقِّ كَالَْغازِي ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى َيْرجَِع إِلَى َبْيِتِهالَْعاِملُ َع

ــى  - 2751 ــئ ئىبنـ ــخ رافىـ ــۇدىن  جهدىـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  رەزىيهلالھـ رىـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

ئـۆيىگه قايتىـپ   زاكاتنى ھهققانىيهت بىلهن يىغقۇچى خادىم تاكى «
   .②»يولىدا غازاتقا چىققان كىشىگه ئوخشايدۇهللا كهلگىچه ا

 )2936: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َماِلِك ْبنِ َعَتاِهَيةَ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا  - 2752
 .َيأُْخذَُها َعلَى غَْيرِ َحقَِّها َيْعنِي بِذَِلَك الصََّدقَةَ لَِقيُتْم َعاِشًرا فَاقُْتلُوُه

: مالىك ئىبنى ئهتـاھىيه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      - 2752
زاكــات ئېلىشــتا « :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مهن پهيغهمــبهر

ــۈرۈۋېتىڭالر   ــهڭالر ئۆلتـ ــادىمنى كۆرسـ ــدىغان خـ ــىزلىق قىلىـ  »!ھهقسـ
  . ③دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

  )»هلكهبىرئ«؛ 17595: ئهھمهد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1403(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2545(ئهلبانى  ②
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، تهبهرانىنىـــڭ ): 4470(ھهيســـهمى  ③

 .ىغان بىرى بار، ـ دېگهنسهنهدىدە ئىسمى ئاتالم
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى قَالَ كَانَ أَبِي ِمْن أَْصَحابِ الشَّـَجَرِة َوكَـانَ    - 2753
لَ فَأََتـاُه  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََتاُه قَْوٌم بَِصَدقَِتهِْم قَالَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى آلِ فُلَاٍن قَا

 .َدقَِتِه فَقَالَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى آلِ أَبِي أَْوفَىأَبِي بَِص
ــدۇ    - 2753 ــداق دەيــ ــا مۇنــ ــۇ ئهۋفــ ــى ئهبــ ــدۇلالھ ئىبنــ دادام : ئابــ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه  دەرەخ ئاستىدا پهيغهمبهر) ھۇدەيبىيهدە(
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر  .بهيئهت قىلغانالرنىڭ قاتارىـدىن ئىـدى  

پاالنچىنىـــڭ  !هللائـــى ا«: زاكىتىنـــى ئېلىـــپ كهلگهنـــلهرگهۋەســـهللهم 
ــا قىالتتــى » !ئائىلىســىگه رەھــمهت قىلغىــن  دادام زاكىتىنــى  .دەپ دۇئ

» !ئهبۇ ئهۋفا ئائىلىسىگه رەھمهت قىلغىن! هللائى ا«: ئېلىپ كهلگهنىدى
   .①دەپ دۇئا قىلدى

 )1590 :دئهبۇ داۋۇ(

الَْحارِِث َحدَّثَُه قَالَ اْجَتَمـَع َربِيَعـةُ ْبـُن    عن َعْبد الُْمطَِّلبِ ْبَن َربِيَعةَ ْبنِ  - 2755
الُْمطَِّلبِ فَقَالَا َواللَِّه لَْو َبَعثَْنا َهذَْينِ الُْغلَاَمْينِ قَالَا ِلي َوِللْفَْضلِ ْبـنِ  الَْحارِِث َوالَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد 

كَلََّماُه فَأَمََّرُهَما َعلَى َهِذِه الصََّدقَاِت فَأَدََّيا َما َعبَّاسٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
ُيَؤدِّي النَّاُس َوأََصاَبا ِممَّا ُيِصيُب النَّاُس قَالَ فََبْيَنَما ُهَما ِفي ذَِلَك َجاَء َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلـبٍ  

ي طَاِلبٍ لَا َتفَْعلَا فََواللَِّه َما ُهَو بِفَاِعلٍ فَاْنَتَحاُه فََوقََف َعلَْيهَِما فَذَكََرا لَُه ذَِلَك فَقَالَ َعِليُّ ْبُن أَبِ
ـ   ْهَر َربِيَعةُ ْبُن الَْحارِِث فَقَالَ َواللَِّه َما َتْصَنُع َهذَا إِلَّا َنفَاَسةً ِمْنَك َعلَْيَنا فََواللَِّه لَقَْد نِلْـَت ِص

ِفْسَناُه َعلَْيَك قَالَ َعِليٌّ أَْرِسلُوُهَما فَاْنطَلَقَا َواْضطََجَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما َن
َنـا  َعِليٌّ قَالَ فَلَمَّا َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر َسَبقَْناُه إِلَى الُْحْجـَرِة فَقُمْ 

لَ أَْخرَِجا َما ُتَصرَِّراِن ثُمَّ َدَخلَ َوَدَخلَْنا َعلَْيِه َوُهَو َيْوَمِئٍذ ِعْنَدَها َحتَّى َجاَء فَأََخذَ بِآذَانَِنا ثُمَّ قَا
َبـرُّ  ِعْنَد َزْيَنَب بِْنِت َجْحȈٍ قَالَ فََتَواكَلَْنا الْكَلَاَم ثُمَّ َتكَلََّم أََحُدَنا فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَْنَت أَ

ا النِّكَاَح فَجِئَْنا ِلُتَؤمَِّرَنا َعلَى َبْعضِ َهِذِه الصَّـَدقَاِت فَُنـَؤدَِّي   النَّاسِ َوأَْوَصلُ النَّاسِ َوقَْد َبلَْغَن
إِلَْيَك كََما ُيَؤدِّي النَّاُس َوُنِصيَب كََما ُيِصيُبونَ قَالَ فََسكََت طَوِيلًا َحتَّى أََرْدَنا أَنْ ُنكَلَِّمُه قَالَ 

اِء الِْحَجابِ أَنْ لَا ُتكَلَِّماُه قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصََّدقَةَ لَا َتْنَبِغي َوَجَعلَْت َزْيَنُب ُتلِْمُع َعلَْيَنا ِمْن َوَر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1405(ئهلبانى  ①
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ِلآلِ ُمَحمٍَّد إِنََّما ِهَي أَْوَساǷُ النَّاسِ اْدُعَوا ِلي َمْحِمَيةَ َوكَانَ َعلَى الُْخُمـسِ َوَنْوفَـلَ ْبـَن    
الَ ِلَمْحِمَيةَ أَْنِكْح َهذَا الُْغلَاَم اْبَنَتَك ِللْفَْضـلِ ْبـنِ   قَالَ فََجاَءاُه فَقَ الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ

ِمَيةَ َعبَّاسٍ فَأَْنكََحُه َوقَالَ ِلَنْوفَلِ ْبنِ الَْحارِِث أَْنِكْح َهذَا الُْغلَاَم اْبَنَتَك ِلي فَأَْنكََحنِي َوقَالَ ِلَمْح
 .كَذَا َوكَذَا أَْصِدْق َعْنُهَما ِمْن الُْخُمسِ

ھــارىس مۇنــداق  رەبىيــئه ئىبنــى ئىبنــى ئابــدۇلمۇتتهلىب – 2755
ــدۇ ــر يهردە      :دەي ــاس ئىككىســى بى ــلهن ئابب ــارىس بى ــى ھ ــئه ئىبن رەبىي

  :كۆرۈشۈپ
ــۇم   ـــ ئوغل ــدۇلمۇتتهلىب (ـ ــى ئاب ــى  ) يهن ــۇڭ فهزل ئىبن ــلهن ئوغل بى

ئابباسنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه ئهۋەتىـپ باقسـاق،    
ــهلاللال  ــبهر س ــش    پهيغهم ــات يىغى ــۇ زاك ــهللهم ئۇالرنىم ــى ۋەس ھۇ ئهلهيه

ۋەزىپىســىگه تهيىنلىســه، ئۇالرمــۇ باشــقا كىشــىلهردەك تاپشــۇرىدىغاننى   
تاپشۇرۇپ، ئـۆزلىرى ئېلىشـقا تېگىشـلىكىنى ئېلىـپ كهلـگهن بولسـا، ـ        

  .دېيىشتى
دەل شۇ پهيتته، ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئۇالرنىـڭ    

  :ئۇالر ئهھۋالنى ئۇنىڭغا ئېيتقانىدى، ئهلى ئۇالرغا .يېنىغا كېلىپ قالدى
ـــــ ئۇنـــداق قىلمـــاڭالر، چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  

رەبىيــئه ئهلــى . ۋەســهللهم ئــۇ تهكلىپىڭالرنــى قوبــۇل قىلمايــدۇ، ـ دېــدى  
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا

سـهن پهيغهمـبهر   . ــ سـهن بىـزدىن قىزغىنىـپ شـۇنداق دەۋاتىسـهن     
ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ كۈيئــوغلى بولغــان ۋاقتىڭــدا بىــز   ســهلاللالھۇ 

  :بۇنى ئاڭلىغان ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. سېنى قىزغانمىغانىدۇق، ـ دېدى
ئــۇالرنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ،ــــ ئۇنــداقتا

ــدىغا ئهۋەتىــپ كــۆرۈڭالر  ــ دېــدى! ئال شــۇنىڭ بىــلهن، بىــز پهيغهمــبهر  . ـ
هـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا يـــۈرۈپ كهتتـــۇق، ئهلـــى ســـهلاللالھۇ ئهلهي

  .رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ شۇ يهردە يامپاشلىغىنىچه يېتىپ قالدى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پېشـىن نـامىزىنى ئوقـۇپ     
چىققاندا، بىـز ئۇنىڭـدىن بـۇرۇن ھۇجرىسـىنىڭ ئالـدىغا بېرىـپ كۈتـۈپ        

ــۇردۇق ــه   . تــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــپ، پهيغهمــ للهم كېلىــ
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  :قۇالقلىرىمىزدىن تۇتقىنىچه
ــ دېـدى ۋە ھۇجرىسـىغا    ! ــ قېنى، نېمه گېـپىڭالر بولسـا ئېيـتىڭالر   

ئـــۇ كـــۈنى زەيـــنهب بىنتـــى  . كىـــردى، بىزمـــۇ ئارقىســـىدىن كىـــردۇق 
بىـز بىـر ـ بىرىمىزنىـڭ گهپ باشلىشـىنى      . جهھشـنىڭ نـۆۋىتى ئىـكهن   

ــۈپ خېلــى بىــر ۋاقىــتقىچه ســۈكۈت قىلىــپ ئولتــۇردۇق،    ــاخىرى  كۈت ئ
  :ۇقبىرىمىز ئېغىز ئاچت

ـــ ئــــى رەســــۇلۇلالھ ســــهن ئىنســــانالرنىڭ ئهڭ خهيرلىكــــى ۋە ! ـــ
. تۇغقانلىرىغــا ســىله ـ رەھىــم قىلىشــنى بهكمــۇ ياخشــى كۆرگۈچىســهن  

بىزنـى زاكـات   . بىزمۇ چوڭ بولۇپ، ئـۆيلىنىش يېشـىغا كېلىـپ قالـدۇق    
ۇشـقا  يىغىش ۋەزىپىسىگه تهيىنلهپ قويساڭ، باشقىالرغا ئوخشاش تاپشۇر
  ...تېگىشلىكنى تاپشۇرۇپ، ئۆزىمىزگه تېگىشلىكىنى ئېلىپ قالساق

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خېلــى بىــر ۋاقىــتقىچه   
بىـز قايتـا ئېغىـز ئېچىشـقا تهمشـىلىۋىدۇق،      . سۈكۈت قىلىپ ئولتۇردى

زەيـنهب بىنتــى جهھـش رەزىيهلالھــۇ ئهنهـا پهردە ئارقىســىدا تــۇرۇپ، گهپ    
مهلـــۇم ۋاقىتـــتىن كېـــيىن، . رۇشـــقا ئىشـــارەت قىلـــدىقىلمـــاي ئولتۇ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئېغىز ئېچىپ
ــــ زاكــات مېلــى مــۇھهممهد ئهھلىــگه اليىــق ئهمهس، چــۈنكى زاكــات 

مهھمىييه بىلهن نهۋفهل ئىبنى ھارىس ئىبنـى  . ئىنسانالرنىڭ كىرىدۇر
ــاقىرىڭالر ــ دېـــدى! ئابـــدۇلمۇتتهلىبنى چـ ه غهنىمهتنىـــڭ مهھمىيـــي. ــ

ئـۇ ئىككىسـى   . بهشتىن بىرىدىن توپالنغان مالغا مهسئۇل كىشـى ئىـدى  
  :يېتىپ كهلگهندە، مهھمىييهگه

شـۇنىڭ  . ــ دېـدى  ! ــ سهن قىزىڭنـى فهزل ئىبنـى ئابباسـقا بهرگىـن    
  :ئاندىن نهۋفهلگه. هزلگه بهردىبىلهن، ئۇ قىزىنى ف

هن، ئۇمـۇ  شـۇنىڭ بىـل  . ــ دېـدى  ! ــ سهنمۇ قىزىڭنى بۇنىڭغا بهرگىـن 
  :ئاندىن مهھمىييهگه. قىزىنى ماڭا بهردى

ــدىن      ــتىن بىرى ــڭ بهش ــى غهنىمهتنى ــرى ھهققىن ــڭ مهھ ـــ بۇالرنى ـ
  . ـ دېدى! توپالنغان مالدىن ئېلىپ بهرگىن

  )1072: مۇسلىم(
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جَِع َوقَالَ عليņ أََنا أَُبو َحَسنٍ الْقَْرُم َواللَِّه لَا أَرƇُِ َمكَانِي َحتَّى َيْر: ويف رواية - 2756
  .إِلَْيكَُما اْبَناكَُما بَِحْورِ َما َبَعثُْتَما بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

) ھهزرىتـى (مهن : ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   يهنه بىر رىۋايهتته - 2756
ــامى  هللا .پاراســهتلىك كىشــىمهن  -ھهســهننىڭ دادىســىمهن، پهم   نىــڭ ن

نكى، ئوغۇللىرىڭالر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  بىلهن قهسهم قىلىمه
ۋەســهللهمنىڭ يېنىــدىن ســىلهر تهلهپ قىلىــپ ئهۋەتــكهن ئىشــنىڭ      

   .جاۋابىنى ئېلىپ كهلگىچه، بۇ يهردىن كهتمهيمهن، ـ دېگهن
  )1072: مۇسلىم(

َحَسُن ْبـُن َعِلـيٍّ   َعْن ُمَحمٍَّد َوُهَو اْبُن زَِياٍد َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ أََخذَ الْ - 2757
مِ َتْمَرةً ِمْن َتْمرِ الصََّدقَِة فََجَعلََها ِفي ِفيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِكْخ ِكْخ اْر

 بَِها أََما َعِلْمَت أَنَّا لَا َنأْكُلُ الصََّدقَةَ 
مۇنـــداق ىـــڭ نەھۇرەير ئهبـــۇ زىيـــاد ئىبنـــى مـــۇھهممهد – 2757

ئىبنـى ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      ھهسـهن : رىۋايهت قىلىدۇېگهنلىكىنى د
 پهيغهمــبهر نىدى،خورمىســىدىن بىــر تــال ئېلىــپ ئاغزىغــا ســالغا زاكــات

  : ۋەسهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيهى
 )زاكـــات( ســـهدىقه نىـــڭئـــۇنى تاشـــلىۋەت، بىز  !ياي، ھـــاھــــــــ 

  . دېدى ـ! دىغانلىقىمىزنى بىلمهمتىڭ؟مهيېي
 )1069: مۇسلىم(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِتْمـَرٍة ِفـي    - 2758
 .الطَّرِيقِ قَالَ لَْولَا أَنِّي أََخاُف أَنْ َتكُونَ ِمْن الصََّدقَِة لَأَكَلُْتَها

 پهيغهمــــبهر: ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق دەيــــدۇ - 2758
  :تىۋېتىپ بىر خورما ئۇچراتتى ۋەېهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كس

ىرىمىگهن لىشـىدىن ئهنسـ  ېۇ خورمىنىـڭ سـهدىقه بولـۇپ ق   بئهگهر «
   .دېدى» گهن بوالتتىمېي ئهلۋەتته بولسام،

 )2431: بۇخارى(
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إِذَا أُِتَي بِطََعامٍ َسـأَلَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ  - 2759
 .َعْنُه فَإِنْ ِقيلَ َهِديَّةٌ أَكَلَ ِمْنَها َوإِنْ ِقيلَ َصَدقَةٌ لَْم َيأْكُلْ ِمْنَها

 پهيغهمـبهر : دەيـدۇ مۇنـداق   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2759
تاماقنىڭ كـېلىش  (تۈرۈلسه، سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه تاماق كهل

ئهگهر تامــاق ســوۋغا ســۈپىتىدە كهلتــۈرۈلگهن   .ســورايتتى )مهنبهســىنى
   .ئهگهر زاكات بولسا يېمهيتتى. بولسا يهيتتى

  )1077: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسـَتْعَملَ   - 2760
الصََّدقَِة فَأََراَد أَُبو َراِفعٍ أَنْ َيْتَبَعُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرُجلًا ِمْن َبنِي َمْخُزومٍ َعلَى 

 .َوَسلََّم إِنَّ الصََّدقَةَ لَا َتِحلُّ لََنا َوإِنَّ َمْولَى الْقَْومِ ِمْنُهْم
 ىـڭ نئهبۇ رافىئ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئهبۇ رافىئ دادىسى ئىبنى – 2760
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر : رىۋايهت قىلىـدۇ نلىكىنى دېگه مۇنداق

 .زاكـات يىغىشـقا تهيىنلىـدى    ۋەسهللهم بهنى مهخزۇمدىن بىر كىشـىنى 
 ېگهنىــدىم،د ئهگىشــىپ زاكــات يىغىشــقا ياردەملىشــهي نىڭغــا ئۇ مهنمــۇ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر
شــۇ گهردىســى دبىــر قهۋمنىــڭ ئازا .بىــزگه دۇرۇس بولمايــدۇ زاكــات«

يهنــى ســېنىڭ زاكــات يىغىشــقا    . دېــدى »قهۋمــگه تهۋە ھېســابلىنىدۇ 
قاتنىشـــىش ئـــارقىلىق زاكـــات مېلىـــدىن يېيىشـــىڭ دۇرۇس ئهمهس،  

  . ①چۈنكى سهن بىزنىڭ ئازادگهردىمىزسهن
 )2612 :نهسائى(

َسلََّم لَا َتِحلُّ الصََّدقَةُ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 2761
 .ِلَغنِيٍّ َولَا ِلِذي ِمرٍَّة َسوِيٍّ

ئهبۇ ھـۈرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2761
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر
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قولى ساق كىشىلهرگه زاكـات بېرىشـكه    -باي ياكى كۈچلۈك، پۇت «
   .①»بولمايدۇ

 )2597 :هسائىن(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتِحلُّ الصََّدقَةُ  - 2762
  .فَُيْهِدي لََك أَْو َيْدُعوَكِلَغنِيٍّ إِلَّا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو اْبنِ السَّبِيلِ أَْو َجارٍ فَِقريٍ ُيَتَصدَُّق َعلَْيِه 

ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  - 2762
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

يولىـدا ئۇرۇشـقا چىققـان    هللا ئهممـا ا . سهدىقه بايغـا دۇرۇس بولمايـدۇ  «
يــاكى مۇســاپىر بولــۇپ تهمىنــاتى ئۈزۈلــۈپ قالغــان بايغــا دۇرۇس بولىــدۇ، 

ــۇنىڭدەك  ــ) باينىـــڭ(شـ ــاي  پېقىـ ــپ، بـ ــهدىقىنى ئېلىـ ــى سـ ر قوشنىسـ
قوشنىســـىغا ســـوۋغا قىلســـا يـــاكى ئـــۇنى زىيـــاپهتكه چاقىرســـا دۇرۇس 

   .②»بولىدۇ
 )1637: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَُّه قَالَ َشرَِب ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ لََبًنا فَأَْعَجَبـُه فََسـأَلَ    - 2763
ا اللََّبُن فَأَْخَبَرُه أَنَُّه َوَرَد َعلَى َماٍء قَْد َسمَّاُه فَإِذَا َنَعٌم ِمْن َنَعْم الصََّدقَِة الَِّذي َسقَاُه ِمْن أَْيَن َهذَ

َوُهْم َيْسقُونَ فََحلَُبوا ِلي ِمْن أَلَْبانَِها فََجَعلُْتُه ِفي ِسقَاِئي فَُهَو َهذَا فَأَْدَخلَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّـابِ  
 .َيَدُه فَاْسَتقَاَءُه
ئـۆمهر  : زەيد ئىبنى ئهسلهم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 2763

ســۈت ئىچىكهنىــدى، ســۈت تېتىــپ   رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئىبنــى خهتتــاب
  :كېتىپ سۈتنى بهرگهن كىشىدىن

  :ئۇ. ــ بۇ سۈتنى نهدىن ئهكهلدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى
ــــ مهن پــاالنى ســۇ بويىغــا بارغانىــدىم، قارىســام ئــۇ يهردە ســهدىقه       

ىنى سۇغۇرۇۋاتقان ئىـكهن، مـال باقىـدىغانالر ماڭـا شـۇ مالالرنىـڭ       ماللىر
ــدى  ــان   . ســۈتىدىن ســېغىپ بهرگهنى ــا ئېلىۋالغ ــۇ ســۈتنى قاچامغ مهن ئ
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شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۆمهر . ئىــدىم، بــۇ شــۇ ســۈت ئىــدى، ـ دەپ جــاۋاب بهردى  
  . قولىنى ئاغزىغا تىقىپ، ئىچكهن سۈتىنى ياندۇرۇۋەتتى

  )606: مالىك(

د ْبن الَْحارِِث الصَُّداِئيَّ قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن زَِيا - 2764
ـ  ِه فََباَيْعُتُه فَذَكََر َحِديثًا طَوِيلًا قَالَ فَأََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ أَْعِطنِي ِمْن الصََّدقَِة فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَّ

إِنَّ اللََّه َتَعالَى لَْم َيْرَض بُِحكْمِ َنبِيٍّ َولَا غَْيرِِه ِفي الصََّدقَاِت َحتَّى َحكََم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 .ِفيَها ُهَو فََجزَّأََها ثََمانَِيةَ أَْجَزاٍء فَإِنْ كُْنَت ِمْن ِتلَْك الْأَْجَزاِء أَْعطَْيُتَك َحقََّك

سـهلاللالھۇ   مهن پهيغهمـبهر  :زىياد ئىبنى ھـارىس سـۇدائىي   - 2764
دەپ ســۆز  -، بهيـئهت قىلـدىم   ،شـىغا كېلىــپ ېئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ق  

ئـۇ سـۆزىنى داۋام قىلىـپ     ۇزۇن بىر ھهدىسنى سـۆزلهپ بهردى ۋە باشالپ ئ
بىر نىڭ قېشىغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: مۇنداق دېدى

   :كىشى كېلىپ
ــ  !بهرگىــن ــــ ماڭــا زاكــات لالھۇ ئهلهيهــى ســهلال پهيغهمــبهر. دېــدىـ
  :ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

 ،مهيلى پهيغهمبهر ياكى باشقىسى بولسۇنتائاال زاكات ھهققىدە هللا ــ ا
ھېچكىمنىڭ ھۆكمىگه رازى بولمـاي، ئـۆزى شهخسـهن زاكـات ئهھلىنـى      

ئهگهر سهنمۇ شۇالردىن بىرى بولساڭ، ساڭىمۇ . سهككىز قىسىمغا بۆلدى
   .①ھهققىڭنى بېرىمهن، ـ دېدى) زاكاتتىن(

 )1630: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ الْأَْنَصارِيَِّة َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2765
ِه إِلَْيَنا َوَسلََّم َعلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فَقَالَ َهلْ ِعْنَدكُْم َشْيٌء فَقَالَْت لَا إِلَّا َشْيٌء َبَعثَْت بِ

 .ُنَسْيَبةُ ِمْن الشَّاِة الَِّتي َبَعثَْت بَِها ِمْن الصََّدقَِة فَقَالَ إِنََّها قَْد َبلََغْت َمِحلََّها
: دەيـدۇ  مۇنـداق ا ئهنسـارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ    هيئۇممۇ ئهتىيـ  - 2765
نىـڭ  رەزىيهلالھـۇ ئهنها  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئائىشـه    پهيغهمبهر
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  :ىرىپشىغا كېق
ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ    .دەپ سـورىدى  ـ  بىـر نهرسـه بـارمۇ؟   ـــ يېگـۈدەك   

  : ائهنه
بىــزگه شــىدىن ۆقوينىــڭ گ ســهدىقه قىلىنغــانه ئــۆزىگه نۇســهيبــــ 

 پهيغهمـبهر  .دېـدى  ، ـ ىن باشـقا نهرسـه يـوق   ىكهن، ئۇنىڭـد نهئهۋەتىپ بهرگ
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نـى شـۇنى كهلتـۈرگىن، چـۈنكى     يه( ئۇ سهدىقه جايىغا يېتىـپ بوپتـۇ  
ــۇ      ــا، ئ ــوۋغا قىلس ــيىن باشــقىالرغا س ــدىن كې ــۇل قىلغان ســهدىقىنى قوب

  . دېدى ، ـ)باشقىالرغا زاكات ھېسابالنمايدۇ
  )1494: بۇخارى(

 َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بِلَْحمٍ ُتُصدَِّق - 2766
 .بِِه َعلَى َبرِيَرةَ فَقَالَ ُهَو َعلَْيَها َصَدقَةٌ َوُهَو لََنا َهِديَّةٌ

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   : دەيدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 2766
ئهنهانىــڭ چۆرىســى بهرىيــرەگه ســهدىقه قىلىنغــان بىــر پــارچه گــۆش       

ــۈرۈل    ــدىغا كهلت ــهللهمنىڭ ئال ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س گهن پهيغهم
  :ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

يهنـى  (بۇ، ئۇنىڭغا نىسبهتهن سهدىقه، بىزگه نىسـبهتهن سـوۋغىدۇر   « 
   .دېدى» )يېيىشكه بولىدۇ

  )1495 :بۇخارى(

َعْن ُبَشْيرِ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُجلًا ِمْن الْأَْنَصارِ ُيقَالُ لَُه َسْهلُ ْبُن أَبِـي َحثَْمـةَ    - 2767
ارِيِّ الَِّذي ْخَبَرُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَداُه بِِمائٍَة ِمْن إِبِلِ الصََّدقَِة َيْعنِي ِدَيةَ الْأَْنَصأَ

 .قُِتلَ بَِخْيَبَر
ئهنسـارىالردىن سـهھل   : مۇنـداق دەيـدۇ   هير ئىبنى يهسارشبۇ - 2767

نىڭ ماڭـــا ســـۆزلهپ بىـــر ســـاھابى ئىبنـــى ئهبـــۇ خهســـمه ئىســـىملىك
خهيــبهردە ئۆلــۈپ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر بېرىشــىچه،
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زاكــات ) يهنــى ســهھلگه(ئۇنىڭغــا  نىڭ دىيىتــى ئۈچــۈنئهنســارى كهتــكهن
  . ①تۇياق بهرگهن ئىكهن 100تۆگىلىرىدىن 

  )1638 :داۋۇد ئهبۇ(
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ئائىلىنى خىراجهت بىلهن تهمىنلهشنىڭ ، نىڭزاكات بېرىش
ۇالرغا مۇناسىۋەتلىك پهزىلىتى، بۇالرنى تهشۋىق قىلىش ۋە ب

  مهسىلىلهر

َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2768
قٍَة ِمْن طَيِّبٍ َولَا َيقَْبلُ اللَُّه إِلَّا الطَّيَِّب إِلَّا أََخذََها الـرَّْحَمُن  َعلَْيِه َوَسلََّم َما َتَصدََّق أََحٌد بَِصَد

بَِيِمينِِه َوإِنْ كَاَنْت َتْمَرةً فََتْرُبو ِفي كَفِّ الرَّْحَمنِ َحتَّى َتكُونَ أَْعظََم ِمْن الَْجَبلِ كََما ُيَربِّـي  
 .أََحُدكُْم فَلُوَُّه أَْو فَِصيلَُه

ئىد ئىبنــى يهســار ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ســه - 2768
 گهنلىكىنــىدېســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق   پهيغهمــبهر

  :رىۋايهت قىلىدۇ
پهقهت ھـاالل مالـدىن   هللا ا(مېلىـدىن زاكـات بهرسـه    ھـاالل   كىمكى«

گهرچه  .ئۇنى ئوڭ قولىغـا ئالىـدۇ  هللا ، ا)قىلىدۇ لبېرىلگهن زاكاتنىال قوبۇ
تائاالنىــڭ قولىــدا خــۇددى هللا خورمــا چــاغلىق نهرســه بولســىمۇ، ائــۇ بىــر 

سىلهر تاي يـاكى بـوتىلىقىڭالرنى بـورداپ چـوڭ قىلغانـدەك چوڭىيىـپ،       
   .»تاغدەك بولۇپ كېتىدۇ

 )1014: مۇسلىم(

 َحتَّى إِنَّ اللُّقَْمةَ لََتِصُري ِمثْلَ أُُحٍد َوَتْصِديُق ذَِلَك ِفي ِكَتابِ اللَِّه: ويف رواية - 2769
لَُّه الرَِّبا َعزَّ َوَجلَّ أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخذُ الصََّدقَاِت َو َيْمَحُق ال

 .َوُيْربِي الصََّدقَاِت
  :مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 2769

ــا ئۇنىــڭ بهرگهن  « ــۇپ  ىســىمۇ ئۇھــۇد تېغىــدەك بىــر لوقمھهتت بول
) يهنـى تهۋبه قىلغـۇچىالر  (ئـۇالر  ﴿: تائـاال بـۇ ھهقـته   هللا چۈنكى ا. »كېتىدۇ
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نىـــڭ ئـــۆز بهنـــدىلىرىنىڭ تهۋبىســـىنى قوبـــۇل قىلىـــدىغانلىقىنى،  هللا
ــىلهرنىڭ ( ــالىس نىيهتلىــــــك كىشــــ ــۇل ) خــــ ــىنى قوبــــ سهدىقىســــ

ــدۇ؟  ــدىغانلىقىنى بىلمهم ــڭ هللا ا﴿: ۋە ①﴾قىلى ــى(جازانىنى ) بهرىكىتىن
   .③دېگهن ②﴾زىيادە قىلىدۇ )بهرىكىتىنى(ئۆچۈرىۋېتىدۇ، سهدىقىنىڭ 

 )662: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبْيَنا َرُجلٌ بِفَلَاٍة ِمـْن   - 2770
َرȟَ َماَءُه ِفـي  الْأَْرضِ فََسِمَع َصْوًتا ِفي َسَحاَبٍة اْسقِ َحِديقَةَ فُلَاٍن فََتَنحَّى ذَِلَك السََّحاُب فَأَفْ

 قَاِئٌم َحرٍَّة فَإِذَا َشْرَجةٌ ِمْن ِتلَْك الشَِّراجِ قَْد اْسَتْوَعَبْت ذَِلَك الَْماَء كُلَُّه فََتَتبََّع الَْماَء فَإِذَا َرُجلٌ
نٌ ِلِلاْسـمِ الَّـِذي   ِفي َحِديقَِتِه ُيَحوِّلُ الَْماَء بِِمْسَحاِتِه فَقَالَ لَُه َيا َعْبَد اللَِّه َما اْسُمَك قَالَ فُلَا

َسِمَع ِفي السََّحاَبِة فَقَالَ لَُه َيا َعْبَد اللَِّه ِلَم َتْسأَلُنِي َعْن اْسِمي فَقَالَ إِنِّي َسِمْعُت َصْوًتا ِفـي  
قُلَْت  السََّحابِ الَِّذي َهذَا َماǗُُه َيقُولُ اْسقِ َحِديقَةَ فُلَاٍن ِلاْسِمَك فََما َتْصَنُع ِفيَها قَالَ أَمَّا إِذْ

 .ثُلُثَُه َهذَا فَإِنِّي أَْنظُُر إِلَى َما َيْخُرُج ِمْنَها فَأََتَصدَُّق بِثُلُِثِه َوآكُلُ أََنا َوِعَياِلي ثُلُثًا َوأَُردُّ ِفيَها
ســهلاللالھۇ  ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر     - 2770

  :رىۋايهت قىلىدۇ نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنىئهلهيهى ۋەسهللهم
 :ئارىسـىدىن  بۇلۇت ،تىۋېتىپمهلۇم بىر قاقاسلىقتا كېبىر كىشى «

شـۇنىڭ   .پتۇدېگهن ئاۋازنى ئاڭال ـ! نى سۇغارغىنېغىپاالنىنىڭ ببېرىپ، 
ته رۈلۈپ، چېلهكـــبىـــر ســـايلىققا قـــاراپ ســـۈ بۇلـــۇتبىـــلهن، ھېلىقـــى 

نهتىجىدە ئېقىـنالردىن بىـرى سـۇغا لىـق     . قۇيغاندەك يامغۇر ياغدۇرۇپتۇ
مۇ سـۇنى بـويالپ مېڭىپتـۇ ۋە    لىقـى كىشـى  ېھ. ىشقا باشالپتۇتولۇپ ئېق

بىر كىشىنىڭ كهتمهن بىلهن ھېلىقـى سـۇنى باغقـا باشـالۋاتقانلىقىنى     
  :كۆرۈپ

  :باغۋەن. ئىسمىڭ نېمه؟ ـ دەپ سوراپتۇ! نىڭ بهندىسىهللاــ ئى ا
ــ ئىسمىم پاالنچى، ـ دەپ، بۇلـۇتتىن ئاڭالنغـان ئىسـىمنىڭ ئـۆزىنى      

                                                 
 .ىر قىسمىـ ئايهتنىڭ ب 104سۈرە تهۋبه،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 276سۈرە بهقهرە،  ②
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 106(ئهلبانى  ③
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  :ئېيتىپ بېرىپتۇ ۋە
ئهجهپ مېنىڭ ئىسمىمنى سوراپ قالدىڭغۇ؟ ! نىڭ بهندىسىهللاــ ئى ا

  :ئۇ كىشى. ـ دەپتۇ
بېرىـپ، پاالنچىنىـڭ   : ــ بـۇ يـامغۇرنى ياغـدۇرغان بۇلـۇت ئارىسـىدىن     

ــاۋازنى ئاڭلىغانىــدىم ! بېغىنــى ســۇغارغىن ــ دېــگهن ئ ــاالنى ســهن  . ـ ــۇ پ ئ
دەپ ئېيتقىنه، سـهن بـۇ باغـدا نـېمه ئىشـالرنى قىلىسـهن؟ ـ        . ئىكهنسهن
  :باغۋەن. سوراپتۇ

ــ بۇنى سـوراپ قالـدىڭ، شـۇڭا دەپ بېـرەي؛ مهن بـۇ باغـدىن چىققـان        
مهھسۇالتنىڭ ئۈچتىن بىرىنى سهدىقه قىلىۋېتىمهن، ئـۈچتىن بىرىنـى   

قالغان ئۈچتىن بىرىنى يهنه مۇشـۇ باغقـا   . ئائىلهمگه خىراجهت قىلىمهن
   .»ئىشلىتىمهن، ـ دەپ جاۋاب بېرىپتۇ

  )2984 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسَبَق ِدْرَهٌم ِمائَةَ  - 2771
أَلِْف ِدْرَهمٍ قَالُوا َوكَْيَف قَالَ كَانَ ِلَرُجلٍ ِدْرَهَماِن َتَصدََّق بِأََحِدِهَما َواْنطَلََق َرُجـلٌ إِلَـى   

  .ُه ِمائَةَ أَلِْف ِدْرَهمٍ فََتَصدََّق بَِهاُعْرضِ َماِلِه فَأََخذَ ِمْن
: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ ئهبــۇ ھــۇرەيرە - 2771
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

 تهڭگىنى بېسىپ چۈشتى، ـ  مىڭ يۈز) جهھهتته ساۋاب(تهڭگه بىر ــ 
  :ساھابىالر .دېدى

ـــ  ــورىدى ســىگه؟ ـ   قانداقـ ــبهرپهيغ .دەپ س ــى   هم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :ۋەسهللهم

، ئۇنىڭ بىرىنى سهدىقه دىبار ئى تهڭگىسىكىشىنىڭ ئىككى  بىرــ 
 يـۈز مىـڭ   ىڭ بىر قىسىمىدىنلىنېئۆزىنىڭ م يهنه بىر كىشى. قىلدى

   .①دېدى ، ـسهدىقه قىلدى تهڭگىنى ئېلىپ
 )2527 :نهسائى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2368(ئهلبانى  ①
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 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى َنفَرٍ ثَلَاثَةُ اَءَج قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٍّ َعْن - 2772
 الْآَخُر َوقَالَ َدَنانَِري بَِعَشَرِة ِمْنَها فََتَصدَّقُْت ِديَنارٍ ِمائَةُ ِلي كَاَنْت اللَِّه َرُسولَ َيا أََحُدُهْم فَقَالَ
 ِديَنـارٌ  ِلـي  كَانَ الْآَخُر َوقَالَ بِِديَنارٍ ِمْنَها دَّقُْتفََتَص َدَنانَِري َعَشَرةُ ِلي كَانَ اللَِّه َرُسولَ َيا

 كُلُّكُْم َسَواٌء الْأَْجرِ ِفي كُلُّكُْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ قَالَ بُِعْشرِِه فََتَصدَّقُْت
 .َماِلِه بُِعْشرِ َتَصدََّق

ــ   ئهلـــى – 2772 پهيغهمـــبهر : داق دەيـــدۇرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـ
ئـۇالردىن   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا ئۈچ كىشى كهلـدى، 

  :بىرى
مېنىـڭ يـۈز تىلالرىـم بـار ئىـدى، ئۇنىڭـدىن ئـون        ! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 

  :يهنه بىرى. دېدى ـ تىلالنى سهدىقه قىلىۋەتتىم،
تىلالرىـم بـار ئىـدى، ئۇنىڭـدىن ئـون       مېنىـڭ يـۈز  ! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 

  :يهنه بىرى. دېدىـ  ۋەتتىم،ىتىلالنى سهدىقه قىل
بىـر تىلالرىـم بـار ئىـدى، ئۇنىـڭ ئونـدىن        مېنىـڭ ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى. دېــدىـ    بىرىنــى ســهدىقه قىلىــۋەتتىم،
  : ۋەسهللهم

 چــۈنكى ھهممىڭــالر. ئوخشــاش ســاۋابقا ئېرىشــتىڭالرھهممىڭــالر ــــ 
  . ①دېدى ، ـى سهدىقه قىلدىڭالرمالنىڭ ئوندىن بىرىن

 )هززارب ؛745 :ئهھمهد(

عن ُحَصْين قَالَ َجاَء َساِئلٌ فََسأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ فَقَالَ اْبُن َعبَّـاسٍ ِللسَّـاِئلِ    - 2773
الَ َنَعْم قَالَ َوَتُصـوُم  أََتْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه قَالَ َنَعْم قَالَ أََتْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه قَ

ـ  الَ َرَمَضانَ قَالَ َنَعْم قَالَ َسأَلَْت َوِللسَّاِئلِ َحقٌّ إِنَُّه لََحقٌّ َعلَْيَنا أَنْ َنِصلََك فَأَْعطَاُه ثَْوًبا ثُمَّ قَ
ا ثَْوًبا إِلَّا كَانَ ِفي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َما ِمْن ُمْسِلمٍ كََسا ُمْسِلًم

  .ِحفȘٍْ ِمْن اللَِّه َما َداَم ِمْنُه َعلَْيِه ِخْرقَةٌ
 ئىبنـى ئاببـاس  : دەيـدۇ  سهين رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق  ۈھ - 2773

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھــارىس        ): 4619(ھهيســهمى  ①

 .دېگهنئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ 
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بىر تىلهمچى كېلىپ، ئۇنىڭدىن نهرسه قېشىغا نىڭ مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :چىدىنتىلهم مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. تىلىگهنىدى

قىغــا ۋە مــۇھهممهد  ۇئىالھنىــڭ يوقل بىــرھېچىــن باشــقا  تهللاــــ 
نىڭ پهيغهمبىـرى ئىكهنلىكىـگه   هللانىڭ ا)سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(

  :ئۇ .ـ دەپ سورىدىگۇۋاھلىق بېرەمسهن؟ 
  :يهنه. دېدىـ  ھهئه،ــ 
  :ئۇ. ـ دەپ سورىدى روزا تۇتامسهن؟ــ 
  . دېدىـ ھهئه، ــ 
 .سورىدىڭ، سـورىغۇچىنىڭ ھهقلىـرى بـار    رسهبىزدىن بىر نه سهنــ 

كېــرەك  بىزنىــڭ ئۈســتىمىزدە بىجــا كهلتۈرىشــىمىز شــۇڭا، ســېنىڭمۇ 
  :ئاندىن. دېگىنىچه بىر كىيىم بهردى ، ـبولغان مهلۇم ھهقلىرىڭ بار

ـــ مهن  ــهللهمنىڭ  ــ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــر «: پهيغهمـ بىـ
ئهڭ ئۇ كىيىمنىـڭ   نى كىيىندۈرسه، تاكىمۇسۇلمان يهنه بىر مۇسۇلمان

گۈچىنى ئــۆز پاناھىــدا ىيىنــدۈركهللا ا ،بىــر پارچىســى قــالغۇچهئــاخىرقى 
   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى» ساقاليدۇ

 )2484: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ أَْعَرابِيا َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  - 2774
َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الْهِْجَرِة فَقَالَ َوْيَحَك إِنَّ َشأَْنَها َشِديٌد فََهلْ لََك ِمْن إِبِلٍ ُتَؤدِّي َصَدقََتَها  اللَُّه

 .قَالَ َنَعْم قَالَ فَاْعَملْ ِمْن َوَراِء الْبَِحارِ فَإِنَّ اللََّه لَْن َيِتَرَك ِمْن َعَمِلَك َشْيئًا
بىـر  : دەيـدۇ مۇنـداق   زىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رە   - 2774

ۋى كىشــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ھىجــرەت ەبهد
ــورىقىلىـــش  ــىدا سـ ــى  توغرىسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ غانىدى، پهيغهمـ
  :ۋەسهللهم

سـېنىڭ   .ئىشـتۇر  جاپـالىق بهك ھىجـرەت  ! ــ ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا
  :ئۇ. سورىدى دەپ ـ زاكىتىنى بهرگۈدەك تۆگىلىرىڭ بارمۇ؟

  .دېدىـ ھهئه، ــ 
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ـــ  ــداقتاـ ــ  ،ئۇن ــهن ئ ــ س ــدا تۇرى ــان ياخشــى  هللا ۋەرگىن، اۆز جايىڭ قىلغ
  . دېدى، ـ ئهمهللىرىڭنى كېمهيتىۋەتمهيدۇ، ئهجرىڭنى تولۇق ئالىسهن

  )1452: بۇخارى(

 َصـَناِئعُ ” :َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ أَُماَمةَ، أَبِي َعْن - 2775
 ِفـي  َتزِيُد الرَِّحمِ َوِصلَةُ الرَّبِّ، غََضَب ُتطِْفǜُ السِّرِّ َوَصَدقَةُ السُّوِء، َمَصارَِع َتِقي الَْمْعُروِف
  .“الُْعُمرِ

ــۇ ئۇمــامه -2775 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهب دىن رى
 :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

مهخپىـي بېـرىلگهن    شى ئىش بااليىئاپهتنىـڭ ئالـدىنى ئالىـدۇ،   ياخ«
   .①»زارتىدۇۇرەھىم ئۆمۈرنى ئ - سىله، ىنى ئۆچۈرىدۇپنىڭ غهزىهللاسهدىقه ا

 )8014: »ئهلكهبىر«(

  .و تدفع ميتة السوء ،الصدقة تطفǜ غضب الرب: عن أيب هريرة رفعه - 2776
: يهت قىلىــدۇئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋا - 2776

ىنـى  پنىـڭ غهزى هللاسـهدىقه ا «: پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
  . دېدى »دىن ساقاليدۇئۆچۈرىدۇ ۋە يامان ئۆلۈم

 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمـنْ  - 2777
ولُ الْآَخُر َيْومٍ ُيْصبُِح الِْعَباُد ِفيِه إِلَّا َملَكَاِن َيْنزِلَاِن فََيقُولُ أََحُدُهَما اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفقًا َخلَفًا َوَيقُ

 .اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْمِسكًا َتلَفًا
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ -2777
 : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللال پهيغهمبهر

ئـى   :ھهر كۈنى سهھهردە ئىككـى پهرىشـته زېمىنغـا چۈشـۈپ، بىـرى     «
سهدىقه بهرگۈچىگه ئۇنىـڭ بهرگىنىـدىن تېخىمـۇ ياخشىسـىنى ئاتـا      ! هللا

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 4637(ھهيسهمى  ①
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چىــڭ مېلىنــى  ،ســهدىقه بهرمهي !هللائــى ا: يهنه بىــرى ـــ دېســه؛! قىلغىــن
   .»ـ دەيدۇ! قىل نى ھاالكمېلىالرنىڭ ) قپىخسى( سىقىمدىۋالىدىغان

  )1442: بۇخارى(

َعْن َصْعَصَعةَ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ قَالَ لَِقيُت أََبا ذَرٍّ قَالَ قُلُْت َحدِّثْنِي قَالَ َنَعْم قَالَ  - 2778
ِفي َسبِيلِ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلمٍ ُيْنِفُق ِمْن كُلِّ َمالٍ لَُه َزْوَجْينِ

اَنـْت  اللَِّه إِلَّا اْسَتقَْبلَْتُه َحَجَبةُ الَْجنَِّة كُلُُّهْم َيْدُعوُه إِلَى َما ِعْنَدُه قُلُْت َوكَْيَف ذَِلَك قَالَ إِنْ كَ
 .إِبِلًا فََبِعَريْينِ َوإِنْ كَاَنْت َبقًَرا فََبقََرَتْينِ

زەر ۇ هبــمهن ئ :مۇنــداق دەيــدۇ مۇئــاۋىيه  ئىبنــىسهئســهئه  - 2778
  :قېلىپ، ئۇنىڭغا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن ئۇچرىشىپ

  :مۇنداق دېدى ئۇ. دېدىمـ ! گىنبهر ــ ماڭا ھهدىس سۆزلهپ
مۇسـۇلمان  ھهرقانـداق  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمــ 

يولىــدا ســهدىقه قىلســا، هللا بىــر بهنــدە ئىلكىــدىكى مالــدىن بىــر جــۈپنى ا
ــاراۋۇللىرى   ــۇنى قارشــى  جهننهتنىــڭ ق ــدۇئ ــۆزلىرى   ئالى ــرى ئ ۋە ھهر بى

  :مهن ،ىدىدېگهن» چاقىرىشقا باشاليدۇ كهكىرىش دەرۋازىدىنان ۋاتقساقال
  :ئۇ سام،دەپ سورىـ  قانداق بولىدۇ؟) سهدىقه جۈپ بىر(بۇ ــ 
كـاال  ىنـى،  ئۇنىڭـدىن ئىكك  ،ئهگهر ئىلكىدىكى مـالالر تـۆگه بولسـا   ــ 
  . ①دېدىـ ، رسىتىدۇبېرىشنى كۆ ئۇنىڭدىن ئىككىنى ،بولسا

  )3185: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِديَناٌر أَْنفَقَْتُه ِفي  - 2779
ٌر أَْنفَقَْتُه َعلَى أَْهِلَك َسبِيلِ اللَِّه َوِديَناٌر أَْنفَقَْتُه ِفي َرقََبٍة َوِديَناٌر َتَصدَّقَْت بِِه َعلَى ِمْسِكنيٍ َوِديَنا

 .أَْعظَُمَها أَْجًرا الَِّذي أَْنفَقَْتُه َعلَى أَْهِلَك
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2779
 :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

قىلىـش  يولىدا خهجلىدىڭ، بىر تىلالنى قۇل ئـازاد  هللا بىر تىلالنى ا«

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2984(ئهلبانى  ①
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ئۈچۈن سهرپ قىلدىڭ، بىر تىلالنى يوقسۇلالرغا سهدىقه قىلىـپ بهردىـڭ،   
بۇالرنىـڭ سـاۋابىغا كهلسـهك،    . بىر تىلالنى ئائىلهڭگه خىراجهت قىلدىڭ

  . »ئائىلهڭگه خهجلىگهن بىر تىلالنىڭ ساۋابى ھهممىدىن ئۈستۈندۇر
  )995: مۇسلىم(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفَْضلُ ِديَنارٍ ُيْنِفقُـُه  َعْن ثَْوَبانَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّ - 2780
ُيْنِفقُـُه   الرَُّجلُ ِديَناٌر ُيْنِفقُُه َعلَى ِعَياِلِه َوِديَناٌر ُيْنِفقُُه الرَُّجلُ َعلَى َدابَِّتِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوِديَناٌر

 . َعلَى أَْصَحابِِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ــهۋبان - 2780 ــۇ  سـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
 : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئىنســاننىڭ ئــۆز ئائىلىســىگه خهجلىــگهن پۇلىنىــڭ ســاۋابى ئهڭ  «
خهجلىگىنـى،   )مىنگهن ئېتىغا(يولىدا هللا ا قالسا،ئۇندىن يۇقىرى بولۇپ، 

   .»گىنىدۇرلىرىغا خهجلىتيولىدىكى دوسهللا ا قالسا،ئۇندىن 
  )994: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َمْسُعوٍد الْأَْنَصارِيِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا أَْنفَـَق   - 2781
 .الُْمْسِلُم َنفَقَةً َعلَى أَْهِلِه َوُهَو َيْحَتِسُبَها كَاَنْت لَُه َصَدقَةً

ــئۇد - 2781 ــۇ مهسـ ــارى ئهبـ ــۇرەزىيهلال ئهنسـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت ھـ دىن رىـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

ئـائىله ۋە   ئۈمىد قىلغان ھالـدا  بتىن ساۋاهللائهگهر بىر مۇسۇلمان ا«
) قىلغـان خىراجىتـى  (چاقىسىغا خىراجهت قىلىپ بهرگهن بولسـا،   - باال

   .»ئۇ كىشىنىڭ سهدىقىسى بولىدۇ
 )5351: بۇخارى(

 بعثىن والذي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أىب عن -  2782
 وƁ وضعفه يتمه ورحم الكالم يف له والن اليتيم رحم من القيامة يوم اهللا يعذب ال باƩق
 اهللا يقبل ال باƩق بعثىن والذي حممد أمة يا وقال اهللا آتاه ما بفضل جاره على يتطاول
 ال بيده نفسي والذى غريهم إىل ويصرفها صلته إىل اجونحمت قرابة وله رجل من صدقة
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  .القيامة يوم إليه اهللا ينظر
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2782
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــكهن ا « ــلهن ئهۋەتـ ــى ھهق بىـ ــهم   هللامېنـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــڭ نـ نىـ
ــا ســىلىق غــان،شــهپقهت قىل - گه رەھىــمقىلىمهنكــى، يېــتىم  - ئۇالرغ
 هللا ، ئۇنىڭ يېـتىم ۋە ئاجىزلىقىغـا ئىـچ ئاغرىتقـان،    سىپايه سۆز قىلغان

يوغـــانچىلىق قىلمىغـــان قوشـــنىلىرىغا بهرگهن بايلىقىغـــا تايىنىـــپ 
ــىنى ــۈنى ئازا  هللا ا كىش ــامهت ك ــاال قىي ــدۇبتائ ــى مۇھهممهد .لىماي ــڭئ  نى
نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم  هللامېنــى ھهق بىــلهن ئهۋەتــكهن ا! ئــۈممىتى

رەھىـم   –، سـىله  ھتـاج ھالغـا چۈشـۈپ قالغـان    وقىلىمهنكى، ئۆزىنىـڭ م 
پـۇل ـ   باشـقىالرغا   ،تۇغقـانلىرى تـۇرۇپ   - ئـۇرۇق  قىلىنىشقا تېگىشـلىك 

ــال  ــىنى ا  م ــدىغانالرنىڭ سهدىقىس ــهرپ قىلى ــۇل    هللاس ــى قوب ــاال قهتئ تائ
هسـهم  نىڭ نـامى بىـلهن ق  هللامېنىڭ جىنىم ئىلكىدە بولغان ا .قىلمايدۇ

   .①»نداق كىشىگه قاراپمۇ قويمايدۇقىيامهت كۈنى ئۇهللا قىلىمهنكى، ا
  )»تهئهلئهۋس«(

َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـا    - 2783
َك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ َوَما أَطَْعْمَت َزْوَجَك فَُهَو لََك أَطَْعْمَت َنفَْسَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ َوَما أَطَْعْمَت َولََد

  .َصَدقَةٌ َوَما أَطَْعْمَت َخاِدَمَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ
دىن رىـۋايهت  كهرب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ىمهئد ىبىنئىمىقدام  - 2783 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر
نىڭ ھهممىسـى،  بالىلىرىڭغا يېگۈزگهنلىرىڭ ايالىڭغا ۋەگه، ئئۆزەڭ«
   .②»ىدۇرسهدىق خىزمهتچىڭگه يېگۈزگهنلىرىڭمۇ سهن ئۈچۈنھهتتا 

  )16727: ئهھمهد(

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىدە     ): 4652(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــدۇلالھبـ ــى  ئابـ ئىبنـ

ئهبــۇ ھــاتهم ئۇنىــڭ ھهدىســىنىڭ مهتــرۇك     . مى ئىســىملىك ھهدىســى زەئىــپ كىشــى بــار    ئــامىر ئهســله 
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئهمهسلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن

ــهمى  ② ــرى     ): 4660(ھهيســـ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــمهد رىـــ ــام ئهھـــ ــنى ئىمـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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من وسع على عياله يف النفقة يوم عاشوراء وسع : رفعه ،عن ابن مسعود - 2784
  .إنا قد جربناه فوجدناه كذلك: قال سفيان ،اهللا عليه سائر سنته

: ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   - 2784
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

هڭ تاشا خىراجهت قىلىپ چاقىلىرىغا ك - كىمكى ئاشۇرا كۈنى باال«
  .دېدى »قىلىدۇ شۇ يىلىنى مولچىلىقئۇنىڭ  هللا بهرسه،

بۇنىـڭ  بىز بـۇ ئىشـنى سـىناپ كۆرگهنىـدۇق، ئهمهلىـيهت       :سۇفيان
   .توغرا ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى، ـ دېدى
 )رىۋايهت قىلغانرەزىن (

َعْن َمْعَبِد ْبنِ َخاِلٍد قَالَ َسِمْعُت َحارِثَةَ ْبَن َوْهبٍ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه  - 2785
َصَدقَِتِه فََيقُولُ الَِّذي أُْعِطَيَها لَْو َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َتَصدَّقُوا فَُيوِشُك الرَُّجلُ َيْمِشي بِ

 .جِئَْتَنا بَِها بِالْأَْمسِ قَبِلُْتَها فَأَمَّا الْآنَ فَلَا َحاَجةَ ِلي بَِها فَلَا َيجُِد َمْن َيقَْبلَُها
ۋەھــب رەزىيهلالھــۇ  ئىبنــىھارىســه  خالىــد ئىبنــىمهئــبهد  - 2785 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : رىۋايهت قىلىدۇ دېگهنلىكىنىئهنهۇنىڭ مۇنداق 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

چۈنكى سهدىقه بهرگىلى چىقىپ، ئالىدىغان ئادەم ! سهدىقه بېرىڭالر«
ھهتتـا بىـرەيلهنگه   . تاپالمايدىغان كۈنلهر سىلهردىن ئانچه يىـراق ئهمهس 

تۈنۈگۈن كهلـگهن بولسـاڭ، سـهدىقهڭنى    : سهدىقه بهرمهكچى بولساڭالر، ئۇ
. ۈگــۈن بۇنىڭغــا ئېهتىيــاجىم يــوق، ـ دەيــدۇ    ئهممــا ب. قوبــۇل قىالتــتىم

  . دېدى »شۇنداق قىلىپ، سهدىقه ئالىدىغان ئادەم تېپىلمايدۇ
  )1011: مۇسلىم(

 لََيأِْتَينَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُموَسى أَبِي َعْن - 2786
 ِمْنـهُ  َيأُْخـذَُها  أََحًدا َيجُِد لَا ثُمَّ الذََّهبِ ِمْن بِالصََّدقَِة ِفيِه الرَُّجلُ َيطُوُف َزَمانٌ النَّاسِ َعلَى
  .النَِّساِء َوكَثَْرِة الرَِّجالِ ِقلَِّة ِمْن بِِه َيلُذْنَ اْمَرأَةً أَْرَبُعونَ َيْتَبُعُه الَْواِحُد الرَُّجلُ َوُيَرى

ــۋايئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  -  هت قىلىنىــدۇكى، دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر
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ــدۇكى،  شــۇنداق« ــان كېلى ــالتۇنالرنى   بىــر زام ــدىكى ئ كىشــى قولى
ئايلىنىــپ يۈرىــدۇ، لــېكىن بــۇ ئــالتۇنالرنى      ئۈچــۈن ىــشســهدىقه قىل
ــدىغان  ــادەمئالى ــدۇ ئ ــۇ . تاپالماي ــازلىقى ۋە  ئهنه ش ــانالردا ئهرلهرنىــڭ ئ زام
ئايـال بىـر ئهرنىـڭ پاناھىغـا سـىغىنىپ،       40 ،ىـدىن كڭ كۆپلىئايالالرنى

   .»ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىدۇ
  )1414: بۇخارى(

 كـروا  بـا  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال طالب اىب بن على - 2787
  .يتخطاها ال البالء فان بالصدقة

ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،   - 2787 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهلــــى رەزىيهلالھــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن رپهيغهمبه

ــهدىقه بېرىشــ « ــهدىقىنىڭ   كس ــاپهت س ــۈنكى بااليىئ ــدىراڭالر، چ ه ئال
   .»ئالدىغا ئۆتهلمهيدۇ

  )؛ رەزىن»تهئهلئهۋس«(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَمَّا َخلَـَق اللَّـُه    - 2788
أَْرَض َجَعلَْت َتِميُد فََخلََق الْجَِبالَ فََعاَد بَِها َعلَْيَها فَاْسَتقَرَّْت فََعجَِبْت الَْملَاِئكَةُ ِمْن ِشـدَِّة  الْ

الْجَِبالِ قَالُوا َيا َربِّ َهلْ ِمْن َخلِْقَك َشْيٌء أََشدُّ ِمْن الْجَِبالِ قَالَ َنَعْم الَْحِديُد قَالُوا َيـا َربِّ  
َخلِْقَك َشْيٌء أََشدُّ ِمْن الَْحِديِد قَالَ َنَعْم النَّاُر فَقَالُوا َيا َربِّ فََهلْ ِمْن َخلِْقَك َشْيٌء فََهلْ ِمْن 

أََشدُّ ِمْن النَّارِ قَالَ َنَعْم الَْماُء قَالُوا َيا َربِّ فََهلْ ِمْن َخلِْقَك َشْيٌء أََشدُّ ِمْن الَْماِء قَـالَ َنَعـْم   
َربِّ فََهلْ ِمْن َخلِْقَك َشْيٌء أََشدُّ ِمْن الرِّيحِ قَالَ َنَعْم اْبُن آَدَم َتَصدََّق بَِصـَدقٍَة  الرِّيُح قَالُوا َيا 

  . بَِيِمينِِه ُيْخِفيَها ِمْن ِشَماِلِه
ــىئهنهس  - 2788 ــۋايهت     ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ مالىـ

  :هنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر
زېمىــن تهۋرەشــكه باشــلىدى،  يــۈزىنى ياراتقــان چاغــدا، تائــاال يهرهللا ا«

تائــاال تــاغالرنى يارىتىــپ زېمىنغــا قــاقتى، شــۇنىڭ  هللا ئۇنــدىن كېــيىن ا
ــدى   ــن تىنچالنـ ــلهن زېمىـ ــڭ . بىـ ــاالئىكىلهر تاغالرنىـ ــدىن  مـ ھهيۋىتىـ
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  :تهئهججۈپلىنىپ
دەپ ـ   نهرسـه يـاراتتىڭمۇ؟   كۈچلـۈك بـۇ تـاغالردىنمۇ   ! ئى رەببىمىزــ 

  :هللا. سوراشتى
  :ماالئىكىلهر. دېدىـ  ھهئه، تۆمۈرنى ياراتتىم،ــ 
ـ نهرسـه يـاراتتىڭمۇ؟    كۈچلـۈك  تۆمۈردىنمـۇ  ! ئـى پهرۋەردىگـارىمىز  ـــ  
  .دېدى

  :ئۇالر. دېدىـ  ھهئه، ئوتنى ياراتتىم،ــ 
  . دەپ سوراشتىـ ئوتتىنمۇ كۈچلۈك بىر نهرسه ياراتتىڭمۇ؟ ــ 
  :رئۇال. ېدىدـ  سۇنى ياراتتىم، ھهئه،ــ 
دەپ ـ مۇ؟  بـار ياراتقانلىرىڭنىڭ ئارىسىدا سۇدىنمۇ كۈچلۈك نهرسـه  ــ 

  .سوراشتى
  :ئۇالر. دېدىـ  ھهئه، شامالنى ياراتتىم،ــ 
ياراتقانلىرىڭنىڭ ئارىسىدا شـامالدىنمۇ كۈچلـۈك نهرسـه     ،ئۇنداقتاــ 
  .دەپ سوراشتىـ بارمۇ؟ 

قولىـــدىن بهرگهن ســـهدىقىنى ســـول  بىـــلهن ئـــوڭ قـــولى ھهئه،ـــــ  
  . ①»دېدىـ  ىنى ياراتتىم،بالىسدىغان ئادەم ىيوشۇر

  )3369 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمثَلَ الَْبِخيـلِ   - 2789
ْد اْضطُرَّْت أَْيـِديهَِما إِلَـى ثُـِديِّهَِما    َوالُْمَتَصدِّقِ كََمثَلِ َرُجلَْينِ َعلَْيهَِما ُجبََّتاِن ِمْن َحِديٍد قَ

 َوَتَراِقيهَِما فََجَعلَ الُْمَتَصدُِّق كُلََّما َتَصدََّق بَِصَدقٍَة اْنَبَسطَْت َعْنُه َحتَّى َتْغَشى أََناِملَُه َوَتْعفُـوَ 
لْقٍَة بَِمكَانَِها قَالَ أَُبو ُهَرْيـَرةَ  أَثََرُه َوَجَعلَ الَْبِخيلُ كُلََّما َهمَّ بَِصَدقٍَة قَلََصْت َوأََخذَْت كُلُّ َح

 ُيَوسُِّعَها فَأََنا َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ بِإِْصَبِعِه َهكَذَا ِفي َجْيبِِه فَلَْو َرأَْيَتُه
  َولَا َتَتَوسَُّع

يغهمـبهر  په: ئهبـۇ ھـۈرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       ـ  2789
) سهدىقه قىلىـپ تۇرغـۇچى  (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بېخىل بىلهن 

                                                 
 .، ـ دېگهنزەئىپ): 668(ئهلبانى  ①
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سېخىي كىشىنى ئۈستى ـ بېشىغا ساۋۇت ـ دۇبۇلغا كىيىـپ، سـاۋۇتنىڭ     
تارلىقىدىن بهدىنى سىقىلىپ، قوللىرى كۆكسى ۋە بوغۇزىغىچه كېلىپ 

  :قالغان ئىككى كىشىگه ئوخشىتىپ
تىدىكى سـاۋۇت ـ دۇبۇلغـا    سېخىي ئادەم سـهدىقه بهرگهنسـېرى ئۈسـ   «

كېڭىيىــپ ۋە ئــۇزىراپ، تــاكى قوللىرىنىــڭ ئۇچلىرىغــا قهدەر ياپىــدۇ ۋە  
بېخىـل كىشـى سـهدىقه قىلمـاقچى     . ئاياغ ئىزلىرىنى ئۆچـۈرۈپ ماڭىـدۇ  

بولغانســـېرى، ئۈســـتىدىكى ســـاۋۇت ئـــۇنى تېخىمـــۇ ســـىقىپ، ھهر بىـــر 
  .دېدى »ھالقىسى تېخىمۇ چىڭىپ كېتىدۇ

: ھۇ ئهنهۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلال
ــاقلىرىنى     ــهللهمنىڭ بارمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ مهن پهيغهمـ

  :ياقىسىغا تىقىپ تۇرۇپ
ــا مۇشــۇنداق، « ــادەممان ــانچه تىرىشســىمۇ، ســاۋۇتنى   بېخىــل ئ ھهرق

   .گهنلىكىنى ئاڭلىدىمدې» كېڭهيتىشكه كۈچى يهتمهيدۇ
  )5797: بۇخارى(

َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتَّقُوا النَّاَر َولَـْو  َعْن  - 2790
 .بِِشقِّ َتْمَرٍة فَإِنْ لَْم َتجِْد فَبِكَِلَمٍة طَيَِّبٍة

ــ - 2790 ــى يئهدىـ ــۇ   ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــاتىم رەزىيهلالھـ ــۋايهت ھـ دىن رىـ
يېـرىم خورمـا   «: ى ۋەسـهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيه قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

نـنهم ئوتىـدىن   ئـۆزەڭالرنى جهھه ئـارقىلىق بولسـىمۇ،   ) سهدىقه قىلىـش (
 ياخشى سۆز قىلىش ئـارقىلىق  ،ئهگهر ئۇنىمۇ تاپالمىساڭالر. قۇتقۇزۇڭالر

   .دېگهن »!جهھهننهم ئوتىدىن قوغدىنىشقا تىرىشىڭالر
  )6023: بۇخارى(

ثُمَّ الَْحارِِثيِّ َعْن َجدَِّتِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعْن اْبنِ ُبَجْيٍد الْأَْنَصارِيِّ - 2791
 .َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُردُّوا الِْمْسِكَني َولَْو بِِظلٍْف ُمْحَرقٍ

پ مۇنـداق  رىـۋايهت قىلىـ   چـوڭ ئانىسـىدىن   ئىبنى بۇجهيـد  - 2791
  :گهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې پهيغهمبهر :دەيدۇ
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) بىر نهرسـه سـوراپ كهلسـه، قـوي يـاكى ئۆچكىنىـڭ      (كهمبهغهلنى «
قـۇرۇق  يهنى ( تۇيىقىنى بېرىپ بولسىمۇ يولغا سېلىڭالر كۆيۈپ كهتكهن

   »!)قول قايتۇرماڭالر
  )1714: مالىك(

ْهُد الُْمِقلِّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ قَالَ ُج - 2792
 .َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ

ــداق    - 2792 ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــدۇ ئهبـ مهن : دەيـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

، مدەپ سـورىدى  ـ  قايسى خىـل سـهدىقه ئهڭ ئهۋزەل؟  ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ).ئهڭ ئهۋزەل(لىق بىـلهن بهرگهن سهدىقىسـى   ىيپېقىرنىڭ سېخــ 
ئالـــدى بىـــلهن ھالىـــدىن خهۋەر ئـــېلىش ســـېنىڭ  ېرىشـــنىســـهدىقه ب

  . ①دېدى »!ىغىنباشلمهجبۇرىيىتىڭ بولغانالردىن 
  )1677: ئهبۇ داۋۇد(

ِه َوَسـلََّم  َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ قَالَْت َسأَلُْت أَْو ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 2793
َس الْبِرَّ َعْن الزَّكَاِة فَقَالَ إِنَّ ِفي الَْمالِ لََحقŕا ِسَوى الزَّكَاِة ثُمَّ َتلَا َهِذِه الْآَيةَ الَِّتي ِفي الَْبقََرِة لَْي

  .أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم الْآَيةَ
ــداق     - 2793 ــا مۇن ــۇ ئهنه ــس رەزىيهلالھ ــى قهي ــاتىمه بىنت ــدۇف : دەي

لاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن زاكـات توغرىسـىدا سـوئال      پهيغهمبهر سه
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، )ىغانىدياكى سورال( سورىدىم

ــ دېگهنـدىن كېـيىن بهقهرە     ــ مالـدا زاكـاتتىنمۇ باشـقا ھهقـلهر بـار،     
ســىلهرنىڭ كــۈن چىققــان ۋە كــۈن پاتقــان تهرەپــكه يــۈز   ﴿: سۈرىســىدىن

قـــا، هللابهلكـــى ا. ۆزىال ياخشـــى ئهمهلـــگه ياتمايـــدۇكهلتۈرۈشـــۈڭالرنىڭ ئـــ
ــا     ــتىلهرگه، كىتابق ــۈنىگه، پهرىش ــاخىرەت ك ــى ا(ئ ــان  هللا يهن ــل قىلغ نازى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1471(ئهلبانى  ①
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نـــى ســـۆيۈش  هللا، پهيغهمـــبهرلهرگه ئىمـــان كهلتـــۈرۈش، ا  )كىتابالرغـــا
ئهقرىباالرغـا، يېـتىملهرگه، مىسـكىنلهرگه، ئىبنـى      -يۈزىسىدىن خىـش  

ــهبىللهرگه  ــۇل  (سـ ــى پـ ــ  -يهنـ ــدىن ئاالقىسـ ــان  مېلىـ ــۈپ قالغـ ى ئۈزۈلـ
 -لىققــا ئېرىشىشــىگه پــۇلد، ســائىلالرغا ۋە قۇلالرنىــڭ ئازا)مۇســاپىرالرغا

مال ياردەم بېرىش، نامـاز ئوقـۇش، زاكـات بېـرىش، ئهھـدىگه ۋاپـا قىلىـش،        
ئۇرۇشــقا ) نىــڭ يولىــدا قىلىنغــان  هللا(يوقســۇزلۇققا، كېســهللىككه ۋە  

يهنـى يـۇقىرىقى   (ئهنه شـۇالر  . بهرداشلىق بېرىش ياخشى ئهمهلگه كىرىدۇ
راستچىل ئادەملهردۇر، ئهنه شۇالر ) ئىمانىدا) (سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر

  . ②دېـگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾تهقۋادار ئادەملهردۇر
  )659: تىرمىزى(

ـ  - 2794 ادِّ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر ِمْن كُلِّ َج
 .َعْشَرِة أَْوُسقٍ ِمْن التَّْمرِ بِِقْنوٍ ُيَعلَُّق ِفي الَْمْسجِِد ِللَْمَساِكنيِ

مۇنـداق رىـۋايهت   ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ىنئىبجابىر  - 2794
خورما  ۋەسهقھهر ئون  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: قىلىدۇ

يىشى ئۈچۈن مهسجىدكه بىر رنىڭ يېكهمبهغهلله – يوقسۇلتوپالنغاندا، 
   .③بۇيرىدى قائېسىپ قويۇش ساپاق خورما

  )1662: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبَِيـِدِه   - 2795
الِْقْنوِ فَقَالَ لَـْو َشـاَء َربُّ َهـِذِه     َعًصا َوقَْد َعلََّق َرُجلٌ ِقْنَو َحَشٍف فََجَعلَ َيطَْعُن ِفي ذَِلَك

 .الصََّدقَِة َتَصدََّق بِأَطَْيَب ِمْن َهذَا إِنَّ َربَّ َهِذِه الصََّدقَِة َيأْكُلُ َحَشفًا َيْوَم الِْقَياَمِة
: دەيــدۇمالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق    ئىبنــى ئهۋف  - 2795

ھاســا تۇتقــان ھالــدا   پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قولىــدا 
ئېسـىپ قويۇلغـان،    تهرىپىـدىن مهسـجىدكه   چىقىپ كهلدى، بىر كىشـى 

                                                 
 .ئايهت - 177سۈرە بهقهرە،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 102(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1464(ئهلبانى  ③
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 بـۇنى « :كـۆرۈپ  خورمىنىقۇرۇپ، تهركىبىي قىسمىي بۇزۇلغان بىر ساپ 
بۇنىڭـدىنمۇ ياخشـىراقلىرىنى سـهدىقه     ،خالىسـا  سهدىقه قىلغـان كىشـى  

ەپ د» يهيــدۇئهشــۇنداق خورمــا قىيــامهت كــۈنى ئــادەممۇ ۇ بــ. تتــىاليقىال
   .①ئهيىپلىدى

  )2493: نهسائى(

 عليـه  اهللا صلى النƑ فقال منƒ بلحم تتصدق أن أرادت أهنا عائشة عن - 2796
  .تأكلني ال مبا أتتصدقني وسلم

پـۇراپ قالغـان    مهن: دەيـدۇ  ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق - 2796
ھۇ پهيغهمـبهر سـهلاللال   لماقچى بولغانىدىم،گۆشنى سهدىقه قىپارچه بىر 

» مهيـدىغان نهرسـىنى سـهدىقه قىالمسـهن؟    ېئۆزەڭ ي« :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②دېدى

  )»تهسۋئهلئه«(

 .أهدي إىل النƑ صلى اهللا عليه وسلم ضب فلم يأكله: عن عائشة قالت - 2797
 .»ال تطعموهم ما ال تأكلون« :أال نطعمه املساكنيÝ قال يا رسول اهللا: قالت عائشة

ــه رەزىيهل - 2797  ــداق  ئائىشـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــدۇالھـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
ئـۇنى   ر ھهدىيه قىلىنغانىـدى، لهېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بىر ك

  :مهن. يېمىدى
ـ ؟  تاماق قىلىـپ بېرەيلىمـۇ  كهمبهغهللهرگه ئۇنى ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دەپ سورىغانىدىم،

   .③دېدى ، ـقىالرغا يېگۈزمهڭالرئۆزەڭالر يېمىگهننى باشــ 
 )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2337(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە خالىـــد قىســـرى         ): 4627(ھهيســـهمى  ②
 .ىسىملىك سهلبىيرەك باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهنئ
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 4628(ھهيســـهمى  ③

 .دېگهن
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما َنقََصْت َصَدقَةٌ  - 2798
 .َرفََعُه اللَُّه ِمْن َمالٍ َوَما َزاَد اللَُّه َعْبًدا بَِعفْوٍ إِلَّا ِعزا َوَما َتَواَضَع أََحٌد ِللَِّه إِلَّا

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2798
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

 ۈمچانكهچۈرهللا ا .بىلهن مال كېمىيىپ كهتمهيدۇ ىشسهدىقه قىل«
 تىـــلهپنىـــڭ رازىلىقىنـــى  هللانىڭ ھـــۆرمىتىنى ئاشـــۇرىدۇ ۋە ا ىدبهنـــ

   .»تېخىمۇ كۆتۈرىدۇ مهرتىۋىسىنى ان بهندىسىنىڭقىلغكهمتهرلىك 
  )2588: مۇسلىم(

َعْن الُْمْنِذرِ ْبنِ َجرِيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 2799
َمارِ أَْو الَْعَباِء ُمَتقَلِِّدي السُُّيوِف َوَسلََّم ِفي َصْدرِ النََّهارِ قَالَ فََجاَءُه قَْوٌم ُحفَاةٌ ُعَراةٌ ُمْجَتابِي النِّ

ا َرأَى َعامَُّتُهْم ِمْن ُمَضَر َبلْ كُلُُّهْم ِمْن ُمَضَر فََتَمعََّر َوْجُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَم
قَاَم فََصلَّى ثُمَّ َخطََب فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّـاُس  بِهِْم ِمْن الْفَاقَِة فََدَخلَ ثُمَّ َخَرَج فَأََمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ َوأَ

آَيةَ اتَّقُوا َربَّكُْم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة إِلَى آِخرِ الْآَيِة إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيًبا َوالْ
دََّمْت ِلَغٍد َواتَّقُوا اللََّه َتَصدََّق َرُجلٌ ِمْن ِديَنـارِِه  الَِّتي ِفي الَْحْشرِ اتَّقُوا اللََّه َولَْتْنظُْر َنفٌْس َما قَ

 ِمْن ِدْرَهِمِه ِمْن ثَْوبِِه ِمْن َصاعِ ُبرِِّه ِمْن َصاعِ َتْمرِِه َحتَّى قَالَ َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة قَالَ فََجاَء َرُجلٌ
لْ قَْد َعَجَزْت قَالَ ثُمَّ َتَتاَبَع النَّاُس َحتَّى َرأَْيـُت  ِمْن الْأَْنَصارِ بُِصرٍَّة كَاَدْت كَفُُّه َتْعجُِز َعْنَها َب

ـ  ُه كَْوَمْينِ ِمْن طََعامٍ َوِثَيابٍ َحتَّى َرأَْيُت َوْجَه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَهلَّلُ كَأَنَّ
لََّم َمْن َسنَّ ِفي الْإِْسلَامِ ُسنَّةً َحَسَنةً فَلَُه أَْجُرَهـا  ُمذَْهَبةٌ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َوأَْجُر َمْن َعِملَ بَِها َبْعَدُه ِمْن غَْيرِ أَنْ َيْنقȌَُ ِمْن أُُجورِِهْم َشْيٌء َوَمْن َسنَّ ِفي الْإِْسلَامِ ُسـنَّةً  
 .ْن َبْعِدِه ِمْن غَْيرِ أَنْ َيْنقȌَُ ِمْن أَْوَزارِِهْم َشْيٌءَسيِّئَةً كَانَ َعلَْيِه وِْزُرَها َووِْزُر َمْن َعِملَ بَِها ِم

دېگهنلىكىنــى مۇنــداق ىڭ رىــر دادىســىنئىبنــى جهمــۇنزىر  - 2799
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    بىـر چـۈش ۋاقتـى     بىز: رىۋايهت قىلىدۇ

ــۇق  ــىدا ئولتۇراتتـ ــهللهمنىڭ قېشـ ــاق .ۋەسـ ــاچ،  ،ياالڭئايـ ــرىم يالىڭـ يېـ
ئاسـقان بىـر    چقىلىـ يېنىغـا   ڭ كىيىملهرنى ئارتىۋالغـان، ئۇچىلىرىغا يۇ

 ىنچىسى بهلكى ھهممىسى دېگـۈدەك ئۇالرنىڭ كۆپ .كىشى كهلدى گۇرۇھ
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم . مــۇزەر قهبىلىســىدىن ئىــدى
بىــر قىســىم بولــۇپ چىرايــى ئۇالرنىــڭ ئــاچ ۋە يوقســۇل ھــالىنى كــۆرۈپ 

ــى ــپ   .كهتت ــۆيىگه كىرى ــدىن ئ ــيىن  ئان ــدىن كې ــى ئهزان  ،چىققان بىاللن
ــدى  ــقا بۇيرى ــيىن،  . ئوقۇش ــۈرۈلگهندىن كې ــر چۈش ــۇ  تهكبى ــاز ئوق . دىنام

سىلهرنى ! ئى ئىنسانالر﴿ :قىلىپ بكېيىن كىشىلهرگه خىتا نامازدىن
ــۇڭالر    ــارىڭالردىن قورق ــان پهرۋەردىگ ــاندىن ياراتق ــرال ئىنس ــگهن  ①﴾بى دې

تىـن قورقـۇڭالر، ھهر   هللا! ئـى مـۇئمىنلهر  ﴿: ئايهتنى ئاخىرىغىچه، ئانـدىن 
ــادەم ئهته  ــۈنى (ئـ ــامهت كـ ــى قىيـ ــۈن ) يهنـ ــن(ئۈچـ ــى ئهمهللهردىـ ) ياخشـ

ــۇن، ا  ــا قارىســ ــى تهييارلىغانلىقىغــ ــۇڭالر، ا هللانېمىلهرنــ ــن قورقــ هللا تىــ
دېـــگهن  ②﴾ھهقىـــقهتهن قىلىۋاتقـــان ئىشـــىڭالردىن تولـــۇق خهۋەرداردۇر

  :الشتۇرۇپسۆزىنى داۋامئاندىن . ئوقۇدى ئايهتنى
ــىھه« ــدىنتىلال ر كىشــــ ــ، لىرىــــ ــيىم دىن،تهڭگىلىرىــــ  - كىــــ

بىــرەر ســادىن بولســىمۇ    كېچهكلىرىــدىن، بۇغــداي ۋە خورمىلىرىــدىن  
 .دېـــدى» نبهرســـۇ ھهتتـــا يېـــرىم خورمـــا بولســـىمۇ ســـهدىقه قىلســـۇن،

ئهنسـارىالردىن بىــر ئــادەم خــېلىال ئېغىـر بىــر خــالتىنى ئــاران كۆتــۈرۈپ   
 ـ بىـرلهپ   شۇنىڭ بىلهن، كىشىلهر بىـر . ئېلىپ كېلىپ سهدىقه قىلدى

ــلىدى  ــهدىقىلىرىنى ئهكىلىشــكه باش ــام .س ــنگهن   ،قارىس ئېلىــپ كېلى
 .كېچهكلهر ئىككى دۆۋە بولۇپ كېتىپتـۇ  - ئىچمهك ۋە كىيىم - مهكېي

يۈزىنىـڭ خۇشـاللىقتىن    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  
ــدەك  ــۆردۈم  ئالتۇنـ ــى كـ ــارقىراپ كهتكهنلىكىنـ ــيىن . پـ ــۇندىن كېـ  ،شـ

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدىپهيغهمبهر سهلال
، ئۇنىڭغـا شـۇ   نى يولغـا قويسـا  ئىشـ  ياخشى ەركىمكى ئىسالمدا بىر«

ــادەم    ئىشــنىڭ ئهجــرى ۋە ئۇنىڭــدىن كېــيىن شــۇ ئىشــنى قانچىلىــك ئ
ــۇنچىلىك ئهجىـــر بولـــۇپ تۇرىـــدۇ  ــا شـ ــا، ئۇنىڭغـ ــۇ، ئۇالرنىـــڭ . قىلسـ بـ

ــدۇ  ــدىن ھــېچ نهرســىنى كېمهيتىۋەتمهي ىســالمدا كىمكــى ئ. ئهجىرلىرى
بىــرەر يامــان ئىشــنى باشــالپ بهرســه، ئۇنىڭغــا شــۇ ئىشــنىڭ گۇنــاھى ۋە  

                                                 
 .ئايهت -1سۈرە نىسا،  ①
 .ئايهت -18سۈرە ھهشىر،  ②
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ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن شـــۇ ئىشـــنى قانچىلىـــك ئـــادەم قىلســـا، ئۇنىڭغـــا 
بۇ، ئۇالرنىڭ گۇناھىدىن ھـېچ نهرسـىنى   . شۇنچىلىك گۇناھ بولۇپ تۇرىدۇ

   .»كېمهيتىۋەتمهيدۇ
  )1017: مۇسلىم(

اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي  - 2800
قَالَ َرُجلٌ لَأََتَصدَّقَنَّ بَِصَدقٍَة فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فََوَضَعَها ِفي َيِد َسارِقٍ فَأَْصـَبُحوا َيَتَحـدَّثُونَ   

أََتَصدَّقَنَّ بَِصَدقٍَة فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فََوَضَعَها ِفـي  ُتُصدَِّق َعلَى َسارِقٍ فَقَالَ اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد لَ
انَِيـٍة  َيَدْي َزانَِيٍة فَأَْصَبُحوا َيَتَحدَّثُونَ ُتُصدَِّق اللَّْيلَةَ َعلَى َزانَِيٍة فَقَالَ اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد َعلَى َز

َها ِفي َيَدْي غَنِيٍّ فَأَْصَبُحوا َيَتَحدَّثُونَ ُتُصدَِّق َعلَـى  لَأََتَصدَّقَنَّ بَِصَدقٍَة فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فََوَضَع
ُتَك غَنِيٍّ فَقَالَ اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد َعلَى َسارِقٍ َوَعلَى َزانَِيٍة َوَعلَى غَنِيٍّ فَأُِتَي فَِقيلَ لَُه أَمَّا َصَدقَ

َوأَمَّا الزَّانَِيةُ فَلََعلََّها أَنْ َتْسَتِعفَّ َعْن زَِناَهـا َوأَمَّـا   َعلَى َسارِقٍ فَلََعلَُّه أَنْ َيْسَتِعفَّ َعْن َسرِقَِتِه 
 .الَْغنِيُّ فَلََعلَُّه َيْعَتبُِر فَُيْنِفُق ِممَّا أَْعطَاُه اللَُّه

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2800
  :نسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگه پهيغهمبهر

 دەپ چىقتى ، ـ مهن چوقۇم سهدىقه قىلىمهن) هبۇ كېچ( :بىر كىشى«
بـۇ  : ئهتىسى، كىشىلهر .بىر ئوغرىغا بهردى) بىلمهستىن(سهدىقىسنى  ۋە

! هللائـى ا  :ئـۇ كىشـى  . دېيىشـتى  ، ـ  ئوغرىغـا بېرىپتـۇ   ئـادەم سهدىقىسـىنى  
. دېدىـ ئوغرىغا سهدىقه بهرگهنلىكىم ئۈچۈن ساڭا ھهمدۇسانا ئېيتىمهن،  

ــ ــۇ كــېچه( :دىنئان  زىنــادەپ چىقتــى ۋە  ، ـ  چوقــۇم ســهدىقه قىلىــمهن ) ب
: ئهتىسى، كىشـىلهر  .سهدىقه بهردى) بىلمهستىن(غان بىر ئايالغا ىدىقىل

ئـۇ  . دېيىشـتى  ، ـ ئايالغـا سـهدىقه بېرىپتـۇ   بىـر  غان ىـدى زىنـا قىل  بۇ ئـادەم 
غان ئايالغا سهدىقه بهرگهنلىكىم ئۈچۈن ساڭا ىدىزىنا قىل! هللائى ا :كىشى

ــتىمهن،    ھه ــانا ئېي ــدىـ مدۇس ــدىن. دې ــۇ كــېچه ( :ئان ــۇم ســهدىقه  ) ب چوق
بىر بـاي  ) بىلمهستىن( تۈرۈپ چىقىپۆسهدىقىسىنى ك ،دەپ ، ـ قىلىمهن

 ، ـ بىر بايغا سـهدىقه بېرىپتـۇ  بۇ ئادەم  :ىسى، كىشىلهرئهت .كىشىگه بهردى
غان ئايالغـا ۋە بـاي   ىـدى زىنـا قىل  ئوغرىغـا، ! هللائـى ا : ئـۇ كىشـى  . دېيىشتى
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ـ ســهدىقه بهرگهنلىكىــم ئۈچــۈن ســاڭا ھهمدۇســانا ئېيــتىمهن،    كىشــىگه
ئوغرىغـا  بهلكىم : مۇنداق دېيىلدى) چۈشىدە(كېيىن ئۇ كىشىگه . دېدى

ــوغرىلىقتىن ۋاز كهچ  ــۇنى ئ زىنــا  .مــۇمكىن شــىۈۈرتبهرگهن ســهدىقهڭ ئ
ــدىقىل ــادىن    ى ــيىن زىن ــدىن كې ــۇنى بۇن ــهدىقهڭ ئ ــا بهرگهن س غان ئايالغ
سـهدىقهڭدىن ئىبـرەت    مۇ سېنىڭ بهرگهنباي .مۇمكىن شىۇقالشتۇريىرا

لىرىـدىن كهمـبهغهللهرگه سـهدىقه    نېمهت نىـڭ ئـۆزىگه بهرگهن  هللائېلىپ، ا
   .»بېرىپ قېلىشى مۈمكىن

  )1421: بۇخارى(

َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   -2801
ُعلَْيا َخْيٌر ِمْن الَْيِد السُّفْلَى َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ َوَخْيُر الصََّدقَِة َعْن ظَْهـرِ ِغًنـى َوَمـْن    الَْيُد الْ

 . َيْسَتْعِفْف ُيِعفَُّه اللَُّه َوَمْن َيْسَتْغنِ ُيْغنِِه اللَُّه
ــم  -2801 ــىھهكىـ ــۋايهت   ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــزام رەزىيهلالھـ ھىـ

  :لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسه قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر
قولــدىن ) ئــالغۇچى(دىكى قــول ئاســتى ) بهرگــۈچى( تىدىكىئۈســ«

ــىدۇر ــهدىقه ب .ياخش ــېلىش    ىشــنىرېس ــدىن خهۋەر ئ ــلهن ھالى ــدى بى ئال
ــانالردىن   ــلســېنىڭ مهجبۇرىيىتىــڭ بولغ ــهدىقىنىڭ ئهڭ  !ىغىنباش س

ــى ئ ــدۇر ېياخشىســـ ــقاندا بېرىلگىنىـــ ــدىن ئاشـــ ــى . هتىياجـــ كىمكـــ
ئـۇ  هللا شـنى ئـارزۇ قىلسـا، ا   ساقلىنى) ىلهمچىلىك ۋە يامان ئىشـالردىن ت(

نىڭ يـاردىمىگه  كىمكى ئىنسانالر. دۇيقالئۇنداق ئىشالردىن ساكىشىنى 
ھتـاج  وئۇ كىشىنى ھـېچكىمگه م هللا ئارزۇ قىلسا، اموھتاج بولماسلىقنى 

   .»قىلمايدۇ
  )1428: بۇخارى(

َما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه - 2802
ى فَالَْيـُد  َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ َوذَكََر الصََّدقَةَ َوالتََّعفَُّف َوالَْمْسأَلَةَ الَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمْن الَْيِد السُّفْلَ

 .اِئلَةُالُْعلَْيا ِهَي الُْمْنِفقَةُ َوالسُّفْلَى ِهَي السَّ
پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ مۇنداق  مائهنهۇ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ - 2802
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تىلهمچىلىـك ۋە  ( ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنبهردە تۇرۇپ سـهدىقه 
ۋە تىلهمچىلىـك قىلىـش ھهققىـدە سـۆز      شسـاقلىنى ) يامان ئىشالردىن

  :قىلدى ۋە
ــت« ــتى  ىدىكىئۈسـ ــول ئاسـ ــىدۇر دىقـ ــدىن ياخشـ ــۈنكى . كى قولـ چـ

  . دېدى »كى قول تىلىگۈچى قولدۇردىقول بهرگۈچى، ئاستى ۈستىدىكىئ
  )1429: بۇخارى(

 .الُْمَتَعفِّفَةُ الُْعلَْيا الَْيُد: ويف رواية - 2803
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  :كېلىشـــىچه يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 2803

) تىلىمهيـدىغان يهنى (كى قول ئىپپهتلىك ىدىئۈست«: ئهلهيهى ۋەسهللهم
  .دېگهن »قولدۇر

َعْن طَارِقٍ الُْمَحارِبِيِّ قَالَ قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2804
ـ  َك َوَسلََّم قَاِئٌم َعلَى الِْمْنَبرِ َيْخطُُب النَّاَس َوُهَو َيقُولُ َيُد الُْمْعِطي الُْعلَْيا َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ أُمَّ

 .ُمْخَتَصٌر .َباَك َوأُْخَتَك َوأََخاَك ثُمَّ أَْدَناَك أَْدَناَكَوأَ
: تارىق مۇھارىبى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ  - 2804

بىز مهدىنىگه يېتىـپ كهلگىنىمىـزدە، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      
  :جامائهتكه خۇتبه سۆزلهپ ۋەسهللهم مۇنبهردە

ئالـدى   ىشنىرېسهدىقه ب. ۈستۈنكى قولدۇربهرگۈچى قول ئ) سهدىقه(«
بىــلهن ھالىــدىن خهۋەر ئــېلىش ســېنىڭ مهجبۇرىيىتىــڭ بولغــانالردىن 

شــلىرىڭ، ئانــدىن ئوغــۇل قېرىندا - ، قىــزاتــا ـ ئانــاڭ  ئيهنــى  !ىغىنباشــل
بـــويىچه ئهڭ يـــېقىن بولغانالرغـــا بېرىشـــتىن  تۇغقـــانلىق دەرىجىســـى

   .①»باشال
  )2532: نهسائى(

رِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الْأَْنَصارِيِّ قَالَ كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َجابِ - 2805
َوَسلََّم إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ بِِمثْلِ َبْيَضٍة ِمْن ذََهبٍ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََصْبُت َهِذِه ِمـْن َمْعـِدٍن   

غَْيَرَها فَأَْعَرَض َعْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ أََتـاُه   فَُخذَْها فَهَِي َصَدقَةٌ َما أَْمِلُك
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َرَض َعْنُه ِمْن ِقَبلِ ُركْنِِه الْأَْيَمنِ فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك فَأَْعَرَض َعْنُه ثُمَّ أََتاُه ِمْن ِقَبلِ ُركْنِِه الْأَْيَسرِ فَأَْع
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ أََتاُه ِمْن َخلِْفِه فَأََخذََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال

 َيـأِْتي  فََحذَفَُه بَِها فَلَْو أََصاَبْتُه لَأَْوَجَعْتُه أَْو لََعقََرْتُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ 
كُْم بَِما َيْمِلُك فََيقُولُ َهِذِه َصَدقَةٌ ثُمَّ َيقُْعُد َيْسَتِكفُّ النَّاَس َخْيُر الصََّدقَِة َما كَانَ َعـْن  أََحُد

 . ظَْهرِ ِغًنى
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئهنسارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     - 2805

ــدۇ ــىدا     : دەي ــهللهمنىڭ قېش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــز پهيغهم بى
بىــر ئــالتۇننى ئېلىــپ  چوڭلۇقىــداتتــۇق، بىــر ئــادەم قولىــدا تۇخــۇم تۇرا

  : كېلىپ
مهن بـۇ ئـالتۇننى بىـر كانـدىن تېپىۋالـدىم،      ! نىـڭ رەسـۇلى  هللائـى ا ــ 

سـهن  (يېنىمدا بۇنىڭدىن باشقا ھېچ نهرسهم يـوق، بـۇنى سـهدىقه قىـالي،     
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . دېدى ـ! ئالغىن) بۇنى تارقىتىش ئۈچۈن

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ئـادەم ئـۇ  . سهللهم ئۇنىڭدىن يـۈزىنى ئۆرىۋالـدى  ۋە
 غانىـدى، سـۆزىنى تهكرارلى  ئۆتـۈپ  گهئـوڭ تهرىـپى  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
يهنه يـۈزىنى   ئۆتكهنىـدى،  ىگهئـۇ يهنه سـول تهرىـپ    .يهنه يۈزىنى ئۆرىۋالـدى 

 ەپــتىن كېلىــپ، ســۆزىنى تهكرارلىغانىــدى،ئارقــا تهر انــدىنئ. ئۆرىۋالــدى
ــۇنى ئېلىــپ   ــۇ كىشــىگه  ،پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ ئ

چوقـۇم   ،ئهگهر ئـالتۇن ئۇنىڭغـا تېگىـپ كهتـكهن بولسـا      .قارىتىپ ئـاتتى 
ئانـدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     . بـوالتتى  ئۇنى زەخمىلهندۈرگهن

  :ۋەسهللهم
ــۇ ســهدىقهدۇر: نهرسىســىنى ئېلىــپ كېلىــپ ئىنســانالر ھهمــمه «  ب

قولىـدىكى ھهممىنـى سـهدىقه قىلىـپ     (دەپ  ، ـ  )ه قىلىـۋېتىمهن سـهدىق (
ــپ ــۇرۇپ   ،)بېرىۋىتىـ ــدىن ئولتـ ــقىالرئانـ ــاليدۇ باشـ ــكه باشـ  .دىن تىلهشـ

» سهدىقىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئـۆز ئېهتىياجىـدىن ئاشـقاندا بېرىلگىنىـدۇر    
   .①دېدى

  )1673 :داۋۇد ئهبۇ(
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َحةَ أَنَُّه َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي طَلْ -2806
ـ   ِه َعْنُه َيقُولُ كَانَ أَُبو طَلَْحةَ أَكْثََر الْأَْنَصارِ بِالَْمِديَنِة َمالًا ِمْن َنْخلٍ َوكَانَ أََحبُّ أَْمَواِلـِه إِلَْي

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُخلَُها َوَيْشَرُب  َبْيُرَحاَء َوكَاَنْت ُمْسَتقْبِلَةَ الَْمْسجِِد َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه
ِحبُّـونَ  ِمْن َماٍء ِفيَها طَيِّبٍ قَالَ أََنٌس فَلَمَّا أُْنزِلَْت َهِذِه الْآَيةُ لَْن َتَنالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُت

ِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اللَّـَه َتَبـاَرَك   قَاَم أَُبو طَلَْحةَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َوإِنََّهـا   َوَتَعالَى َيقُولُ لَْن َتَنالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َوإِنَّ أََحبَّ أَْمَواِلي إِلَيَّ َبْيُرَحاَء

اللَِّه فََضْعَها َيا َرُسولَ اللَِّه َحْيثُ أََراَك اللَُّه قَالَ فَقَـالَ  َصَدقَةٌ ِللَِّه أَْرُجو بِرََّها َوذُْخَرَها ِعْنَد 
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبخٍ ذَِلَك َمالٌ َرابٌِح ذَِلَك َمالٌ َرابٌِح َوقَْد َسِمْعُت َما قُلَْت 

أَُبو طَلَْحةَ أَفَْعلُ َيا َرُسولَ اللَِّه فَقََسَمَها أَُبو طَلَْحـةَ   َوإِنِّي أََرى أَنْ َتْجَعلََها ِفي الْأَقَْربَِني فَقَالَ
 . ِفي أَقَارِبِِه َوَبنِي َعمِِّه

ئهنهس ئىبنـى   ئىسهاق ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبـۇ تهلـهه   - 2806
: رىـۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنـى  مۇنـداق   مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ  

ــۇ تهلــهه مهدىنىــدە ئهڭ كــۆپ   ــار كىشــى ئىــد ئهب  .ىخورمىلىــق بېغــى ب
ئهڭ ياخشـــى كۆرىـــدىغان باغلىرىـــدىن بىـــرى بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ بهيرۇھـــا 

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ. مهسجىدنىڭ ئۇدۇلىدا ئىدى
ــاتتى    ــانغىچه ئىچىــپ چىق ــاتلىق ســۈيىدىن ق ــپ، ت ــا كىرى  َسئهنه. باغق

نهرسـهڭالردىن سـهرپ   ياخشى كۆرگهن ﴿: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ
) يهنى ماللىرىڭالرنىـڭ ياخشىسـىنى سـهدىقه قىلمىغىـچه    (قىلمىغىچه 

ــز ياخشــىلىققا   ــنهتكه (ھهرگى ــى جهن ــگهن  ①﴾ئېرىشهلمهيســىلهر) يهن دې
  :ئورنىدىن تۇرۇپئهبۇ تهلهه  ئايهت نازىل بولغان چاغدا،

ياخشـى كـۆرگهن نهرسـهڭالردىن    ﴿ :تائـاال  هللا! نىـڭ رەسـۇلى  هللائـى ا ــ 
ــهرپ قىلمى ــچه سـ ــهدىقه   (غىـ ــىنى سـ ــڭ ياخشىسـ ــى ماللىرىڭالرنىـ يهنـ
﴾ ئېرىشهلمهيسـىلهر ) يهنى جهننهتكه(ھهرگىز ياخشىلىققا ) قىلمىغىچه

. ياخشى كۆرىدىغان مېلىم بهيرۇھا ئاتلىق بېغىمدۇر ئهڭ دەيدۇ، مېنىڭ
 سـهدىقه قىلـدىم، بۇنىـڭ   نىـڭ رىزالىقىنـى ئۈمىـد قىلىـپ     هللامهن بۇنى 
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ــمهن ۋەخهيرلىــك بولۇشــىنى  ــاخىرەتلى هللا تىلهي ــدا ئ ىم كنىــڭ دەرگاھى
يهرگه  بۇيرىغـــان هللاســـهن بـــۇنى ا. پ قېلىشـــىنى ئـــارزۇ قىلىـــمهنلـــۇبو

بـۇنى   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   . دېدىـ ،  سهنئىشلهتكهي
   :ئاڭالپ

ھهقىـقهتهن پايـدىلىق   بـۇ،  . ھهقىقهتهن پايـدىلىق مالـدۇر  بۇ، ! ــ پاھ
ىم، بـــۇ بـــاغنى ئهڭ يـــېقىن ســـېنىڭ دېگهنلىرىڭنـــى ئاڭلىـــد .مالـــدۇر

تـــوغرا دەپ  دىغان ســـهدىقه قىلىۋېتىشـــىڭنىتۇغقانلىرىـــڭ پايدىلىنىـــ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ تهلهه. دېدى ، ـقارايمهن

دېدى  ، ـ قىلىمهن ئېيتقىنىڭدەكمهن چوقۇم ! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 
  . غا بۆلۈپ بهردىنىڭ ئوغۇللىرىىيېقىن تۇغقانلىرى ۋە تاغىس بېغىنىۋە 

  )1461: ۇخارىب(

َعْن أََنسٍ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَبِي طَلَْحـةَ اْجَعلَْهـا ِلفُقَـَراِء     - 2807
أَقَارِبَِك فََجَعلََها ِلَحسَّانَ َوأَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ َوقَالَ الْأَْنَصارِيُّ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن ثَُماَمةَ َعْن أََنـسٍ  

ِديِث ثَابٍِت قَالَ اْجَعلَْها ِلفُقََراِء قََراَبِتَك قَالَ أََنٌس فََجَعلََها ِلَحسَّانَ َوأَُبيِّ ْبنِ كَْعـبٍ  ِمثْلَ َح
 .َوكَاَنا أَقَْرَب إِلَْيِه ِمنِّي

ــ ئهنهس - 2807 ــۇ ئهنهــ ــۋايهت قىلىۇدىن رەزىيهلالھــ ــىچهنىرىــ ، شــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبۇ تهلههگه

! ۆلۈپ بهرگىنىڭنىڭ ئىچىدىكى كهمبهغهللهرگه بتۇغقانلىرئۇنى ـ ـ
ئۆزىگه مهندىنمۇ يېقىن تۇغقىنى بولغان ھهسسان ۋە بۇ باغنى ئۇ  .دېدى ـ

  . ئۇبهي ئىبنى كهئبكه بېرىۋەتتى
  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

 أَُبيٌّ ِمْنُهْم َوكَانَ قَالَ ِمِهَرِح ذَوِي َعلَى طَلَْحةَ أَُبو بِِه فََتَصدََّق: رواية ويف – 2808
 أَلَـا  فَقَالَ طَلَْحةَ أَبِي َصَدقَةَ َتبِيُع لَُه فَِقيلَ ُمَعاوَِيةَ ِمْن ِمْنُه ِحصََّتُه َحسَّانُ َوَباَع قَالَ َوَحسَّانُ
 َبنِـي  قَْصـرِ  ِضعَِمْو ِفي الَْحِديقَةُ ِتلَْك َوكَاَنْت قَالَ َدَراِهَم ِمْن بَِصاعٍ َتْمرٍ ِمْن َصاًعا أَبِيُع

  .ُمَعاوَِيةُ َبَناُه الَِّذي ُحَدْيلَةَ
ئهبۇ تهلهه رەزىيهلالھۇ  :مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 2808
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ــى  ــۇ بېغىن ــا تۇغقانلىرى ئۆزىنىــڭ ئهنه ــۋەتتى غ ــهدىقه قىلى ئۇالرنىــڭ . س
ــار ئىــدى كهئب ئــۇبهي ئىبنــى بىــلهنھهسســان  ئىچىــدە ھهسســان . مــۇ ب

  : كىشىلهر. مۇئاۋىيهگه ساتتى ىنىھهسسىسئۆزىنىڭ 
  :، ئۇكهنىدىدېيىشـ تهلههنىڭ سهدىقىسىنى ساتامسهن؟ ــ 
يهنـى بۇنىڭـدا   (؟ تىممامسـات  تهڭگىـگه  بىر سـا خـورمىنى بىـر سـا    ــ 

بهنـى   لدۇرغانسـا  ئۇ بـاغ مۇئـاۋىيه  . دېدى ـ) دۇرۇس بولمىغۇدەك نېمه بار؟
  . دا ئىدىئورنىنىڭ ىيىسارھۇدەيله 

  )هق رىۋايهت قىلغانمۇئهلل بۇخارى(

َعْن َزْيَنَب اْمَرأَِة َعْبِد اللَِّه قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 2809
َتَصدَّقَْن َيا َمْعَشَر النَِّساِء َولَْو ِمْن ُحِليِّكُنَّ قَالَْت فََرَجْعُت إِلَى َعْبِد اللَِّه فَقُلُْت إِنَّـَك َرُجـلٌ   

ُه فَإِنْ ِفيُف ذَاِت الَْيِد َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََمَرَنا بِالصََّدقَِة فَأِْتِه فَاْسأَلَْخ
قَالَْت  كَانَ ذَِلَك َيْجزِي َعنِّي َوإِلَّا َصَرفُْتَها إِلَى غَْيرِكُْم قَالَْت فَقَالَ ِلي َعْبُد اللَِّه َبلْ ائِْتيِه أَْنِت

ـ  ا فَاْنطَلَقُْت فَإِذَا اْمَرأَةٌ ِمْن الْأَْنَصارِ بَِبابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاَجِتي َحاَجُتَه
َعلَْيَنـا   قَالَْت َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أُلِْقَيْت َعلَْيِه الَْمَهاَبةُ قَالَْت فََخَرَج
ْسـأَلَانَِك  بِلَالٌ فَقُلَْنا لَُه ائِْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبِْرُه أَنَّ اْمَرأََتْينِ بِالَْبابِ َت
ْن َنْحُن قَالَْت أَُتْجزǛُِ الصََّدقَةُ َعْنُهَما َعلَى أَْزَواجِهَِما َوَعلَى أَْيَتامٍ ِفي ُحُجورِِهَما َولَا ُتْخبِْرُه َم

ُه َعلَْيِه فََدَخلَ بِلَالٌ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُه فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
للَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَيُّ  َوَسلََّم َمْن ُهَما فَقَالَ اْمَرأَةٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َوَزْيَنُب فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا

أَْجـُر  الزََّيانِبِ قَالَ اْمَرأَةُ َعْبِد اللَِّه فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُهَما أَْجـَراِن  
 . الْقََراَبِة َوأَْجُر الصََّدقَِة

 ھــۇئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇدنىڭ ئايــالى زەيــنهپ رەزىيهلال - 2809
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :دەيدۇ ئهنها مۇنداق

 دىن ئېلىـپ چىقىـپ  زىننهت بۇيۇملىرىڭالر! ئى ئايالالر جامائهسىــ 
ــالر  ــهدىقه قىلىڭ ــ! بولســىمۇ س ــدى ـ ــدۇلالھ . دې نىڭ مهن يولدىشــىم ئاب

  :شىغا كېلىپېق
ى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـ   . سـهن ئادەممۈلكى ئاز  - سهن مالــ 



  بۆلۈمى زاكات

 206

ــبهر      ــدى، پهيغهمـــ ــنى بۇيرىـــ ــهدىقه قىلىشـــ ــزگه ســـ ــهللهم بىـــ ۋەســـ
، سـاڭا خهجلىـگهن مـاللىرىم سـهدىقه     قىنئهلهيهىسساالمدىن سوراپ بـاق 

  :ئىبنى مهسئۇد. مدېدى ـ بوالمدىكهن، بولمىسا باشقىالرغا بېرىۋېتىمهن،
ـــ  ــۆزەڭ بېرىــپ ســورىغىن ـ ــ! ســهن ئ ــدى ـ مهن  شــۇنىڭ بىــلهن،. دې

ــهلاللالھۇ ئهل  ــبهر س ــدىغا   پهيغهم ــهللهمنىڭ ئىشــىكىنىڭ ئال ــى ۋەس هيه
ماڭــا ئوخشــاش ســوئال ســورىغىلى  مۇكهلســهم، ئهنســارىالردىن بىــر ئايــال

ى ئالدىـدا  ىڭ ئىشـىك پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمن ،كېلىپ
بىـــر خىـــل  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر  .تۇرغـــانىكهن

ئهنهـۇ بىزنىـڭ قېشـىمىزغا    بىالل رەزىيهلالھۇ . ھهيۋەتلىك كىشى ئىدى
  :چىقتى، بىز ئۇنىڭغا

 :پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا كىرىـپ      ــ 
 ۆزلىرىنىــڭدىن ئهنســ ئــۇالر .ئالدىــدا ئىككــى ئايــال تۇرىــدۇ    ئىشــىك

 نىـڭ تىمالرغـا خهجلىـگهن مېلى  ېئهرلىرىگه ۋە ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىدىكى ي
ــابالن    ــاكى ھېسـ ــابلىنىدىغان يـ ــهدىقه ھېسـ ــوراپ سـ مايدىغانلىقىنى سـ

ــى دېمىگىــن  باقمــاقچىكهن دېگىــن، ئهممــا  ــ! بىزنىــڭ كىملىكىمىزن  ـ
بىـــالل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  . دېـــدۇق

، كهنئىـ  بىزنىڭ سۆزلىرىمىزنى ئېيتقان ،ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كىرىپ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىالل .دەپ سوراپتۇ ـ كهن؟لهرئۇالر كىمــ 
، پهيغهمـبهر  كهندېگهن ئى، ـ  ئهنسارىالردىن بىر ئايالــ زەينهپ بىلهن 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :، بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇاپتۇدەپ سور ـ قايسى زەينهپ؟ــ 

ـــ  ــ ، ـ  ئابــدۇلالھنىڭ ئايــالىـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . گهن ئىــكهندې
  :هيهى ۋەسهللهمئهل

رەھىــم  –ســىله (تۇغقانغــا ، بىــرى بولىــدۇئۇالرغــا ئىككــى ئهجىــر ــــ 
  . ەپ جاۋاپ بېرىپتۇد ، ـيهنه بىرسى سهدىقه قىلغاننىڭ ،)قىلغاننىڭ

 )1000: مۇسلىم(
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ـ  - 2810 ُه عن َمْعَن ْبَن َيزِيَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه قَالَ َباَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َوأَبِي َوَجدِّي َوَخطََب َعلَيَّ فَأَْنكََحنِي َوَخاَصْمُت إِلَْيِه َوكَانَ أَبِي َيزِيُد أَْخَرَج 

ِه َما لََّدَنانَِري َيَتَصدَُّق بَِها فََوَضَعَها ِعْنَد َرُجلٍ ِفي الَْمْسجِِد فَجِئُْت فَأََخذُْتَها فَأََتْيُتُه بَِها فَقَالَ َوال
 إِيَّاَك أََرْدُت فََخاَصْمُتُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لََك َما َنَوْيَت َيـا َيزِيـدُ  

 .فأنكحƗ وأمهر عƗ: وقال رزين.  َولََك َما أََخذَْت َيا َمْعُن رواه البخاري
 مهن :نـداق دەيـدۇ  مۇ مهئىن ئىبنى يهزىد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  - 2810

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه     بىلهن بىلـله  دادام ۋە بوۋام 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنـى ئـۆيلهپ   . غانبهيئهت قىل

ــانقوي ــر     . غ ــىدىكى بى ــڭ ئارىس ــلهن ئىككىمىزنى ــتىم دادام بى ــر قې بى
ى ســهدىقه دادام بىــر نهچــچه ئــالتۇنن. مهســلىنىمۇ ھهل قىلىــپ قويغــان

. قىلىش ئۈچۈن مهسـجىدته بىـر ئادەمنىـڭ يېنىغـا قويـۇپ قويغـانىكهن      
ئــۇ ) ئــۇنى دادامنىــڭ قويــۇپ قويغــانلىقىنى بىلمهســتىنال (مهن بېرىــپ 

دادام مېنىـــڭ ئـــۇ ئـــالتۇنالرنى ئېلىـــپ . ئـــالتۇنالرنى ئېلىـــپ كهلـــدىم
  :كهلگىنىمنى كۆرۈپ

ئـالتۇنالرنى  تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، مهن ئـۇ    هللا ــ ا
ــدى       ــدىم، ـ دې ــۇپ قويمىغانى ــۇن دەپ قوي ــېنى ئالس ــلهن،  . س ــۇنىڭ بى ش

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ     ئىككىمىــز تالىشــىپ پهيغهم
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ئالدىغا بېرىپ، بولغان ئهھۋالنى بايـان قىلـدۇق  

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
! نىـ ئـى مهئ  .لىـدۇ اڭا نىيىتىڭگه يارىشـا ئهجىـر بېرى  س! ئى يهزىدــ 

  . دېدى سهن ئالغان ئالتۇنالر ساڭا تهۋە بولىدۇ، ـ
 )1422: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا  -2811
كَانَ لََها أَْجُرَها بَِما أَْنفَقَْت َوِلَزْوجَِها أَْجُرُه بَِمـا   أَْنفَقَْت الَْمْرأَةُ ِمْن طََعامِ َبْيِتَها غَْيَر ُمفِْسَدٍة

  .كََسَب َوِللَْخازِِن ِمثْلُ ذَِلَك لَا َيْنقȌُُ َبْعُضُهْم أَْجَر َبْعضٍ َشْيئًا
ــدۇكى،     - 2811 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
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  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهگهر ئايال كىشى ئۆيىدىكى تائامنى ئىسراپ قىلماستىن سـهدىقه  «

ئـۇ ئايالغـا؛ شـۇ تامـاقنى     قىلغان بولسـا، شـۇ قىلغـان سهدىقىسـى ئۈچـۈن      
ــۇ(تېپىــپ كهلگهنلىكــى ئۈچــۈن   ــۇ ئاشــلىقنى  ئايالنىــڭ ئېــرىگه ۋە) ئ ئ

ى تۈپهيلىـدىن يهنه  بىـر  .ساۋاب بولىدۇ ساقلىغانلىقى ئۈچۈن ئامبارچىغا
   .»مىيىپ قالمايدۇهجرى كېبىرىنىڭ ئ

  )1425: بۇخارى(

َعْن أَْسَماَء َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما ِلَي َمالٌ إِلَّـا َمـا    - 2812
  .أَْدَخلَ َعلَيَّ الزَُّبْيُر فَأََتَصدَُّق قَالَ َتَصدَِّقي َولَا ُتوِعي فَُيوَعى َعلَْيِك

ــداق  ئهســما رەزىي - 2812 ــا مۇن ــدۇهلالھــۇ ئهنه ــبهر : دەي مهن پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

بهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ماڭـا     ۇمېنىـڭ ز ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
ئهكىرىـــپ بهرگهنـــدىن باشـــقا مـــېلىم يـــوق، مهن شـــۇنىڭدىن ســـهدىقه 

  :دەپ سورىسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ؟ ـقىالمدىمهن
 مۇهللا ،شۇنداق قىلساڭ .سهدىقه قىلغىنقىلماستىن بېخىللىق ــ 

  . دېدى ، ـساڭا بېخىللىق قىلمايدۇ
  )2590 :بۇخارى(

َعْن َهمَّامٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2813
 .أَةُ ِمْن كَْسبِ َزْوجَِها َعْن غَْيرِ أَْمرِِه فَلَُه نِْصُف أَْجرِِهَوَسلََّم قَالَ إِذَا أَْنفَقَْت الَْمْر

ــۇ  - 2813 ــام ئهب ــبهر     ھهمم ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ھ
گهنلىكىنـــى رىـــۋايهت ېســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق د

  :قىلىدۇ
قىسىز سـهدىقه  ۇنىڭ بۇيرئۇ نىڭ مېلىدىنئهگهر ئايال كىشى ئېرى«

  . »غان مالنىڭ يېرىم ساۋابى بولىدۇىنسهدىقه قىل گهىلسا، ئېرىق
  )2066: بۇخارى(
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َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي   - 2814
ئًا ِمْن َبْيِت َزْوجَِها إِلَّا بِإِذِْن َزْوجَِها ِقيلَ َيا ُخطَْبِتِه َعاَم َحجَِّة الَْوَداعِ َيقُولُ لَا ُتْنِفُق اْمَرأَةٌ َشْي
 .َرُسولَ اللَِّه َولَا الطََّعاُم قَالَ ذَاَك أَفَْضلُ أَْمَواِلَنا

ــداق       - 2814 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــاھىلى رەزىيهلالھ ــامه ب ــۇ ئۇم ــدۇئهب  :دەي
ۋىدالىشـــىش ھهجىـــدىكى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

  :خۇتبىسىدا
ئايــال كىشــى ئېرىنىــڭ ئۆيىــدىن ئېرىنىــڭ رۇخسىتىســىز بىــر  ــــ 

  :ئۇنىڭدىن .دېدى، ـ نهرسه سهدىقه قىلسا بولمايدۇ
  :ـ دەپ سورالغانىدىتائاممۇ شۇنداقمۇ؟ ــ 
   .①دەپ جاۋاب بهردى دۇر، ـماللىرىمىزنىڭ ئهۋزىلى ـ تائامــ 

  )670: تىرمىزى(

يِه َعْن َجدِِّه قَالَ لَمَّا فََتَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِ - 2815
 .َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ قَاَم َخِطيًبا فَقَالَ ِفي ُخطَْبِتِه لَا َيُجوُز ِلاْمَرأٍَة َعِطيَّةٌ إِلَّا بِإِذِْن َزْوجَِها

 بوۋىســـىدىنئـــارقىلىق دادىســـى  بنـــى شـــۇئهيبئى ئهمـــر – 2815
مهككىنـى پهتهـى قىلغـان     نىڭهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر س
  :يىلى خۇتبىدا

ئايال كىشىنىڭ ئېرىنىڭ ئىجازىتىسـىز سـهدىقه بېرىشـى جـائىز     «
   .②دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» بولمايدۇ

  )3757: نهسائى(

َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  -2816
 .َوَسلََّم قَالَ لَا َيُجوُز ِلاْمَرأٍَة أَْمٌر ِفي َماِلَها إِذَا َملََك َزْوُجَها ِعْصَمَتَها

 ئـارقىلىق  ىبنى شـۇئهيب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دادىسـى    ئ ئهمر -2816
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق     بوۋىســىدىن پهيغهمــبهر 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 538(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3518(ئهلبانى  ②
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  :قىلىدۇگهنلىكىنى رىۋايهت دې
ــدىكى ئايالنىــڭ ئۆزىنىــڭ مېلىنىمــۇ   « ــۆز (ئهر كىشــىنىڭ ئهمرى ئ

  . ①»تهسهررۇپ قىلىشى جائىز ئهمهس) مهيلىچه
 )3546: داۋۇد ئهبۇ(

 فََجـاَءنِي  لَْحًمـا  أُقَدَِّد أَنْ َمْولَاَي أََمَرنِي قَالَ اللَّْحمِ آبِي َمْولَى ُعَمْير عن - 2817
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فَأََتْيُت فََضَرَبنِي َمْولَاَي بِذَِلَك َعِلَمفَ ِمْنُه فَأَطَْعْمُتُه ِمْسِكٌني
 الْـأَْجرُ  فَقَـالَ  آُمَرُه أَنْ بَِغْيرِ طََعاِمي ُيْعِطي فَقَالَ َضَرْبَتُه ِلَم فَقَالَ فََدَعاُه لَُه ذَِلَك فَذَكَْرُت
  .َبْيَنكَُما

ــابى لهھهم رەز - 2817 ــڭ ئازا ئ ــۇ ئهنهۇنى ــ دىيهلالھ ــى ئ مهير ۇگهردىس
ــداق  ــدۇمۇن ــۇيرۇقى بىــلهن خوجايىنىم: دەي ــارچه  نىــڭ ب  نىگۆشــبىــر پ

 .لـدى بىـر مىسـكىن كه  ئاپتاپتا قۇرۇتۇشقا تهييارالۋاتسام ، تىلىپ، تۇزالپ
خوجايىنىم بىلىپ قېلىپ مېنـى   گهنىدىم،ئۇنىڭغا گۆشتىن ئازراق بهر

هلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئمهن  .ئـــۇردى
ــپ ــنى   ،كېلى ــان ئىش ــتىمبولغ ــى    .ئېيت ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :ۋەسهللهم خوجايىنىمنى چاقىرىپ
  :؟ ـ دەپ سورىدى، خوجايىنىمتىن ئۇردۇڭبنېمه سهۋەــ 
. دېـدى  مېلىمنـى رۇخسىتىمسـىز باشـقىالرغا بېرىپتـۇ، ـ     مېنىڭ ــ 

  :همهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللپ
   .دېدىئوخشاش ئهجىر بېرىلىدۇ، ـ ھهر ئىككىڭالرغا ــ بۇ ئىشتا 

  )1025: مۇسلىم(

َحَملُْت َعلَى فََرسٍ ِفي َسـبِيلِ  : عن ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال - 2818
رَِيُه َوظََنْنُت أَنَّـُه َباِئُعـُه بِـُرْخȌٍ    اللَِّه فَاْبَتاَعُه أَْو فَأََضاَعُه الَِّذي كَانَ ِعْنَدُه فَأََرْدُت أَنْ أَْشَت

ِه كَالْكَلْبِ فََسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَا َتْشَترِِه َوإِنْ بِِدْرَهمٍ فَإِنَّ الَْعاِئَد ِفي ِهَبِت
 .َيُعوُد ِفي قَْيِئِه

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3030(ئهلبانى  ①



 ...بېرىشنىڭ، ئائىلىنى خىراجهت بىلهن تهمىنلهشنىڭ پهزىلىتى، بۇالرنى تهشۋىق قىلىش ۋە بۇالرغازاكات 

211 

مۇنداق رىـۋايهت  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ئۆمهر ئىبنى خهتتاب - 2818
 يولىــدا جىهــاد قىلىشــى ئۈچــۈن بىــر ئــات هللا اگه بىــر ئــادەم: قىلىنىــدۇ

 ئـاتنى ئهرزان  نىـڭ مهن ئۇ. ئىدىم، ئۇ كىشى ئۇ ئاتنى سـېتىۋەتتى بهرگهن 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ،گۇمــان قىلىــپ  ســېتىۋەتكهنلىكىنى باھاغــا

ــاتنى(ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن  ــۇ ئ ســېتىۋېلىش توغرۇلــۇق سورىســام،  ) ئ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

گه بهرسىمۇ سېتىۋالما، ھهقىقهتهن بهرگهن نهرسىسىنى تهڭگىبىر «
  . دېدى» ئىتقا ئوخشايدۇ يالىغانقىنى ۇقايتۇرىۋالغۇچى، قۇس

  )3003 :بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعاِئَشةَ قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َساِئلٌ َمرَّةً َوِعْنِدي َرُسولُ اللَِّه  َعْن - 2819
َسـلََّم  َوَسلََّم فَأََمْرُت لَُه بَِشْيٍء ثُمَّ َدَعْوُت بِِه فََنظَْرُت إِلَْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

الَ َمْهلًا َيا َعاِئَشةُ لَـا  أََما ُترِيِديَن أَنْ لَا َيْدُخلَ َبْيَتِك َشْيٌء َولَا َيْخُرَج إِلَّا بِِعلِْمِك قُلُْت َنَعْم قَ
  .ُتْحِصي فَُيْحِصَي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِك

پهيغهمـــبهر : دەيـــدۇ مۇنـــداق رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا ئائىشـــه – 2819 
. ئىـدى، بىـر تىلهمچـى كىـردى     سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يېنىمـدا   

 ىنكېـي . شـنى ئېيتـتىم  يولغا سېلى بېرىپبىر نهرسه  گهمهن تىلهمچى
ــۇنى  ــى (ئ ــى خىزمهتچىن ــىگه    ) يهن ــرىلگهن نهرس ــپ، بې ــپ كېلى چاقىرى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبۇنى كۆرگهن . قارىدىم

ـــــ ئۆيـــۈڭگه ســـېنىڭ خهۋىرىڭســـىز بىـــر نهرســـىنىڭ كىرىـــپ ـ    
  :مهن. چىقىشىنى خالىمامسهن؟ ـ دەپ سورىدى

  :ئۇ. دېدىمـ ھهئه، ــ 
باشقىالرغا بهرگهن نهرسىنى ھېسـابالپ   !ئى ئائىشه !ــ ئۇنداق قىلما

   .①دېدىمۇ ساڭا بهرگهننى ھېسابالپ بېرىدۇ، ـ هللائولتۇرمىغىن، بولمىسا ا
  )2549: نهسائى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2389(ئهلبانى  ①
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َرُجلًا قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ   - 2820
  . فُْسَها َوأَظُنَُّها لَْو َتكَلََّمْت َتَصدَّقَْت فََهلْ لََها أَْجٌر إِنْ َتَصدَّقُْت َعْنَها قَالَ َنَعْمأُمِّي افُْتِلَتْت َن
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن - 2820

  :گهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئادەم پهيغهمبهر
قازا قىلىپ كهتتـى، ئهگهر  سىز تۇيۇقمېنىڭ ئانام ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

 ن بولسـا، چوقـۇم  اغـ بول دەك پۇرسـهت ۈسۆزلىگ )ئۆلۈشتىن بۇرۇن(نىڭغا ئۇ
، ســاۋابى ســهدىقه قىلســام نامىــدامهن ئۇنىــڭ  .تتىغــان بــوالســهدىقه قىل
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ـ دېگهنىدى،تهمدۇ؟ ېئۇنىڭغا ي

  . دېدى، ـ تىدۇېھهئه، يــ 
  )1388: بۇخارى(

 ِميَتةَ َوَتْمَنُع الُْعُمرِ، ِفي َتزِيُد الُْمْسِلمِ َصَدقَةَ إِنَّ :رفعه ،عوف بن َعْن عمرو - 2821
 .َوالْفَْخَر الِْكْبَر بَِها اللَُّه َوُيذِْهُب السُّوِء،

ــۋايهت      - 2821 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــى ئهۋف رەزىيهلالھــ ــر ئىبنــ ئهمــ
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى قىلىنىدۇكى،

ــى  « ــۇلماننىڭ سهدىقىس ــڭ(مۇس ــان   ) ئۇنى ــدۇ، يام ــۆمرىنى ئۇزارتى ئ
) ئــــۇ كىشــــىدىن(شــــۇ ســــهدىقه بىــــلهن هللا ئۆلۈمــــدىن ســــاقاليدۇ ۋە ا

  . ①»ۋە تهكهببۇرلۇقنى كهتكۈزىۋېتىدۇ پهخىرلىنىش
  )17/22: »ئهلكهبىر«(

 َوإِنََّما الْقُُبورِ، َحرَّ أَْهِلَها َعْن ُتطِْفيُءلَ الصََّدقَةَ إِنَّ“:رفعه َعاِمرٍ بن ُعقَْبةَ َعْن - 2822
   .“َصَدقَِتِه ِظلِّ ِفي الِْقَياَمِة َيْوَم الُْمْؤِمُن َيْسَتِظلُّ

ــۋايهت       - 2822 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ئـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، 

 مـــۇئمىن. ىقه قهبـــرە ھـــارارىتىنى پهســـهيتىدۇ، ســـهدھهقىـــقهتهن«

                                                 
كهســـىر ئىبنـــى  بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە       ): 4609(ھهيســـهمى  ①

 .مۇزەنى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن ئابدۇلالھ
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  . ①»سايىدايدۇ انىڭ سايىسىدىقىيامهت كۈنى قىلغان سهدىقىس
  )17/286: »ئهلكهبىر«(

وله وألمحد واملوصلي، عن ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  - 2823
ٍǛِِفي ِظلِّ َصَدقَِتِه َحتَّى ُيفَْصلَ َبْيَن النَّاسِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ كُلُّ اْمر.  

ئـــۇقبه ئىبنـــى ئـــامىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ پهيغهمـــبهر       - 2823 
رىـــۋايهت  نىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــىســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  :قىلىدۇ
كىشىلهرگه ھۆكۈم چىقىرىلىـپ بولغانغـا قهدەر،   ) قىيامهت كۈنى(«

   .②»تۇرىدۇنىڭ سايىسىدە ىلغان سهدىقھهر قانداق كىشى ئۆزى قى
  )16882: ئهھمهد(

َما أَْحَسَن : ، قَالَالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد، َعنِ - 2824
قَْد َعَرفَْناَها،  َيا َرُسولَ اِهللا، َهذَا إِثَاَبةُ الُْمْؤِمنِ: ِمْن ُمْحِسنٍ ُمْسِلمٍ، َوالَ كَاِفرٍ إِالَّ أُِثيَب، قُلَْنا

إِذَا َتَصدََّق بَِصَدقٍَة أَْو َوَصلَ َرِحًما، أَْو َعِملَ َحَسَنةً أَثَاَبُه اللَُّه، َوإِثَاَبُتُه : فََما إِثَاَبةُ الْكَاِفرÝ قَال
ْدِخلُوا آلَ ِفْرَعـْونَ  أَ: الَْمالُ َوالَْولَُد ِفي الدُّْنَيا، َوَعذَاًبا ُدونَ الَْعذَابِ، َيْعنِي ِفي اɇِخَرِة، َوقََرأَ

 .أََشدَّ الَْعذَابِ
 :مۇنـداق دەيـدۇ   ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  - 2824

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كــاپىر بولســۇن، ھهرقانــداق كىشــى بىــر ياخشــىلىق   مۇســۇلمانــــ 

  :دېدى، بىز ، ـئالىدۇقىلسا، ئۇنىڭ ساۋابىنى 
ـــ  ــى اـ ــڭ هللائ ــرىنى ــاۋابنى   !پهيغهمبى ــدىغان س ــۇلمانغا بولى  غۇمۇس

ــداق ســاۋا    ــا قان ــدۇق، كاپىرغ ــدۇ؟     ببىل ــورىغانبولى . ئىــدۇق ـ دەپ س
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
ــهمى  ① ــۇھهيئه       ): 4614(ھهيسـ ــى لـ ــهنهدىدە ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىسىملىك سهلبىيرەك باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــمهد   ): 4612(ھهيسـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــىن(بـ ــى  )ىھهممىسـ ــال ۋە تهبهرانـ ــۇ يهئـ ــۇم (، ئهبـ مهلـ

 . رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن) قىسمىنى
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يـاكى ياخشـى   ۋە قىلسـا   ىـم رەھ - سهدىقه ياكى سىلهكاپىر ئهگهر ــ 
چاقـا   ـ  بـاال  مۈلۈك ۋە - ئۇنىڭغا بۇ دۇنيادا مالهللا ئىشتىن بىرنى قىلسا، ا

: ئانـدىن . دېـدى  ، ـ قـا دۇچـار قىلىـدۇ   بئازايېنىكرەك  ىمۇبېرىدۇ، ئاخىرەتت
 )دوزاخ ئوتىغــا(نىــڭ ئهڭ قاتتىقىغــا  بئازا! ئــى پىــرئهۋن جامائهســى  (﴿

  . ②دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾)دېيىلىدۇ(! كىرىڭالر
  )945: بهززار(

 صـدقة  مـن  ما لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أىب عن - 2825
 .سوء مليك عند ưلوك على تصدق صدقة من أفضل

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2825
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چـــۆرىلهرگه بېـــرىلگهن  –زالىـــم پادىشـــاھنىڭ يېنىـــدىكى قـــۇل «
   .③»سهدىقىدىنمۇ ئهۋزەل سهدىقه يوقتۇر

  )»تهئهلئهۋس«(

 ِمْنَها َبِقَي َما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َشاةً ذََبُحوا أَنَُّهْم َعاِئَشةَ َعْن - 2826
  .كَِتِفَها غَْيَر كُلَُّها َبِقَي قَالَ كَِتفَُها إِلَّا ِمْنَها َبِقَي َما قَالَْت

ــدا  - 2826 ــا مۇن ــدۇق ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــوي  بىــز: دەي بىــر ق
  :دىنمهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ۇقن ئىدسويغا
  :مهندەپ سورىدى،  ؟ ـقالدى هئۇ قوينىڭ گۆشىدىن نېمــ 

يهنـى بىـر قولىـدىن باشـقا     (ــ بىـر قولىـدىن باشـقا يېـرى قالمىـدى      
  :سهمدې ، ـ)ھهممه يېرىنى سهدىقه قىلىۋەتتۇق
باشــقا ھهمــمه يېــرى قېلىــپ قــاپتۇ، ـ    ــــ دېمهككــى، بىــر قولىــدىن

                                                 
 .ـ ئايهت 46سۈرە غافىر،  ①
ــهمى  ② ــزان     ): 4621(ھهيسـ ــى يهئـ ــۇتبه ئىبنـ ــهنهدىدە ئـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. كىشى بار ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن
ــۇن      ): 4718(ھهيســهمى  ③ ــى مهيم ــهنهدىدە بهشــىر ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ①دېدى
 )2470: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ذَرٍّ أَنَّ َناًسا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالُوا ِللنَّبِيِّ  - 2827
لْأُُجورِ ُيَصـلُّونَ كََمـا ُنَصـلِّي    َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َرُسولَ اللَِّه ذََهَب أَْهلُ الدُّثُورِ بِا

َوَيُصوُمونَ كََما َنُصوُم َوَيَتَصدَّقُونَ بِفُُضولِ أَْمَواِلهِْم قَالَ أََو لَْيَس قَْد َجَعلَ اللَُّه لَكُـْم َمـا   
ةً َوكُـلِّ َتْهِليلَـٍة   َتصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ َتْسبِيَحٍة َصَدقَةً َوكُلِّ َتكْبَِريٍة َصَدقَةً َوكُلِّ َتْحِميَدٍة َصَدقَ

َوِفي ُبْضعِ أََحِدكُْم َصَدقَةٌ قَالُوا َيـا   َصَدقَةٌ َوأَْمٌر بِالَْمْعُروِف َصَدقَةٌ َوَنْهٌى َعْن ُمْنكَرٍ َصَدقَةٌ
َحَرامٍ أَكَـانَ  َرُسولَ اللَِّه أََيأِتي أََحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيكُونُ لَُه ِفيَها أَْجٌر قَالَ أََرأَْيُتْم لَْو َوَضَعَها ِفي 

  .َعلَْيِه ِفيَها وِْزٌر فَكَذَِلَك إِذَا َوَضَعَها ِفي الَْحلَالِ كَانَ لَُه أَْجًرا
ــدۇ    - 2827 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇ زەر رەزىيهلالھ ــىم  : ئهب ــر قىس بى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ساھابىلهر

مـاز ئوقۇيـدۇ،   بـايالر بىـزگه ئوخشـاش نا   ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  هللائـى ا ــ 
ئـارتۇقىنى سـهدىقه    ئۇالر ماللىرىنىـڭ  ئهمما. بىزگه ئوخشاش روزا تۇتىدۇ

دېــگهن ئىــدى، پهيغهمــبهر   ، ـ  ا ئېرىشــىپ كهتتــىپ، كــۆپ ســاۋابققىلىــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ا ئېيتقـان  قهللاسىلهرگه سهدىقه قىلىدىغان نهرسه بهرمىدىمۇ؟ اهللا اــ 
ــر، ته  ــداق تهســبىه، تهكبى ــا ھهمــدى ئېيــتىش هللا(يــد ىھمھهر قان  ۋە )ق

 .ھهممىسى سـهدىقه بولىـدۇ  نىڭ ئېيتىش) الئىالھه ئىللهلالھ(تهھلىيل 
 .شــمۇ ســهدىقه بولىــدۇ  ۇ، يامــان ئىشــتىن توس پياخشــى ئىشــقا بــۇيرۇ  

. دېـدى ، ـ  بىرىڭالرنىڭ ئايالىغا يېقىنچىلىق قىلىشىمۇ سـهدىقه بولىـدۇ  
  :ئۇالر

ـــ  ــى اـ ــرى هللائ ىنى قاندۇرســىمۇ شــهھۋىت ئۆزىنىــڭ! نىــڭ پهيغهمبى
دەپ سـورىغان ئىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       ـ  ئهجىـر بوالمـدۇ؟  

  :ۋەسهللهم
ـــ  ــا ـــ ــدىن قاندۇرســ ــهھۋىتىنى ھارامــ ــاھ ،ئهگهر شــ ــا گۇنــ  ئۇنىڭغــ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2009(ئهلبانى  ①
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غا ئوخشـــاش، شـــهھۋىتىنى شـــۇنىڭ! ؟بولىـــدىغانلىقىنى بىلمهمســـىلهر
  . دېدى ، ـئهجىر بولىدۇ ائۇنىڭغ ،ھااللدىن قاندۇرسا

  )1006: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسـْبَعةٌ   - 2828
 َوَرُجـلٌ  ُيِظلُُّهْم اللَُّه َتَعالَى ِفي ِظلِِّه َيْوَم لَا ِظلَّ إِلَّا ِظلُُّه إَِماٌم َعْدلٌ َوَشابٌّ َنَشأَ ِفي ِعَباَدِة اللَِّه

ْتُه اْمَرأَةٌ قَلُْبُه ُمَعلٌَّق ِفي الَْمَساجِِد َوَرُجلَاِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه اْجَتَمَعا َعلَْيِه َوَتفَرَّقَا َعلَْيِه َوَرُجلٌ َدَع
ـ  َم ذَاُت َمْنِصبٍ َوَجَمالٍ فَقَالَ إِنِّي أََخاُف اللََّه َوَرُجلٌ َتَصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها َحتَّى لَا َتْعلَ

  .ِشَمالُُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه َوَرُجلٌ ذَكََر اللََّه َخاِلًيا فَفَاَضْت َعْيَناُه
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2828

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ى يهنــ(كۈنــدە يــوق نىــڭ سايىســىدىن باشــقا ھېچقانــداق ســايه  هللا«

ــامهت كۈنىــ  ــىنى   هللا ا ،)دەقىي ــۈك كىش ــته تۈرل ــىدا يهت ــڭ سايىس  ئۆزىنى
ــايىدىتىدۇ ــۇالر. س ــل: ئ ــام  ئادى ــل (ئىم ــى ئادى ــىېتهكي يهن ــڭهللا ؛)چ  نى

 ؛كىشـى  باغالنغـان مهسـجىدگه   يادى -ئهس  ؛ىدە ئۆسكهن يىگىتتىئىباد
ىــدىغان، رىزالىقــى ئۈچــۈن بىــر ئارىغــا كېلهللا ا ،بولــۇپ تئۈچــۈن دوســهللا ا

ئېسـىلزادە ۋە   لهر؛غان كىشـى ىـدى ئۈچـۈن ئايرىل زالىقى رى هللائايرىلسىمۇ ا
ىــن تهللامهن ا ،چاقىرســا) ئــۆزى بىــلهن زىنــا قىلىشــقا(ئايــال چىرايلىــق 

ئــوڭ قــولى  ؛رەت قىلغــان كىشــى) ئۇنىــڭ تهكلىپىنــى(مهن دەپ ىقــورق
مهخپىـي سـهدىقه    دەرىجىـدە قىلغان سهدىقىنى سول قـولى بىلمىگـۈدەك   

ــى  ــان كىشـ ــدا ا  ۋە قىلغـ ــالىي جايـ ــى هللاخـ ــلهپ،نـ ــۆككهن  ئهسـ ــاش تـ  يـ
   .»كىشىلهردىن ئىبارەت

  )1423: بۇخارى(
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  بېرىشنهرسه ىش ۋە قىل ، قانائهتمچىلىك قىلىشىلهت

َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتَزالُ  - 2829
  .بِأََحِدكُْم َحتَّى َيلْقَى اللََّه َولَْيَس ِفي َوْجهِِه ُمْزَعةُ لَْحمٍالَْمْسأَلَةُ 

ھهمزە ئىبنى ئابدۇلالھ دادىسـىدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     - 2829
كىشـى  «: رىۋايهت قىلىـدۇ گهنلىكىنى ېنىڭ مۇنداق دئهلهيهى ۋەسهللهم

 ەيۈزىـد نىـڭ ئالـدىغا   هللاقىيامهت كۈنى اھهتتا  تىلهمچىلىك قىلىۋېرىپ،
   .»كېلىدۇ داھال دىدارى قالمىغانگۆش 

  )1040: مۇسلىم(

َعْن َسُمَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْمَساِئلُ كُُدوٌح َيكَْدُح بَِها  - 2830
أَلَ الرَُّجلُ ذَا ُسلْطَاٍن أَْو الرَُّجلُ َوْجَهُه فََمْن َشاَء أَْبقَى َعلَى َوْجهِِه َوَمْن َشاَء َتَرَك إِلَّا أَنْ َيْس

  .ِفي أَْمرٍ لَا َيجُِد ِمْنُه ُبدا
ــ - 2830 ــدۇكى،   ۇمهسـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رە رەزىيهلالھـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تىلهمچىلىك قىلىش ئىنساننىڭ يۈزىنى تۆكىدىغان ئىش بولۇپ، «

ىلىـك قىلىـش   تىلهمچ(ساقالپ قالىدۇ، خالىسا ئىنسان خالىسا يۈزىنى 
ئهممـــا مهســـئۇلدىن ســـوراش يـــاكى . ۋالىـــدۇيـــۈزىنى تۆكۈ) ئـــارقىلىق

   .①»سورىمىسا بولمايدىغان ئهھۋال ئاستىدا سوراش بۇنىڭ سىرتىدا
  )1639 :داۋۇد ئهبۇ(

أََبا ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْن أَبِي ُعَبْيٍد َمْولَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَنَُّه َسِمَع  - 2831
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َعْنُه َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَأَنْ َيْحَتِطَب أََحُدكُْم ُحْزَمةً َعلَى ظَْهـرِِه  
  .َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْسأَلَ أََحًدا فَُيْعِطَيُه أَْو َيْمَنَعُه

نىـــــڭ نهۇھمان ئىبنـــــى ئهۋف رەزىيهلالھـــــۇ ئه ارۇئابـــــد - 2831
ئهبۇ ئۇبهيد ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر     ئازادگهردىسى 

گهنلىكىنـــى رىـــۋايهت دېســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق 
  :قىلىدۇ

ېقىشـى،  جـان ب ) سـېتىپ (توشـۇپ   تۇنوئبىرىڭالرنىڭ دۈمبىسىدە «
دىن بىر نهرسه تىلىشـى ) مهيلى بهرسۇن ياكى بهرمىسۇن(باشقا بىرىدىن 

   .»ياخشىدۇر
  )2074: بۇخارى(

َعْن ثَْوَبانَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّـِه   - 2832
فَقَالَ ثَْوَبـانُ   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َيكْفُلُ ِلي أَنْ لَا َيْسأَلَ النَّاَس َشْيئًا َوأََتكَفَّلُ لَُه بِالَْجنَِّة

  .أََنا فَكَانَ لَا َيْسأَلُ أََحًدا َشْيئًا
گهردىسـى  دپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئازا - 2832

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : دەيدۇسهۋبان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق 
  :ۋەسهللهم

بهرسـه،  كىمكى كىشىلهردىن بىر نهرسـه سورىماسـلىققا ماڭـا ۋەدە    ــ 
 دېـگهن ئىـدى،   ، ـ مهن ئۇ كىشىنىڭ جهنـنهتكه كىرىشـىگه ۋەدە بېـرىمهن   

  :مهن دەرھالال
سـهۋبان شـۇندىن ئېتىبـارەن    ): راۋى. (مدېـدى  ، ـ مهن ۋەدە بېـرىمهن ــ 

  . ①دەيدۇ -ھهقىقهتهن كىشىلهردىن بىر نهرسه سورىمايتتى، 
  )1643: داۋۇد ئهبۇ(

للَُّه َعْنُه قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه عن َحِكيَم ْبَن ِحَزامٍ َرِضَي ا - 2833
لَ َوَسلََّم فَأَْعطَانِي ثُمَّ َسأَلُْتُه فَأَْعطَانِي ثُمَّ َسأَلُْتُه فَأَْعطَانِي ثُمَّ قَالَ َيا َحِكيُم إِنَّ َهـذَا الَْمـا  
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لَُه ِفيِه َوَمْن أََخذَُه بِإِْشَراِف َنفْسٍ لَْم ُيَباَرْك لَُه  َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ فََمْن أََخذَُه بَِسَخاَوِة َنفْسٍ ُبورَِك
اللَِّه ِفيِه كَالَِّذي َيأْكُلُ َولَا َيْشَبُع الَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمْن الَْيِد السُّفْلَى قَالَ َحِكيٌم فَقُلُْت َيا َرُسولَ 

َدَك َشْيئًا َحتَّى أُفَارَِق الدُّْنَيا فَكَانَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَّـُه  َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ لَا أَْرَزأُ أََحًدا َبْع
ُيْعِطَيـُه  َعْنُه َيْدُعو َحِكيًما إِلَى الَْعطَاِء فََيأَْبى أَنْ َيقَْبلَُه ِمْنُه ثُمَّ إِنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َدَعاُه ِل

ُعَمُر إِنِّي أُْشهُِدكُْم َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني َعلَى َحِكيمٍ أَنِّي أَْعرُِض  فَأََبى أَنْ َيقَْبلَ ِمْنُه َشْيئًا فَقَالَ
اللَّـِه  َعلَْيِه َحقَُّه ِمْن َهذَا الْفَْيِء فََيأَْبى أَنْ َيأُْخذَُه فَلَْم َيْرَزأْ َحِكيٌم أََحًدا ِمْن النَّاسِ َبْعَد َرُسولِ 

  .تَّى ُتُوفَِّيَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َح
مهن  :دەيـدۇ  ھهكىم ئىبنى ھىزام رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق - 2833

، دىممال سورىغان ئىـ  - پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن پۇل
يهنه  كېـــيىن .، يهنه بهردىميهنه ســـورىغان ئىـــدى .بهردى ســـورىغىنىمنى
  :كېيىنگهندىن ، يهنه بهرمسورىغان ئىدى

شـى  ۈنۈمال يېشـىل نهرسـىلهرگه ئوخشـاش كۆر    - ۇلپ! ئى ھهكىمــ 
كىمكــى ئــۇنى قانائهتچــانلىق بىــلهن . چىرايلىــق، تهمــى شــېرىن نهرســه

 نىـڭ ئۇ ،ئاچكۆزلۈك بىلهن ئالسا ئهگهر .ىتىنى كۆرىدۇبهرىك نىڭئۇ ،ئالسا
غانالرغا تويمايـدى  ئۇ خـۇددى يهپ ئۇنىڭ ئۈستىگه،  .كۆرمهيدۇ كىتىنىبهرى

  :مهن .دېدى دۇر، ـقول تىلىگهن قولدىن ياخشىبهرگهن  .ئوخشاپ قالىدۇ
 نىـڭ نـامى  هللاسـېنى ھهق بىـلهن ئهۋەتـكهن ا   ! نىـڭ رەسـۇلى  هللائى اــ 

نـدىن كېـيىن تـاكى دۇنيـادىن ئـايرىلغىچه      بۇ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى،
  .دىمدېـ ، سورىمايمهن ھېچكىمدىن بىر نهرسه

ــ(  ۋاپــات  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم دەرۋەقه، ): يراۋى
 مالـدىن  بهيتـۇل (ئـۇنى  بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئهبۇ ،دىن كېيىنبولغان

نى تاپشۇرۇۋېلىشـقا چاقىرغـان ئىـدى، ئۇنىمـۇ     مـال  –پـۇل  ) بېرىلىدىغان
ــالغىلى ئۇنىمىــدى ــ. ئ ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ  ۇ ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن، ئ ئ

ــۇئهنهۇ ــۇنى  مــ ــۇل(ئــ ــدىغان مالــــدىن بهيتــ ــۇل ) بېرىلىــ ــال –پــ نى مــ
شــۇنىڭ  .ۋېلىشـقا چاقىرغـان ئىـدى، ئۇنىمـۇ ئـالغىلى ئۇنىمىـدى      تاپشۇرۇ
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن،
ـــ   ســىلهرنى گــۇۋاھ قىلىمهنكــى، مهن! ئــى مۇســۇلمانالر جامائهســىـ
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 ،مالدىن ھهكىم ئىبنى ھىزامغـا تېگىشـلىك ھهققىنـى بهرسـهم     بهيتۇل
ــۇل قىلمىــدى،     ــدىـ قوب  ھهكىــم ئىبنــى ھىــزام شــۇنداق قىلىــپ، . دې

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن كېـيىن تـاكى ئالهمـدىن       
  . سورىمىدىچه ھېچكىمدىن بىر نهرسه ىئۆتك

  )1472: بۇخارى(

َعْن اْبنِ الِْفَراِسيِّ أَنَّ الِْفَراِسيَّ قَالَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسأَلُ  - 2834
  .الَ لَا َوإِنْ كُْنَت َساِئلًا لَا ُبدَّ فَاْسأَلْ الصَّاِلِحَنيَيا َرُسولَ اللَِّه قَ

ســهلاللالھۇ  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر فىراســىئىبنــى  - 2834
  :دىنئهلهيهى ۋەسهللهم

بىــر نهرســه سورىســام ) كىشــىلهردىن(مهن ! نىــڭ رەســۇلىهللائــى اــــ 
  :يهى ۋەسهللهمئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله ەپ سورىغاند ـ بوالمدۇ؟
ياخشــى  سورىمىســاڭ بولمايــدىغان ئهھۋالــدا بولســاڭ،ئهگهر  .يــاقــــ 

   .①ىدېد ـ! كىشىلهردىن سورىغىن
  )2587: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـْن   - 2835
ْغنِيِه َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة َوَمْسأَلَُتُه ِفي َوْجهِِه ُخُموȇٌ أَْو ُخُدوȇٌ أَْو كُُدوٌح َسأَلَ النَّاَس َولَُه َما ُي

 .ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما ُيْغنِيِه قَالَ َخْمُسونَ ِدْرَهًما أَْو ِقيَمُتَها ِمْن الذََّهبِ
: دەيـدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    - 2835

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــۇرۇپ كىشــىلهردىن بىــر نهرســه سورىســا،    ـ كىمكــى ھاجهتســىز ت

ــاراھهت    ــۈزى ج ــۇ كىشــى ي ــۈنى ئ ــامهت ك ــا      قىي ــا ـ چىيم باســقان، قىيم
  :دىنئۇنىڭ. دېدى لهتته كېلىدۇ، ـھاقىلىنغان 

ـ دەپ نهرسه نېمه؟  لهر قاتارىغا كىرگۈزىدىغان كىشىنى ھاجهتسىزــ 
  :ورالغانىدىس
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ـــ  ــك ـ ــگهئهللى ــالتۇن    تهڭ ــدىكى ئ ــۇنىڭ قىممىتى ــاكى ش ــى ( ي يهن
 ، ـ )شـۇنچىلىك نهرسىسـى بولسـا، باشـقىالردىن بىـر نهرسـه سورىمىسـۇن       

   .①دېدى
  )650: تىرمىزى(

، َوَما الِْغَنى الَِّذي لَا َتْنَبِغي َمَعُه الَْمْسأَلَةُ ن َسْهل اْبن الَْحْنظَِليَِّةع وأليب داود - 2836
 .الَ قَْدُر َما ُيَغدِّيِه َوُيَعشِّيِهقَ

قىلىنغـان   ىبنى ھهنزەلىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن ئ سهھل – 2836
ــيىلگهن  ــداق دېــ ــۋايهتته مۇنــ ــى   :رىــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ

  :ۋەسهللهمدىن
، ـ  تىلهشكه بولمايدۇ مېلى بولسا، بىر نهرسه) مىقداردا(قانچىلىك ــ 

  :دەپ سورالغانىدى
امىقىغـــا يهتكـــۈدەك نهرسىســـى بولســـا لۈك ۋە كهچلىـــك تچۈشــــــــ 

  . ②دېدى ، ـ)تىلهشكه بولمايدۇ(
  )1629: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسأَلَ النَّاَس  - 2837
  . ًرا فَلَْيْسَتِقلَّ أَْو ِلَيْسَتكِْثْرأَْمَوالَُهْم َتكَثًُّرا فَإِنََّما َيْسأَلُ َجْم

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2837
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىـر پـارچه   ، تىلهمچىلىك قىلسـا كىمكى مېلىنى ئاۋۇتۇش ئۈچۈن «
مــدۇ، هكــۆپ تىل ،تىلهمــدۇ ئــازئهمــدى ئــۇ  شــۇڭا. تىلىــگهن بولىــدۇ چــوغ
  . »ۋەسۇنرتىله

  )1041 :مۇسلىم(

 ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنه اهللا رضى هريرة أىب عن - 2838
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 526(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1435(ئهلبانى  ②
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  .فقر باب عليه اهللا فتح اال مسألة باب نفسه على أحدكم يفتح
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2838

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ 
اڭالر، تىلهمچىلىكنىــڭ دەرۋازىســىنى ئېچىۋالمــ ڭالرغائــۆز نهپســى«

كىشـىگه كهمبهغهللىـك دەرۋازىسـىنى    تائاال شۇنداق قىلغـان  هللا چۈنكى ا
   .①»ۇئېچىۋېتىد

  )6691:مهۋسىلى(

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُس - 2839
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسأَلَ َولَُه أَْرَبُعونَ ِدْرَهًما فَُهَو الُْملِْحُف

ــۋايهت    - 2839 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇئهيب رەزىيهلالھـ ــى شـ ــر ئىبنـ ئهمـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇرۇپ  تهڭگىســى 40نىــدا ېكىمكــى ي« ــۇ  ت تىلهمچىلىــك قىلســا، ئ
   .②»ئاچكۆز ھېسابلىنىدۇكىشى 

  )2594: نهسائى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُجلًا ِمْن الْأَْنَصارِ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2840
َضُه َوَنْبُسطُ َبْعَضُه َوقَْعٌب َنْشَرُب ِفيِه َيْسأَلُُه فَقَالَ أََما ِفي َبْيِتَك َشْيٌء قَالَ َبلَى ِحلٌْس َنلَْبُس َبْع

بَِيـِدِه  ِمْن الَْماِء قَالَ ائِْتنِي بِهَِما قَالَ فَأََتاُه بِهَِما فَأََخذَُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
قَالَ َمْن َيزِيُد َعلَى ِدْرَهمٍ َمـرََّتْينِ أَْو  َوقَالَ َمْن َيْشَترِي َهذَْينِ قَالَ َرُجلٌ أََنا آُخذُُهَما بِِدْرَهمٍ 

َصارِيَّ ثَلَاثًا قَالَ َرُجلٌ أََنا آُخذُُهَما بِِدْرَهَمْينِ فَأَْعطَاُهَما إِيَّاُه َوأََخذَ الدِّْرَهَمْينِ َوأَْعطَاُهَما الْأَْن
َترِ بِالْآَخرِ قَُدوًما فَأِْتنِي بِِه فَأََتاُه بِِه فََشـدَّ  َوقَالَ اْشَترِ بِأََحِدِهَما طََعاًما فَاْنبِذُْه إِلَى أَْهِلَك َواْش

َينََّك ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعوًدا بَِيِدِه ثُمَّ قَالَ لَُه اذَْهْب فَاْحَتِطْب َوبِْع َولَا أََر
يُع فََجاَء َوقَْد أََصاَب َعْشَرةَ َدَراِهَم فَاْشـَتَرى  َخْمَسةَ َعَشَر َيْوًما فَذََهَب الرَُّجلُ َيْحَتِطُب َوَيبِ

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە مهن بىلمهيـــدىغان  ): 4518(ھهيســـهمى  ①

 .بىرى بار، ـ دېگهن
 .ۋە سهھىه، ـ دېگهنھهسهن ): 2431(ئهلبانى  ②
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نْ بَِبْعِضَها ثَْوًبا َوبَِبْعِضَها طََعاًما فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا َخْيٌر لََك ِمـْن أَ 
الَْمْسأَلَةَ لَا َتْصلُُح إِلَّا ِلثَلَاثٍَة ِلِذي فَقْرٍ ُمْدِقعٍ  َتجِيَء الَْمْسأَلَةُ ُنكَْتةً ِفي َوْجهَِك َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ

  . أَْو ِلِذي غُْرمٍ ُمفِْظعٍ أَْو ِلِذي َدمٍ ُموجِعٍ
ــداق   ئىبنــى ئهنهس – 2840 ــدۇمالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن : دەي

دىن ئهنسارىالردىن بىر كىشى پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
ــه تىل  ــر نهرس ــدىبى ــهللهم    . ىگهنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :ئۇنىڭدىن
  :ئۇدەپ سورىدى، ــ ئۆيۈڭدە بىر نهرسه بارمۇ؟ ـ 

ئاستىمىزغا سـېلىپ  يهنه بىر تهرىپىنى  ،بىر تهرىپىنى يۆگىنىپــ 
. دېـدى ، ـ  بـار  قـاچىمىز ۋە سۇ ئىچىدىغان بىر  ياتىدىغان بىر ئهدىيالىمىز
  :هى ۋەسهللهم ئۇنىڭغاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي

 .ئۇ نهرسىلهر كهلتۈرۈلـدى . دېدى ـ! ئۇ ئىككى نهرسىنى ئهكهلگىنــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرنى قولىغا ئېلىپ

  :دېدى، بىر ئادەمـ بۇ ئىككىسىنى كىم سېتىۋالىدۇ؟ ــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  .دېــدى ســېتىۋاالي، ـ   تهڭگىــگهمهن بىــر ــــ 

  :ئىككى ـ ئۈچ قېتىم هيهى ۋەسهللهمئهل
ـــ  ــۇ ـ ــر  نىكىــم ب ــبى ــا ســېتىۋالىدۇ، ـ دەپ     دىن تهڭگى ــارتۇق پۇلغ ئ

  :بىر ئادەم. تهكرارلىدى
شۇنىڭ بىـلهن، ئۇنىڭغـا   . دېدى تهڭگىگه سېتىۋاالي، ـ مهن ئىككى ــ 

نى تهڭگى ئۇ ئىككى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .سېتىلدى
  :تقۇزۇپتۇئهنسارىغا  ،ئېلىپ
يهنه  .الغىنتىۋېس تهڭگىگه ئائىلهڭ ئۈچۈن يېمهك ـ ئىچمهك بىر ــ 
 پالتــائــۇ ئــادەم . دېــدى ـــ! كهلگىــن تىۋېلىپېســ پالتــاگه بىــر دانه ىبىــر
ــ ــا    ،تىۋېلىپېس ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغ پهيغهم

هن ئۆز قولى بىل پالتىغا كهلدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئاندىن ئۇنىڭغا .ساپ ياسىدى

ــاتقىن،     ــۇن ئهكىلىــپ س ــپ ئوت ــدى بېرى ـــ ئهم ــا   15ـ ــۈنگىچه ماڭ ك
شـۇنداق   .سـاتتى  هكىلىـپ تـۇن ئ وئـۇ ئـادەم ئ  . دېـدى  ــ ! كۆرۈنگۈچى بولما
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تهڭـگه تېپىـپ، بهزىسـىگه كىـيىم ـ كـېچهك، بهزىسـىگه         10قىلىپ، ئـۇ  
يهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله .يېمهك ـ ئىچمهك سېتىۋالدى 

  :ئۇنىڭغا
ـــ  ــۈنى چىرايىڭ  ــ ــامهت كـ ــپ قىيـ ــك قىلىـ ــگه  تىلهمچىلىـ ــا بهلـ غـ

تـــۇن ئهكىلىـــپ جـــان ونداق ئمۇشـــۇســـېلىنغان ھالـــدا تىرىلگهنـــدىن 
ئـــۈچ تۈرلـــۈك مۇنـــداق تىلهمچىلىـــك قىلىـــش  .ئهۋزەلـــدۇر ڭباققىنىـــ

بهكمـۇ كهمـبهغهل كىشـى،    : كىشىدىن باشقىسىغا دۇرۇس بولمايدۇ، ئۇالر
گه پېتىپ كهتكهن كىشى ۋە زىممىسـىگه خـۇن دەۋاسـى    گهدەنگىچه قهرز

   .①ئارتىلىپ قالغان كىشى
  )1641: داۋۇد ئهبۇ(

قال َسِمْعُت َرُسولَ : وللترمذي حنوه َعْن ُحْبِشيِّ ْبنِ ُجَناَدةَ السَّلُوِليِّ وفيه - 2841
ثْرَِي بِِه َمالَُه كَانَ ُخُموًشا ِفي َوْجهِِه َيْوَم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َوَمْن َسأَلَ النَّاَس ِلُي

  .الِْقَياَمِة َوَرْضفًا َيأْكُلُُه ِمْن َجَهنََّم َوَمْن َشاَء فَلُْيِقلَّ َوَمْن َشاَء فَلُْيكِْثْر
ى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر   ۇللهھۇبشى ئىبنى جۇنادە س - 2841

دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت  مۇنـــداق نىڭســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
  :قىلىدۇ

مال تىلىسه،  - ىمكى مېلىنى ئاۋۇتۇش ئۈچۈن كىشىلهردىن پۇلك«
ۋە  ، چىرايى قىيما ـ چىيما قىلىنغـان ھـالهتته تىرىلىـدۇ    قىيامهت كۈنى

خالىغـان   ئۇنـداق بولغـانىكهن،   .تاشالرنى يهيدۇ قىزىتىلغانجهھهننهمدە 
   .②»كىشى كۆپ تىلىسۇن، خالىغان كىشى ئاز تىلىسۇن

  )653: تىرمىزى(

وإƅ ألعطي الرجل العطية فيطلق هبا Ơت إبطه وما هـي إال  : زاد رزين - 2842
أىب اهللا ƃ البخل وأبـوا إال  : وƁ تعطى يا رسول اهللا ما هو نارÝ فقال: نارÝ فقال له عمر

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 360(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 100(ئهلبانى  ②
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Ɠوله شاهد عى أىب سعيد ألمحد واملوصلى والبزار. (مسأل(.  
ــن  - 2842 ــۇ ھهدىســكه رەزى ــان  م ب ــۋايهت قىلغ ــۇالرنى قوشــۇپ رى : ۇن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــهم  ـ ــه بهرس ــر نهرس ــىگه بى ــا قىســىپ   ،مهن بىرس ــۇنى قولتۇقىغ ئ
ۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئدېدى،  ، ـ ئوتتىن باشقا نهرسه ئهمهس ،ئۇ .ماڭىدۇ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
؟ ئوتنى بېرىسـهن ) بىلىپ تۇرۇپ(نېمه ئۈچۈن ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

  :دەپ سورىغان ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ـ
ر بولسا مهنـدىن سـوراپ   ، ئىنسانالخىللىقتىن توستىېمېنى بهللا اــ 

   .دېدى ـ !تۇرۇۋالسا؟
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللسَّاِئلِ َحقٌّ  َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ - 2843
  .َوإِنْ َجاَء َعلَى فََرسٍ

ــۋايهت     -2843 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى رەزىيهلالھـ ــى ئهلـ ــهين ئىبنـ ھۇسـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .①»ئۇنىڭ ھهققى بار ،تىلهمچى ئاتقا مىنىپ كهلسىمۇ«
  )1665: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـْن   - 2844
ِشُك اللَُّه لَـُه  ُيوَنَزلَْت بِِه فَاقَةٌ فَأَْنَزلََها بِالنَّاسِ لَْم ُتَسدَّ فَاقَُتُه َوَمْن َنَزلَْت بِِه فَاقَةٌ فَأَْنَزلََها بِاللَِّه فَ

  . بِرِْزقٍ َعاجِلٍ أَْو آجِلٍ
ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد  - 2844 ــۋايهت   ئاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇپ،  « ــار بول ــا دۇچ ــۇنى  كىمكــى نامراتلىقق ــلهش  ئ كىشــىلهردىن تى
بـۇ  كىمكى . نامراتلىقى تۈگىمهيدۇڭ ، ئۇنىئارقىلىق تۈگهتمهكچى بولسا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 364(ئهلبانى  ①
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ــاكى كېــيىن    هللاتاپشۇرســا، ا اقــهللائىشــنى  مهيلــى ئىلگىــرى بولســۇن ي
   .①»بولسۇن، ئۇنىڭغا رىزىق ئاتا قىلىدۇ

  )2326: تىرمىزى(

  .أَْوَشَك اللَُّه لَُه بِالِْغَنى إِمَّا بَِمْوٍت َعاجِلٍ أَْو ِغًنى َعاجِلٍ: وأليب داود - 2845
بــاي (يــا  ئــۇنىهللا ا«: هدىســته مۇنــداق دېــيىلگهنيهنه بىــر ھ – 2845

دەرھال ۋاپـات تـاپتۇرۇش يـاكى ئېهتىيـاجىنى     ) قانلىرىدىن بىرەرىنىتۇغ
   .②»دەرھال قامداش ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتقۇزىدۇ

  )1645 :داۋۇد ئهبۇ(

: وقـال  ،شر الناس الذى يسأل بوجه اهللا وال يعطى بـه : عن ابن عباس - 2846
 .هللا إال منهالتسألوا بوجه ا

ئاغزىغا (رازىلىقىنى  هللا: مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2846
ــۇرۇپ  ــپ تـ ــىلهردىن ) ئېلىـ ــه كىشـ ــر نهرسـ ــنىگه   بىـ ــلهپ، تىلىگىـ تىـ

رازىلىقـى  هللا ا .ردۇكىشـىلهرنىڭ ئهڭ ئهسكىسـى  ئېرىشهلمىگهن كىشـى،  
 ، ھـــاجىتىڭالرنىدەپ باشــقىالردىن بىــر نهرســه تىلىمهســتىن    ئۈچــۈن  

  . »ن تىلهڭالرنىڭ ئۆزىدىهللا
  ) رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 يقـول  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول Ƨع أنه االشعري موسى أيب عن - 2847
  . هجرا يسأل Ɓ ما سائله فمنع اهللا بوجه سئل من وملعون اهللا بوجه سأل من ملعون

ئهبـــۇ مۇســـا ئهشـــئهرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       - 2847
  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمب

بىـر نهرسـه    )زىغا ئېلىپ تۇرۇپنى ئاغهللا(، دەپئۈچۈن رازىلىقى هللا ا«
ــدۇر ۋە  ــۇ شــهكىلدە ســورىغان كىشــىنىڭ  ســورىغان كىشــى لهنهتگهردى  ب

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1895(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1448(ئهلبانى  ②
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بۇرادەرلىـك مۇناسـىۋەتنى ئۈزۈشـكه ئوخشـاش      -قان، دوست تۇغ –ئۇرۇق (
تىلىكىنــى بهجــا كهلتــۈرمىگهن   ) يامــان ئىشــنى ســورىمىغانال بولســا   

   .①»لهنهتگهردىدۇر مۇكىشى
  )»ئهلكهبىر«(

أيف مثل هذا اليـوم ويف  : Ƨع يوم عرفة رجال يسأل الناس قال: عن على - 2848
  .ن غري اهللا تعاىلÝ فخفقه بالدرةمثل هذا املكان تسأل م

ئهرەفــات كــۈنى بىــر ئادەمنىــڭ     ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   - 2848
  :تىلهۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ ىر نهرسهكىشىلهردىن ب

 ـ  مسهن؟ۋاتاىدىن تىلها بىرباشق تىنهللامۇشۇ كۈندە، مۇشۇ ماكاندا ا –
 . دەررە بىلهن ئۇردىئۇنى  دېدى، ئاندىن

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َوَسلََّم قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاȋِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2849
  .قَْد أَفْلََح َمْن أَْسلََم َوُرزَِق كَفَافًا َوقَنََّعُه اللَُّه بَِما آَتاُه

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن        - 2849
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   

  : دېگهن
نىـڭ  هللاتكۈدەك رىزقـى بېـرىلگهن ۋە ا  ئىمان ئېيتقان، تۇرمۇشىغا يه«

  . »اپىدۇھهقىقهتهن نىجات ت قىلغان كىشى قانائهتبهرگهنلىرىگه 
  )1054: مۇسلىم(

 ُصـْحَبةٌ  لَُه َوكَاَنْت أَبِيِه َعْن الَْخطِْميِّ ِمْحَصنٍ ْبنِ اللَِّه ُعَبْيِد ْبنِ َسلََمةَ َعْن - 2850
 َجَسِدِه ِفي ُمَعافًى ِسْربِِه ِفي آِمًنا ِمْنكُْم أَْصَبَح َمْن َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ
  .الدُّْنَيا لَُه ِحيَزْت فَكَأَنََّما َيْوِمِه قُوُت ِعْنَدُه

ــهلهمه ئىبنـــى ئۇبهيـــدۇلال - 2850 هســـهن خهتمـــى ېئىبنـــى م ھسـ
                                                 

ــهمى  ① ــهنه     ): 4569(ھهيســ ــۇپ، گهرچه ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ دتىكى بهزى بــ
 .كىشىلهرگه ھهرخىل باھاالر بېرىلگهن بولسىمۇ، سهنهدى يهنىال ھهسهندۇر، ـ دېگهن
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مـبهر  پهيغهدادىسىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، ) ساھابىلهردىن بىرى بولغان(
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

كى تىنىچ ئامان، تېنى ساغالم، بىر كۈنلۈك يېمهك كىمسىلهردىن «
ئۇنىڭغا خـۇددى دۇنيـا   شۇ كۈنى ، ـ ئىچمىكى يېنىدا ھالهتته تاڭ ئاتقۇزسا

  . ①»بېرىلگهندەك بولىدۇ
 )2346: تىرمىزى(

نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْيَس ِلـاْبنِ آَدَم  َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ أَنَّ ال - 2851
 .َحقٌّ ِفي ِسَوى َهِذِه الِْخَصالِ َبْيٌت َيْسكُُنُه َوثَْوٌب ُيَوارِي َعْوَرَتُه َوجِلُْف الُْخْبزِ َوالَْماِء

ئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 2851
  :بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهم

پ ـ ئىچكۈدەك  يه ى،دەك كىيىمۈگى، ئهۋرىتىنى يۆگجايىتۇرىدىغان «
ــان ۋە ســۈيى  بىــر نهرســه تىــلهش ) باشــقىالردىن( نىڭئىنســانبولغــان  ن
  . ②»ھهققى يوق

  ) 2341:تىرمىزى(

لَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ أَغَْبطَ أَْوِلَياِئي ِعْنِدي َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع - 2852
لَُمْؤِمٌن َخِفيُف الَْحاِذ ذُو َحƊȘ ِمْن الصَّلَاِة أَْحَسَن ِعَباَدةَ َربِِّه َوأَطَاَعُه ِفي السِّرِّ َوكَانَ غَاِمًضا 

فََصَبَر َعلَى ذَِلَك ثُمَّ َنقََر بَِيـِدِه فَقَـالَ    ِفي النَّاسِ لَا ُيَشاُر إِلَْيِه بِالْأََصابِعِ َوكَانَ رِْزقُُه كَفَافًا
  .ُعجِّلَْت َمنِيَُّتُه قَلَّْت َبَواِكيِه قَلَّ ُتَراثُُه

 كى،ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 2852
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

يــۈكى  دۇنيــالىقياخشىســى  لىرىمنىڭ ئهڭتدوســ ،شۈبهىســىزكى«
ــل،  ــۆپ، پ يهڭگى ــازدىن نېسىۋىســى ك ــا نام ــلهن هرۋەردىگارىغ  ئىخــالس بى

 ىـدىغان، ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىل   قىلىدىغان، ئۆزى يالغۇز يهردىمـۇ ئىبادەت 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1913(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 406(ئهلبانى  ②
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باشـقىالرنىڭ كـۆزىگه بهك چېلىقىـپ     خهلق ئارىسىدا ئانچه تونۇلمىغان،
 رۋۇنىڭغا ســهشــ ،بولــۇپبــار  رىزقــىۈدەك تۇرمۇشــىغا يهتكــكهتمهيــدىغان، 

كېـيىن قـولى بىـلهن يهرنـى چوقـۇپ       گهندىندې »دۇرمۇئمىنغان ىدىقىل
 ۋە اليــدىغانالريىغئارقىســىدىن  ، بالــدۇر ئۆلــۈپ كېتىــدىغان،ئــۇ« :تــۇرۇپ

   .①دېدى» مۈلكى ئاز بولغان كىشىدۇر - مال مىراس قالىدىغان
 )2347: تىرمىزى(

 ِلَيْجَعلَ َربِّي َعلَيَّ َعَرَض قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن الْإِْسَناِد َوبَِهذَا -2853
 َهذَا َنْحَو أَْو ثَلَاثًا َوقَالَ َيْوًما َوأَُجوُع َيْوًما أَْشَبُع َولَِكْن َربِّ َيا لَا قُلُْت ذََهًبا َمكَّةَ َبطَْحاَء ِلي
  .َوَحِمْدُتَك كَْرُتَكَش َشبِْعُت َوإِذَا َوذَكَْرُتَك إِلَْيَك َتَضرَّْعُت ُجْعُت فَإِذَا

 ،ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى - 2853
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

رەبـــبىم ماڭـــا مهككىنىـــڭ بهتهـــا دېـــگهن ســـايلىقىنى ئالتۇنغـــا «
  :ئۈچ قېتىم مهن ئايالندۇرۇپ بهرمهكچى بولغانىدى،

مهن بىـر كـۈن ئـاچ، بىـر      .ىگىـن قىلىـپ بهرم ئۇنـداق  ! ئى رەببىمــ 
ســېنى زىكــرى  ،م ئاچقانــدا ســاڭا يېلىنىــپىقىرســوق كــۈن تــوق ئــۆتهي،

   .②»مدېدى اي، ـئېيت ىساڭا تهشهككۈر ۋە ھهمدبولسا، تويغاندا  .يقىال
  )3980: تىرمىزى(

الَ لَْيَس الِْغَنى َعْن كَثْـَرِة  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ -2854
  .الَْعَرضِ َولَِكنَّ الِْغَنى ِغَنى النَّفْسِ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2854
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نهپســنىڭ بهلكــى ئهمهس، بــايلىق مالنىــڭ كــۆپ بــولغىنى -پــۇل«
   .»بولغىنى بايلىقتۇر چانقانائهت

  )6446 :بۇخارى(
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 407(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 408(ئهلبانى  ②
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 قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 2855
 َولَِكـنْ  التَّْمَرَتاِنَو َوالتَّْمَرةُ َواللُّقَْمَتاِن اللُّقَْمةُ َتُردُُّه النَّاسِ َعلَى َيطُوُف الَِّذي الِْمْسِكُني لَْيَس

  .النَّاَس فََيْسأَلُ َيقُوُم َولَا َعلَْيِه فَُيَتَصدَُّق بِِه ُيفْطَُن َولَا ُيْغنِيِه ِغًنى َيجُِد لَا الَِّذي الِْمْسِكُني
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  - 2855

  :دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
ئىككـى  ـ ياكى بىر   ئىككى لوقما تائامـ بىر  ئايلىنىپ يۈرۈپ، كىشىلهرنى «
 ،مىســكىن دېــگهن .بهرســه قايتىــپ كېتىــدىغان ئــادەم مىســكىن ئهمهس اخورمــ

دىن بىـر  باشـقىالر ، بولسـىمۇ  هتىياجىنى قاندۇرغۇدەك بىـر نهرسـه تاپالمىغـان   ېئ
نلىكىنـى سـهزمهيدىغان،   ايدىغان، باشـقىالرمۇ ئۇنىـڭ موھتـاج ئىكه   نهرسه سـورىم 

   .»شۇنىڭ بىلهن، ئۇنىڭغا سهدىقىمۇ بېرىلمهيدىغان كىشىدۇر
  )1479: بۇخارى(

لَـا  (إِنََّما الِْمْسِكُني الَِّذي َيَتَعفَُّف َواقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم َيْعنِي قَْولَُه : ويف رواية - 2856
  ).َيْسأَلُونَ النَّاَس إِلَْحافًا

ىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھـۇرەيرە رەز  - 2856
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــي « ــگهن  ھهقىقى ــكىن دې ــان   مىس ــۆزىنى تارتق ــتىن ئ تىلهمچىلىك
ئۇالر كىشىلهرگه چاپلىشىۋېلىپ ﴿: نىڭهللا ،ئهگهر خالىساڭالر .ئادەمدۇر

  » !دېگهن ئايىتىنى ئوقۇڭالر ①﴾تىلهمچىلىك قىلمايدۇ
  )4539: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ قَالَ أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َساِئلٌ فَأََمَر لَُه بَِتْمـَرٍة   - 2857
لَ فََوَحȈَ بَِها ثُمَّ َجاَء َساِئلٌ آَخُر فَأََمَر لَُه بَِتْمَرٍة فَقَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه َتْمَرةٌ ِمْن َرُسولِ اللَِّه قَـا 

َني ِدْرَهًما فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْجارَِيِة اذَْهبِي إِلَى أُمِّ َسلََمةَ فَأَْعِطيِه الْأَْرَبِع
  .الَِّتي ِعْنَدَها

: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 2857

                                                 
 .سمىـ ئايهتنىڭ بىر قى 273سۈرە بهقهرە،  ①
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ڭ يېنىغــا بىــر تىلهمچــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى 
 خورمىنى ئىدى، تىلهمچى بۇيرىغان بېرىشكه ئۇنىڭغا بىر خورما .كهلدى
ئۇنىڭغىمـۇ   .باشقا بىر تىلهمچى كهلـدى  كۆپ ئۆتمهي،. ئېتىۋەتتىيهرگه 

  :بىر خورما بېرىشكه بۇيرىغانىدى، ئۇ تىلهمچى
 پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ )! قساندىن پاكتۇرۇبارچه نهللا ا(لالھ هــ سۇبهان

شۇنىڭ بىـلهن،   .ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئاران بىر خورما چىقامدۇ؟ ـ دېدى 
  :دەككهېديېنىدىكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

 40قېشـىغا بېرىـپ، ئۇنىـڭ يېنىـدىكى     ئۇممـۇ سـهلهمهنىڭ    سهنــ 
  . ①ـ دېدى! تهڭگىنى بۇنىڭغا بېرىشىنى ئېيتقىن

  )؛ بهززار13320: ئهھمهد(

 الَْمَساِكَني أَنَّ لَْوال “:قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ أَُماَمةَ، أَبِي َعْن - 2858
 .“َردَُّهْم َمْن أَفْلََح َما َيكِْذُبونَ

ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  - 2858
  :دۇرىۋايهت قىلىدېگهنلىكىنى مۇنداق  ىڭۋەسهللهمن

 ،مىسا ئىدىبول يدىغانالرسۆزله يالغان ئىچىدىن ئهگهر مىسكىنلهر«
   .②»تاپالمىغان بوالتتى قايتۇرغۇچى نىجات) قۇرۇق قول(ئۇالرنى 

  )7967: »ئهلكهبىر«(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َنظََر أََحُدكُْم - 2859
  .إِلَى َمْن فُضِّلَ َعلَْيِه ِفي الَْمالِ َوالَْخلْقِ فَلَْيْنظُْر إِلَى َمْن ُهَو أَْسفَلَ ِمْنُه

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدىكى،       - 2859
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن اللالھۇ ئهلهيهىلپهيغهمبهر سه

ــال« ــك ۋە   م ــ مۈل كىشــىلهرنى  ردىن ئۈســتۈنســىله يارىتىلىشــتاـ

                                                 
ــهمى  ① ــارە        ): 4565(ھهيس ــهنهدىدە ئهمم ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد ۋە بهززار رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

ــار    ــى بــ ــرىلگهن كىشــ ــا بېــ ــهلبىيرەك باھــ ــىملىك ســ ــى زازان ئىســ ــهھىه  . ئىبنــ ــيالر ســ ــان راۋىــ قالغــ
 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــا   ): 4566(ھهيس ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــر    ب ــى زۇبهي ــفهر ئىبن ــهنهدىدە جهئ ــۇپ، س ن بول
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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   »!ئۆزەڭالردىن تۆۋەن كىشىلهرگه نهزەر سېلىڭالر كۆرگهن ۋاقتىڭالردا،
  )6490: بۇخارى(

انظروا إىل من أسفل منكم يف الدنيا وفوقكم يف الدين فـذلكم  : لرزين - 2860
كنـت أصـحب   : اهللا بن عتبة قال عوف بن عبد. أجدر أن ال تزدروا نعمة اهللا عليكم

أكثرƵاăَ مىن كنت أرى دابة خريا من دابƓ وثوبا خريا من ثوىب فلما األغنياء فما كان أحد 
  .Ƨعت هذا اƩديث صحبت الفقراء فاسترحت

مـال ـ دۇنيـادا سـىلهردىن      :رەزىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ    – 2860
) يهنـى تهقۋادارالرغـا  (ئۈسـتۈنلهرگه  سـىلهردىن   ئېتىقـاد ـ ئهمهلـدە   ، تـۆۋەن 

مهتلىـرىگه  ېنىڭ سىلهرگه بهرگهن نهللاش اۇنداق قىلىش. نهزەر سېلىڭالر
  .نىڭ ئهڭ توغرا يولىدۇرناشۈكۈرلۈك قىلماسلىق

مهن بايالر بىـلهن  : تبه مۇنداق دەيدۇۇئ ئىبنى ئهۋف ئىبنى ئابدۇلالھ
 .قارىســام، مهنــدەك غېمــى كــۆپ ئــادەم يــوق ئىــكهن .كــۆپ ئارىلىشــاتتىم

ن ئېسـىل  ئات ـ ئۇالغ ۋە كىيىم ـ كېچىكى مېنىڭكىدى   چۈنكى ئۇالرنىڭ
يوقســۇل كىشــىلهر بىــلهن  لىغانــدىن كېــيىن،بــۇ ھهدىســنى ئاڭ. ئىــدى

ئارىلىشــىپ ئۆتۈشــكه باشــلىدىم ۋە شــۇندىن ئېتىبــارەن، كۆڭلۈمنىــڭ   
  . ئارامىغا چۈشكهنلىكىنى ھېس قىلدىم

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ِه َوَسلََّم أَْرَسلَ إِلَى ُعَمـَر  َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 2861
قَالَ َيـا  ْبنِ الَْخطَّابِ بَِعطَاٍء فََردَُّه ُعَمُر فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَم َرَدْدَتُه فَ

ْن أََحٍد َشْيئًا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َرُسولَ اللَِّه أَلَْيَس أَْخَبْرَتَنا أَنَّ َخْيًرا ِلأََحِدَنا أَنْ لَا َيأُْخذَ ِم
 َيْرُزقُكَُه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما ذَِلَك َعْن الَْمْسأَلَِة فَأَمَّا َما كَانَ ِمْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة فَإِنََّما ُهَو رِْزٌق

ِدِه لَا أَْسأَلُ أََحًدا َشْيئًا َولَا َيأِْتينِي َشْيٌء ِمْن اللَُّه فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ أََما َوالَِّذي َنفِْسي بَِي
  .غَْيرِ َمْسأَلٍَة إِلَّا أََخذُْتُه

ــا ئىبنــى يهســار  - 2861 ــۋايهت قىلىنىــدۇ دىنئهت پهيغهمــبهر  كى،رى
 غـا ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ــدىغان ( ــدىن تارقىتىلىـ ــدى، ) دۆلهت تهرىپىـ ــدىن ئهۋەتكهنىـ ــۆمهر  پۇلـ ئـ
ــايتۇرۇۋەتتى   ــۇنى ئالمــاي ق ــۇ ئ ــبهر ســهلاللالھۇ  .رەزىيهلالھــۇ ئهنه پهيغهم

  :ۇنىڭدىنئهلهيهى ۋەسهللهم ئ
  :ۇئ ــ بۇنى نېمه ئۈچۈن قايتۇرۇۋەتتىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى،

باشقىالردىن بىر نهرسه ئالماسلىقنىڭ ئهۋزەل  !نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  . دېــدى ـــ! غانمىــدىڭ؟ئىكهنلىكىنــى ئېيتمى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
تىلىمهسـتىن   ئهممـا . ــ ئۇ دېگهن تىلهپ ئېلىشقا قارىتا ئېيتىلغان

ــۇ دېــگهن ا  ئۆزلۈك ســاڭا ئېهســان هللا ىــدىن كهلــگهن بىــر نهرســه بولســا، ئ
ــۇر، ـ     ــان رىزىقت ــدى قىلغ ــلهن، . دې ــۇنىڭ بى ــاب   ش ــى خهتت ــۆمهر ئىبن  ئ

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــ ــان زات   ـ ـ ــدە بولغ ــنىم ئىلكى ــى،    هللاجې ــهم قىلىمهنك ــلهن قهس بى

مهن تىلىمىســهممۇ بىــر  ئهگهر. تىلىمهيــمهنبىــر نهرســه  ھېچكىمــدىن
   .نهرسه كېلىپ قالسا، ئۇنى قىلچه ئىككىلهنمهي ئالىمهن، ـ دېدى

  )1882: مالىك(

ابِ َيقُولُ كَـانَ النَّبِـيُّ   عن َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّ - 2862
َمالًـا   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعِطينِي الَْعطَاَء فَأَقُولُ أَْعِطِه أَفْقََر إِلَْيِه ِمنِّي َحتَّى أَْعطَانِي َمـرَّةً 

ِه َوَسلََّم ُخذُْه فََتَموَّلُْه َوَتَصدَّْق بِِه فَقُلُْت أَْعِطِه َمْن ُهَو أَفْقَُر إِلَْيِه ِمنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .فََما َجاَءَك ِمْن َهذَا الَْمالِ َوأَْنَت غَْيُر ُمْشرٍِف َولَا َساِئلٍ فَُخذُْه َوَمالَا فَلَا ُتْتبِْعُه َنفَْسَك

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا ئـۆمهر ئىبنـى        - 2862
: رىـۋايهت قىلىـدۇ   دېگهنلىكىنـى  مۇنـداق  ڭىـ خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇن

دۆلهت تهرىپىـــــدىن (پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهم 
  :ئهمما مهن. بېرەتتىپۇلدىن ) تارقىتىلىدىغان

. دەيتـتىم  ــ ! كىشـىلهرگه بهرگىـن   ھتـاج وم ەكبهكر مهندىنۇنى ــ ب
 )ۇلپـ ( بىـر ئـاز  بىر قېتىم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا 

  :يهنه بهرگهنىدى، مهن
  :دېسهم ـ! گىنھتاجالرغا بهروم ەكۇنى مهندىن بهكرــ ب
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ئۆزەڭنىڭ مۈلكىگه ئۆتكهندىن كېـيىن ئانـدىن سـهدىقه    ! بۇنى ئالــ 
ســـهن تهمه قىلماســـتىن ۋە تىلىمهســـتىن   . قىلىۋەتســـهڭمۇ بولىـــدۇ 

. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش پـۇل ـ مـال كېلىـپ قالسـا، ئـۇنى قوبـۇل قىلغىـن        
ــ  ! تهمهدە بـولمىغىن ) ماڭـا بىـر نهرسـه كېلىـپ قالسـىكهن دەپ     (ئهمما 
  . دېدى

  )7164: بۇخارى(

عن ُسلَْيم ْبُن ُمطَْيرٍ َشْيخ ِمْن أَْهلِ َواِدي الْقَُرى قَالَ َحدَّثَنِي أَبِى ُمطَْيٌر أَنَّـُه   -2863
كَأَنَُّه َيطْلُُب َدَواءă َوُحُضًضا فَقَـالَ   َخَرَج َحاجا َحتَّى إِذَا كَانَ بِالسَُّوْيَداِء إِذَا بَِرُجلٍ قَْد َجاَء

أَْخَبَرنِي َمْن َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ َوُهَو َيِعـȘُ النَّـاَس   
طَاءă فَإِذَا َتَجاَحفَْت قَُرْيȈٌ َعلَى َوَيأُْمُرُهْم َوَيْنَهاُهْم فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُخذُوا الَْعطَاَء َما كَانَ َع

  .الُْملِْك َوكَانَ َعْن ِدينِ أََحِدكُْم فََدُعوُه
ئىبنـى مـۇتهير   سۇلهيم ۋادى قۇرا دېگهن جاينىڭ ئاقساقىلى  -2863

دادامنىڭ ماڭا سۆزلهپ بېرىشىچه، ئۇ ھهج قىلىش ئۈچۈن : مۇنداق دەيدۇ
ــگهن يهرگه ك    ــۇۋەيدا دې ــۇپ، س ــان بول ــا چىقق ــۇ يهرگه دورا  يولغ ــدە، ئ هلگهن

ئـۇ ئـادەم دادامغـا    . ئىزدەپ كهلـگهن بىـر ئـادەم بىـلهن ئۇچرىشـىپ قـاپتۇ      
ئۆزىنىڭ بىر كىشىدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     

نهســىههت قىلغــانلىقىنى،   –ۋىدالىشــىش ھهججىــدە ئىنســانالرغا ۋەز   
ــانلىقتىن توســقانلىقىنى   ــۇيرۇپ، يام ــۇالرنى ياخشــىلىققا ب ــداق  ئ ۋە مۇن

  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىپتۇ
مالنى باشـقا   –پۇل ) دۆلهت تهرىپىدىن بېرىلىدىغان! (ئى خااليىق«

نـاۋادا قـۇرەيش سـهلتهنهت    . شهخسىي غهرز ئارىالشمىغانال بولسا ئـېلىڭالر 
ئــۆزلىرىگه يانتايــاق قىلىــش (تالىشــىپ، ســىلهرنى ھهقســىز داۋالىرىــدا 

   .①»ال بهرسه، ئۇنى ھهرگىز قوبۇل قىلماڭالرم –پۇل ) ئۈچۈن
 )2958: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 633(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن إِْعطَـاِء   - 2864
  .ُخذُْه َوَتَموَّلُْهالسُّلْطَاِن قَالَ َما آَتاَك اللَُّه ِمْنُه ِمْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة َولَا إِْشَراٍف فَ

پهيغهمــبهر : دەيــدۇئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق     - 2864
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن پادىشــاھنىڭ بهرگهن ھهدىيهســىنى  

  :الغانىدىئېلىش ياكى ئالماسلىق توغرۇلۇق سور
ــتىن   « ــتىن ۋە تهمه قىلماس ــهن تىلىمهس ــاڭا بهرگهن  هللاس ــڭ س نى

   .①دېدى» پايدىالنساڭ بولىدۇ ڭدىننى، ئۇنهرسىسىنى ئېلىپ
  )21192: ئهھمهد(

 مـن  يعطى الذى ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال أنس عن - 2865
 .حمتاجا كان إذا يقبل الذى من أجرا باعظم سعة

ــدۇكى،   - 2865 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهنهس رەزىيهلالھــ
  :نداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇ

 بېـرىلگهن نهرسـىنى  ئهجرى،  هن كىشىنىڭبهرگسهدىقه  باي چاغدا«
   .②»ئارتۇق بولمايدۇكىشىنىڭ ئهجرىدىن  موھتاج قوبۇل قىلغان

  )»هتئهلئهۋس«(

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول ليأź الرجل كان إن قال ملك بن أنس عن - 2866
 االسـالم  يكـون  حƓ يكون حƹ Ɠسى فما له إال يسلم ال الدنيا من للشǜ يسلم وسلم
 .فيها وما الدنيا من إليه أحب

 بىرەرسـى : ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ - 2866
دۇنيــالىق بىــر  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا

كهچ  ىگه ئېرىشىش مهقسىتىدە مۇسۇلمان بولۇپ كهلسه، شـۇ كـۈنى  نهرس
ــۇرۇپ  ــرمهي ت ــا  ىســالم دىنــى ئ، الكى ــا ۋە ئۇنىڭغ ــارلىق دۇني ــادىكى ب  دۇني

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئىســــمى  ): 4558(ھهيســــهمى  ①

 .ئاتالمىغان بىرى بار، ـ دېگهن
نــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــائىز ئىبنــى ســهرىج        بــۇ ھهدىســنى تهبهرا ): 4562(ھهيســهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ①لهردىنمۇ سۆيۈملۈك بولۇپ كېتهتتىنهرسى
  )3750: مهۋسىلى(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ      ): 4571(ھهيســهمى  ① ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  روزا بۆلۈمى

  ۋە روزىنىڭ پهزىلىتىئېيى رامىزان 

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 2867
 إِلَّا َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه قَالَ ِضْعٍف َسْبعِمائَة إِلَى أَْمثَاِلَها َعْشُر الَْحَسَنةُ ُيَضاَعُف آَدَم اْبنِ َعَملِ كُلُّ

 ِعْنـدَ  فَْرَحةٌ فَْرَحَتاِن ِللصَّاِئمِ أَْجِلي ِمْن َوطََعاَمُه َشْهَوَتُه َيَدُع بِِه أَْجزِي َوأََنا ِلي فَإِنَُّه الصَّْوَم
  .الِْمْسِك رِيحِ ِمْن اللَِّه ِعْنَد أَطَْيُب ِفيِه َولَُخلُوُف َربِِّه ِلقَاِء ِعْنَد َوفَْرَحةٌ ِفطْرِِه

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2867
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىڭ ھهر بىـــر ياخشـــى ئهمهلىنىـــڭ ئهجـــرى ئـــون ىالىســـئـــادەم ب«
 :تائــاالهللا ا. كۆپهيتىــپ بېرىلىــدۇه ھهسســىدىن يهتــته يــۈز ھهسســىگىچ

لــېكىن روزا ئۇنىــڭ ســىرتىدا، روزا پهقهت مهن ئۈچــۈن بولىــدۇ، ئۇنىــڭ  ”
تـامىغىنى،  ئۇ كىشى مېنىڭ رازىلىقىمنـى دەپ  . ئهجرىنى مهن بېرىمهن

ــدۇ  ــهھۋىتىنى تهرك ئېتىـ ــگهن “شـ ــى  ر. دېـ ــۈن ئىككـ ــۇچى ئۈچـ وزا تۇتقـ
خۇشاللىق بار، بىرى ئىپتـار قىلغـان چاغـدىكى خۇشـاللىق، يهنه بىـرى      

روزا تۇتقۇچىنىڭ ئاغزىنىڭ پـۇرىقى  . رەببىگه ئۇچراشقاندىكى خۇشاللىق
   .»نىڭ نهزىرىدە ئىپار بۇيىدىنمۇ خۇشپۇراقتۇرهللا

  )1151 :مۇسلىم(

َبْيَدةَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن ِعَياضِ ْبنِ غُطَْيٍف قَالَ أَُبو ُع -2868
  .َوَسلََّم َيقُولُ الصَّْوُم ُجنَّةٌ َما لَْم َيْخرِقَْها

ــۇ ئۇبهيــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   فئىيــاز ئىبنــى غۇتهيــ  - 2868 ئهب
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دۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   نىرىۋايهت قىلى
  :دېگهن
دوزاخـــــتىن ســـــاقلىغۇچى  )روزىـــــدارنى(روزا  بـــــۇزۇۋېتىلمىگهن«

   .①»قالقاندۇر
  )2233: نهسائى(

 Ɓ ما جنة الصيام وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أىب عن - 2869
 .غيبة أو بكذب قال Ƹرقه وŶ قيل Ƹرقها

: ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ ئهبــۇ - 2869
  :هلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

 ، ـ ئوتتىن ساقلىغۇچى قالقانـدۇر  )روزىدارنى(ۋېتىلمىگهن روزا ۇبۇزــ 
  :دى، ئۇنىڭدىندې

  :ـ دەپ سورالغانىدىۋېتىدۇ؟ ۇوزىنى نېمه بۇزــ ر
  . ②، ـ دەپ جاۋاب بهردىيالغانچىلىق ۋە غهيۋەتــ 

  )»ئهلئهۋسهت«(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت ُمْرنِـي  َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ أََتْيُت َرُسولَ  - 2870
  .بِأَْمرٍ آُخذُُه َعْنَك قَالَ َعلَْيَك بِالصَّْومِ فَإِنَُّه لَا ِمثْلَ لَُه

مهن پهيغهمبهر : ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 2870
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ سهلاللالھۇ

دېسهم،  ، ـ ئۆگىنهي هندىنالمهن ئۇنى س غىن،ىر ئىشقا بۇيرىمېنى بــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ③ىدېد ئهجىردە ئۇنىڭ تهڭدىشى يوق، ـروزا تۇتقىن، ــ 
  )2220: نهسائى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 131(ئهلبانى  ①
ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە رەبىـــئ ئىبنـــى بهدىـــر  بـــۇ): 5012(ھهيســـهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2097(ئهلبانى  ③
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َمْن َصاَم َيْوًما  َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 2871
  .ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َباَعَد اللَُّه ِمْنُه َجَهنََّم َمِسَريةَ ِمائَِة َعامٍ

ــۇقبه – 2871 ــۇدىن  ئى ئـ ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۋايهت  بنـ رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى« ــله ي ئهززە ۋەهللا ا كىمك ــا، ا   جهل ــۈن روزا تۇتس ــر ك ــدا بى ــۇ هللا ولى ئ
   .①»يىراقالشتۇرىۋېتىدۇ كىشىدىن دوزاخ يولىنى يۈز يىل

  )2254: نهسائى(

 :َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ السُّلَِميِّ، َعْبٍد بن ُعْتَبةَ عْن - 2872
 َواَألَرِضـنيَ  السََّماَواِت َبْيَن كََما َجَهنََّم ِمْنُه اللَُّه َباَعَد فَرِيَضةً اللَِّه َسبِيلِ ِفي َيْوًما َصاَم َمْن”

  .“السََّماِء واألرض َبْيَن كََما َمِسَريةَ َجَهنََّم ِمْنُه اللَُّه َباَعَد َتطَوًُّعا َيْوًما َصاَم َوَمْن السَّْبعِ،
رىـۋايهت   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   ۇسسۇلهمىئۇتبه ئىبنى ئهبد - 2872

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىلىنىدۇكى، ق
ئـۇ  هللا يولىدا پهرز قىلىنغان روزىدىن بىر كـۈن تۇتسـا، ا  هللا كىمكى ا«

زېمىننىـڭ ئارىلىقىـدەك    - كىشىدىن جهھهننهمنى يهتته قـات ئاسـمان  
ئــۇ كىشــىدىن هللا كىمكــى بىــر كــۈن نهپــله روزا تۇتســا، ا. يىــراق قىلىــدۇ
   .②»زېمىننىڭ ئارىلىقىدەك يىراق قىلىدۇ - مانجهھهننهمنى ئاس

  )»ئهلكهبىر«(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِفي الَْجنَِّة َباًبـا   - 2873
َمْن كَانَ ِمْن الصَّاِئِمَني َدَخلَُه َوَمـْن  ُيقَالُ لَُه الرَّيَّانُ ُيْدَعى َيْوَم الِْقَياَمِة ُيقَالُ أَْيَن الصَّاِئُمونَ فَ

  .َدَخلَُه لَْم َيظَْمأْ أََبًدا
ــۋايهت      - 2873 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ ــى سـ ــهھل ئىبنـ سـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
پ، بولۇبار  دەرۋازاجهننهتته رەييان دېيىلىدىغان بىر  شۈبهىسىزكى،«

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2128(ئهلبانى  ①
ملىك بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ۋاقىـــدى ئىســـى): 5177(ھهيســـهمى  ②

 .ھهر خىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن
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كىمكـى روزا  . چاقىرىلىـدۇ  دەرۋازىـدىن  شـۇ  قىيامهت كـۈنى روزا تۇتقـانالر  
كىرگهن كىشـى  ئۇنىڭدىن كىرىدۇ،  دەرۋازىدىنشۇ  ،تۇتقۇچىالردىن بولسا

   .①»مايدۇىئهبهدى ئۇسس
  )1640: ئىبنى ماجه(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 2874
  .فَطََّر َصاِئًما كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِِه غَْيَر أَنَُّه لَا َيْنقȌُُ ِمْن أَْجرِ الصَّاِئمِ َشْيئًا

زەيد ئىبنى خالىد جـۇھهنى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت      - 2874
 :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

غا بېرىلگهن ىدارروزشۇ ، ئۇ كىشىگه ىدارنى ئىپتار قىلدۇرساكىمكى روز«
 ىـــدارنىڭروزبۇنىـــڭ بىـــلهن ئـــۇ . ســـاۋابقا ئوخشـــاش ســـاۋاب بېرىلىـــدۇ

   .②»پ كهتمهيدۇيىىمېك ېمهن چېھ ساۋابىدىن
  )807: تىرمىزى(

عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اغـزوا تغنمـوا    - 2875
  .تصحوا وسافروا تستغنواوصوموا 

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2875
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

روزا تۇتــۇڭالر، ســاالمهت  . غــازات قىلىڭــالر، غهنىــمهت ئالىســىلهر   «
ش يهنـى سـهپهر قىلىـ   ( سهپهر قىلىڭالر، بىهاجهت بولىسىلهر. لهرىبولىس

   .③»)غا ئېرىشىسىلهرنىڭ رىزقىهللائارقىلىق ا
 )»سهتئهلئهۋ«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َصاَم َرَمَضانَ  - 2876

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1329(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 647(ئهلبانى  ②
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ ئۇســـتازى مۇســـا ئىبنـــى ): 9657(ھهيســـهمى  ③

 .چلىكتۇر، ـ دېگهنقالغان راۋىيلىرى ئىشهن. زەكهرىيا ھهققىدە ئېنىق مهلۇمات يوق
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  .إƹَِاًنا َواْحِتَساًبا غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
ىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھـۇرەيرە رەز  - 2876

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قىلغان ھالدا  مىدئۈ بساۋا ۋە نىڭ ۋەدىسىگه ئىشهنگهنهللاكىمكى ا«

روزىسـىنى تۇتسـا، ئىلگىـرى ئۆتكـۈزگهن گۇنـاھلىرى       ئېيىنىڭ رامىزان
   .»مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  )38: بۇخارى(

  .َوَما َتأَخََّر: دزاد أمح - 2877
ــام     2877 ــمهدـ ئىمـ ــرت  «: ئهھـ ــاھلىرىمۇ مهغپىـ ــى گۇنـ كېيىنكـ
  . ①دېگهننى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان »قىلىنىدۇ

 )8775: ئهھمهد(

عن أيب ُهَرْيَرةَ قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َدَخلَ َرَمَضانُ  - 2878
  .الَْجنَِّة َوغُلِّقَْت أَْبَواُب َجَهنََّم َوُسلِْسلَْت الشََّياِطنيفُتَِّحْت أَْبَواُب 
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2878

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــدەرامىــزان ئېيــى كىر«  ،ئېچىلىــپ دەرۋازىلىــرى، جهننهتنىــڭ گهن

   .②»تاقىلىدۇ ۋە شهيتانالر باغلىنىدۇ رىدەرۋازىلىدوزاخنىڭ 
  )2099: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَـانَ أَوَّلُ   - 2879
َواُب النَّارِ فَلَْم ُيفَْتْح ِمْنَهـا  لَْيلٍَة ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ ُصفَِّدْت الشََّياِطُني َوَمَرَدةُ الْجِنِّ َوغُلِّقَْت أَْب

َباِغَي َباٌب َوفُتَِّحْت أَْبَواُب الَْجنَِّة فَلَْم ُيْغلَْق ِمْنَها َباٌب َوُيَناِدي ُمَناٍد َيا َباِغَي الَْخْيرِ أَقْبِلْ َوَيا 
 . الشَّرِّ أَقِْصْر َوِللَِّه ُعَتقَاُء ِمْن النَّارِ َوذَلَك كُلُّ لَْيلٍَة

                                                 
ــهمى  ① ــرى     ): 4798(ھهيســـ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــمهد رىـــ ــام ئهھـــ ــنى ئىمـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1984(ئهلبانى  ②
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ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2879
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

، شهيتانالر گهندەتىپ كهلېرامىزان ئېيىنىڭ بىرىنچى كېچىسى ي«
ــڭالرۋە ئۇ ــدۇ  نى ــاتتىلىرى باغلىنى ــرى  دوزاخنىــڭ  ،ك ــارلىق دەرۋازىلى ب

ئـى   :بىر جاكارچى .زىلىرى ئېچىلىدۇتاقىلىپ، جهننهتنىڭ بارلىق دەرۋا
ــۈچى  ــىلىق ئىزدىگـ ــ! كهل، ياخشـ ــ، دەپ ــ ــنهتكه ۇروزا تۇتقـ چىالرنى جهنـ

ــا؛چاقىر ــۈچى  ســ ــانلىق ئىزدىگــ ــى يامــ ــراق كهت ،ئــ ــ! يىــ روزا  ،دەپ ـــ
ــدۇ  ــانالرنى قوغاليــ ــڭ  هللا ا .تۇتمىغــ ــزان ئېيىنىــ ــى رامىــ ھهر كېچىســ

   .①»قىلىۋېتىدۇ بىرمۇنچه كىشىنى ئازادجهھهننهمدىن 
  )682: زىتىرمى(

َعْن أََنسٍ قَالَ ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ الصَّْومِ أَفَْضـلُ َبْعـَد    - 2880
  .َرَمَضانَ فَقَالَ َشْعَبانُ ِلَتْعِظيمِ َرَمَضانَ ِقيلَ فَأَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ قَالَ َصَدقَةٌ ِفي َرَمَضانَ

 :ۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــ - 2880
  :دىنۋەسهللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى

دەپ  ؟ ـ روزا تۇتـۇش ئهۋزەل  ، قايسى كۈنىرامىزان ئېيىدىن كېيىنــ 
  :ىدىسورالغان

ا تۇتۇلغان روزا، رامىزان ئېيىنى ھۆرمهتلهش ئۈچۈن شهئبان ئېيىدــ 
  :ئاندىن. ېدىد ـ

  :دەپ سورالغانىدى ـ؟ قايسى سهدىقه ئهۋزەلــ 

   .②ــ رامىزان ئېيىدا بېرىلگهن سهدىقه، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )663: تىرمىزى(

َسـيُِّد   وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال اƪدري سعيد اىب عن - 2881

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 549(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 104(ئهلبانى  ②
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  .اƩجة ذو حرمة وأعظمها َرَمَضان الشُُّهورِ شهر
ايهت ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋ - 2881

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ـــ ئايالرنىــڭ خوجىســى،  « ـــ ئهڭ   رامىــزان ئېيــى ـ زۇلههجــجه ئېيــى ـ
   .①»ھۆرمهتلىك ئايدۇر

  )960: بهززار(

َعزَّ َوَجلَّ ِعْنـَد   َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِللَِّه - 2882
  .كُلِّ ِفطْرٍ ُعَتقَاَء
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهبــۇ ئۇمــامه - 2882

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قىلىنىدىغان بهنـدىلىرى   دنىڭ ئوتتىن ئازاهللاۋاقتىدا  ھهر ئىپتار«

   .②بار
  )»ئهلكهبىر«؛ 21698: ئهھمهد(

 لَُتـَزيَّنُ  الَْجنَّةَ إِنَّ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 2883
 َرَمَضانَ، ِلَشْهرِ السََّنِة إِلَى السََّنِة ِمَن لََتَتَزيَُّن الُْحوَر َوإِنَّ َرَمَضانَ، ِلَشْهرِ السََّنِة إِلَى السََّنِة ِمَن
 ُسـكَّاًنا،  ِعَباِدَك ِمْن الشَّْهرِ َهذَا ِفي لََنا اْجَعلْ اللَُّهمَّ: الَْجنَّةُ قَالَِت َرَمَضانَ، َشْهُر َدَخلَ فَإِذَا

 اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ “أَْزَواًجا ِعَباِدَك ِمْن الشَّْهرِ ِفي لََنا اْجَعلْ اللَُّهمَّ الِْعُني، الُْحوُر َوَيقُلَْن
 ِفيـهِ  َيـرِمْ  ولَْم ُمْسِكًرا، ِفيِه َيْشَرْب فَلَْم َرَمَضانَ، َشْهرِ ِفي َنفَْسُه َصانَ فََمْن”: َسلََّمَو َعلَْيِه
 ِفي قَْصًرا لَُه وَبَنى َحْوَراَء، ِمائَةَ لَْيلٍَة كُلَّ اللَُّه َزوََّجُه َخِطيئَةً، ِفيِه َيْعَملْ ولَْم بِالُْبْهَتاِن، ُمْؤِمًنا
 لَْم الْقَْصرِ ذَِلَك ِفي فَُجِعلَْت ُجِمَعْت الدُّْنَيا أَنَّ لَْو وَزَبْرَجٍد، وَياقُوٍت وِفضٍَّة ذََهبٍ ِمْن الَْجنَِّة
 َوَعِملَ بُِبْهَتاٍن، ُمْؤِمًنا ِفيِه َوَرَمى ُمْسِكًرا ِفيِه َشرَِب َوَمْن الدُّْنَيا، ِفي َعْنزٍ كََمْرَبِط إِال ِفيِه َيكُْن

                                                 
هت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە يهزىــــد ئىبنــــى     بــــۇ ھهدىســــنى بهززار رىــــۋاي  ): 4775(ھهيســــهمى  ①

 .ئابدۇلمهلىك نهۋفهلى ئىسىملىك بىرى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــرى    ): 4794(ھهيسـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 فَقَـدْ  ِفيِه ُتفَرِّطُوا إنْ اللَِّه، َشْهُر فَإِنَُّه َرَمَضانَ َشْهَر فَاتَّقُوا َسَنةً، َعَملَُه اللَُّه طَأَْحَب َخِطيئَةً ِفيِه
 فَاْحذَُروا َرَمَضانَ، َشْهَر ِلَنفِْسِه َوَجَعلَ، َوَتَتلَذَّذُونَ ِفيَها َتْنَعُمونََشْهًرا  َعَشَر أََحَد لَكُْم َجَعلَ

  .“َشْهَر َرَمَضانَ
دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 2883

  :دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
رامىــــزان ئېيــــى ئۈچــــۈن  ھهر يىلــــىشۈبهىســــىزكى، جهنــــنهت «

بىزنــى ! هللائــى ا: )جهنــنهت(، گهنــدەرامىــزان ئېيــى كىر ۋە زىننهتلىنىــدۇ
. دەيـدۇ  ــ ! ئۈچـۈن تۇرالغـۇ قىلغىـن    روزا تۇتقـان بهنـدىلىرىڭ   مۇشۇ ئايـدا 

ــۈك   ــهھال كۆزلـ ــۆرلهرشـ ــى ا: ھـ ــان   ! هللائـ ــدا روزا تۇتقـ ــۇ ئايـ ــى مۇشـ بىزنـ
  . »دەيدۇـ بهندىلىرىڭنىڭ جۈپتى قىلغىن، 

  :يهنه مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كىشـىگه بۆھتـان    مـۇئمىن كىمكى رامىـزان ئېيىـدا ھـاراق ئىچىشـتىن،     «

ئـۇ كىشـىگه ھهر بىـر    هللا اتا ئىـش قىلىشـتىن ئـۆزىنى ساقلىسـا، ا    چاپالشتىن، خ
ــدۇ ۋە    ــپ بېرى ــۆرنى ئېلى ــۈز ھ ــدە ي ــا كېچى ــېرىق   ئ ــاقۇت ۋە س ــۈش، ي لتۇن، كۈم

ئهگهر پۈتـۈن دۇنيـا ئاشـۇ قهسـىرگه     . ا قىلىـپ بېرىـدۇ  ىنھهردىن بىر قهسىر بۆگ
بىــر يهرگه يىغىلســا، پهقهت بىــر ئــۆچكه بــاغلىغۇدەكال يهرنــى  يۇلــۇش ئۈچــۈن وق
كىشـىگه   مـۇئمىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھاراق ئىچىشتىن، . گهللىيهلهيدۇئى

ئۇ كىشىنىڭ هللا بۆھتان چاپالشتىن، خاتا ئىش قىلىشتىن ئۆزىنى ساقلىمىسا، ا
يامان ئىشـالرنى  (رامىزان ئېيىدا . بىر يىل قىلغان ئهمهلىنى بىكار قىلىۋېتىدۇ

شـۇڭا ئـۇنى   . ېيىـدۇر نىڭ ئهللا ،ئۇ ،شۈبهىسىزكى .قورقۇڭالر) قىلىپ قېلىشتىن
ــۋەتمهڭالر  ــۇدە ئۆتكۈزىـ ــىلهرنىڭ يهپ  هللا ا .بىهـ ــاينى سـ ــر ئـ ــون بىـ ــپ  - ئـ ئىچىـ
ئـۇ ئايـدا    .ئـۆزى ئۈچـۈن قىلـدى    ، رامىزان ئېيىنى بولسالهززەتلىنىشىڭالر ئۈچۈن

تىشــتىن ھهزەر ېمهســىيهتلهرگه بېرىلىــپ ك-ئىبادەتســىز قېلىشــتىن، گۇنــاھ 
   ①»!رئهيلهڭال

  )»تهئهلئهۋس«(

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ، ســ    ): 4796(ھهيس ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــيهز   ب ــى ئهب ــمهد ئىبن هنهدىدە ئهھ

قالغـــان راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، . مهن ئۇنىـــڭ تهرجىمىهـــالىنى تاپالمىـــدىم. ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
 .ـ دېگهن
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 مبكة رمضان صوم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمر بنا عن - 2884
  .مكة بغري رمضان ألف من أفضل

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، مـــائىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ - 2884
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لگهن مىـڭ  مهككىدە ئۆتكۈزۈلگهن بىر رامىزان، مهكـكه سـىرتىدا ئۆتكـۈزۈ   «
   .①»رامىزاندىنمۇ ئهۋزەلدۇر

  )966: بهززار(

: َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ الَْحارِِث، ْبنِ بِاللِ َعْن - 2885
 ِمْن َخْيٌر َمِديَنِةبِالْ َوُجُمَعةٌ الُْبلَْداِن، ِمَن ِسَواَها ِفيَما َرَمَضانَ أَلِْف ِمْن َخْيٌر بِالَْمِديَنِة َرَمَضانُ”

  .“الُْبلَْداِن ِمَن ِسَواَها ِفيَما ُجُمَعٍة أَلِْف
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ھارىس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   بىالل ئىبنى - 2885

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ڭ گهن مىـ ۈلمهدىنىدە ئۆتكۈزگهن بىـر رامىـزان ئېيـى، باشـقا يهردە ئۆتكـۈز     «

غــان بىــر جــۈمه نــامىزى، باشــقا شــهھهرلهردە لمهدىنىــدە ئوقۇ ؛رامىــزان ئېيىــدىن
   .②»ئهۋزەلدۇرغان مىڭ جۈمه نامىزىدىن لئوقۇ

 )1144: »ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلكُلِّ َشْيٍء َزكَاةٌ  - 2886
الَْجَسِد الصَّْوُم َزاَد ُمْحرٌِز ِفي َحِديِثِه َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَِّياُم َوَزكَاةُ 

  .نِْصُف الصَّْبرِ
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  - 2886

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
ــهمى  ① ــۆمهر     ): 4799(ھهيسـ ــى ئـ ــىم ئىبنـ ــهنهدىدە ئاسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــڭ ھهدى  . ئىس ــقىالر ئۇنى ــمهد ۋە باش ــرى    ئهھ ــى ئىلگى ــى ئىكهنلىكىن ــپ كىش ــى زەئى س
 .سۈرسه، ئىبنى ھىببان ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە كهســـىر ئىبنـــى         ): 4800(ھهيســـهمى  ②
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن ئابدۇلالھ
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   .»ىدۇر، بهدەننىڭ زاكىتى روزبولۇپ نىڭ زاكىتى بارىدق بىر نهرسھهرقان«
مۇھرىز دېگهن كىشى ئۆزىنىـڭ ھهدىسـىدە پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      

ــهللهم ــه« :نىڭۋەسـ ــىۋروزا سـ ــى  »رنىڭ يېرىمـ ــۇپدېگهنلىكىنـ ــۋايهت  قوشـ رىـ
  . ①قىلغان

  )1745: ئىبنى ماجه(

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الصَّاِئُم إِذَا أَكَلَ  َعْن لَْيلَى َعْن َمْولَاِتَها َعْن - 2887
  .ِعْنَدُه الَْمفَاِطُري َصلَّْت َعلَْيِه الَْملَاِئكَةُ

ــۋايهت قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   خوجايىنىــدىن لهيــال - 2887 رى
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مـــاالئىكىلهر  ســـه،ېيېنىـــدا بىـــر نهرســـه ي نىڭىـــدارروزا تۇتمىغـــانالر روز«
ىـن مهغپىـرەت تهلهپ   تهللائـۇ كىشـىگه ا  ) قىلغـانلىقى ئۈچـۈن   ۋرسـه  روزىدارنىڭ(

   .②»ۇقىلىد
  )784: تىرمىزى(

َعْن ِسَناِن ْبنِ َسنَّةَ الْأَْسلَِميِّ َصاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ  - 2889
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الطَّاِعُم الشَّاِكُر لَُه ِمثْلُ أَْجرِ الصَّاِئمِ الصَّابِرِ َرُسولُ اللَِّه

نىڭ ساھابىســى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم - 2889
ئهســلهمى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت    ئهلنان ئىبنــى ســهننه  ىســ

  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ
ــه  « ــۇپ سـ ــرى، روزا تۇتـ ــۈكرى قىلغۇچىنىـــڭ ئهجـ ــاق يهپ شـ  ۋرتامـ

   .③»رقىلغۇچىنىڭ ئهجرى بىلهن ئوخشاشتۇ
  )1765: جهائىبنى م(

 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن ):382(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 127(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1428(ئهلبانى  ③
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 -  رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنيېڭى ئاينىڭ ۋە 
ۋە ئېنىقالش، روزا تۇتۇشقا نىيهت قىلىش كىرمىگهنلىكىنى 

  ①ئىمساك

َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َعْن - 2890
َوَسلََّم ذَكََر َرَمَضانَ فَقَالَ لَا َتُصوُموا َحتَّى َتَرْوا الْهِلَالَ َولَا ُتفِْطُروا َحتَّى َتَرْوُه فَـإِنْ غُـمَّ   

  .َعلَْيكُْم فَاقُْدُروا لَُه
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2890 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــائاب ــداق م دىن مۇن

 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم رامىـزان     : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
  :ھهققىدە سۆزلهپ

) يهنى روزا تۇتۇشنى باشـلىماڭالر (ئاينى كۆرمىگىچه روزا تۇتماڭالر «
ــۆرمىگىچه   ــاينى ك ــاڭالر ۋە ئ ــتىن توختىم ــى رامىزاننــ ( روزا تۇتۇش ى يهن

 »!بۇلۇتلۇق بولۇپ قالسـا، كـۈن سـاناڭالر   ھاۋا ئهگهر . )ئاخىرالشتۇرماڭالر
  . دېدى

  )1906 :بۇخارى(

  .فَاقِْدُروا لَُه ثَالِثَني: ويف رواية - 2891
يهنـى ئوتتـۇز   (ڭـالر  قىلىئوتتـۇز   ئـاينى «: يهنه بىر رىـۋايهتته  - 2891

  . دېيىلگهن» )توشقۇزۇڭالركۈننى 
  )1080: مۇسلىم(

ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َع - 2892
  .إِذَا َرأَْيُتْم الْهِلَالَ فَُصوُموا َوإِذَا َرأَْيُتُموُه فَأَفِْطُروا فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَُصوُموا ثَلَاِثَني َيْوًما

                                                 
 .سوھۇرلۇق يېيىشتىن توختاش ۋاقتى ①
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ىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇد      2892
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۆرۈپ  « ــاينى كـ ــۇڭالر ۋەروزا ئـ ــۆرۈپ  تۇتـ ــاينى كـ ــتىن ئـ  روزا تۇتۇشـ
ئوتتـۇز كـۈن   ) تۇرۇپ ساناپ(بۇلۇتلۇق بولۇپ قالسا،  ھاۋائهگهر  .ڭالراتوخت

   »!روزا تۇتۇڭالر
  )1081 :مۇسلىم(

الَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُتقَدُِّموا الشَّـْهَر  َعْن ُحذَْيفَةَ قَ - 2893
  .َحتَّى َتَرْوا الْهِلَالَ أَْو ُتكِْملُوا الِْعدَّةَ ثُمَّ ُصوُموا َحتَّى َتَرْوا الْهِلَالَ أَْو ُتكِْملُوا الِْعدَّةَ

ــۇزەي - 2893 ــۋايهت قىلى فھـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، ه رەزىيهلالھـ نىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

زمىغىچه يـاكى شـهئبان ئېيىنـى تولـۇق توشـقۇ      ئاينى كۆرمىگىچه«
يـاكى رامىـزان    ئاندىن يېڭى ئـاينى كـۆرمىگىچه  . روزا تۇتماڭالرئالدىراپ 

   ①»زمىغىچه ئالدىراپ روزا تۇتۇشنى توختاتماڭالرئېيىنى تولۇق توشقۇ
  )2326: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي  - 2894
َيـا   قَالََرأَْيُت الْهِلَالَ قَالَ أََتْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أََتْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه قَالَ َنَعْم 

  .بِلَالُ أَذِّنْ ِفي النَّاسِ أَنْ َيُصوُموا غًَدا
ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 2894 ــۋايهت م ــداق رى دىن مۇن
بىر ئهئرابـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ      : قىلىنىدۇ

  :يېنىغا كېلىپ

دېگهن ئىدى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ، ـ مهن ئاينى كۆردۈمــ 
  :ەسهللهم ئۇنىڭغاۋ

ىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھهممهد سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   تهللابىر اــ سهن 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2040(ئهلبانى  ①
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) مۇسـۇلمان (ىدىغان دەپ گۇۋاھلىق بېردۇر، ـ  نىڭ ئهلچىسىهللاۋەسهللهم ا
  :دېدى، ئۇ ئادەم ـ ئادەممۇسهن؟

دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـالل    ــ ھهئه، ـ 
  :غارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

   .①ېدىد ـ! تسۇنئهته روزا تۇ ،گه جاكارالكىشىلهر !ئى بىاللــ 
  )691 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َتَراَءى النَّاُس الْهِلَالَ فَأَْخَبْرُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 2895
  .َوَسلََّم أَنِّي َرأَْيُتُه فََصاَمُه َوأََمَر النَّاَس بِِصَياِمِه

دىن مۇنــداق رىــۋايهت  مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 2895
ــدۇ ــىلهر ئ: قىلىنى ــتى  كىش ــاينى ئىزدەش ــماندىن ئ ــبهر  .اس مهن پهيغهم

 .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئاينى كـۆرگهنلىكىمنى خهۋەر قىلـدىم  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم روزا تـۇتتى ۋە       شۇنىڭ بىـلهن، 

  . ②ىمۇ روزا تۇتۇشقا بۇيرىدىباشقىالرن
  )2342: داۋۇد ئهبۇ(

عن ُحَسْين ْبن الَْحارِِث الَْجَدِليُّ ِمْن َجِديلَةَ قَْيسٍ أَنَّ أَِمَري َمكَّةَ َخطََب ثُمَّ  - 2896
لَْم َنَرُه َوَشهَِد َشاِهَدا  قَالَ َعهَِد إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْنُسَك ِللرǗَُّْيِة فَإِنْ

ي َعْدلٍ َنَسكَْنا بَِشَهاَدِتهَِما فََسأَلُْت الُْحَسْيَن ْبَن الَْحارِِث َمْن أَِمُري َمكَّةَ قَالَ لَا أَْدرِي ثُمَّ لَِقَينِ
نَّ ِفيكُْم َمْن ُهـَو  َبْعُد فَقَالَ ُهَو الَْحارِثُ ْبُن َحاِطبٍ أَُخو ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِطبٍ ثُمَّ قَالَ الْأَِمُري إِ

ِه إِلَـى  أَْعلَُم بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ِمنِّي َوَشهَِد َهذَا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْوَمأَ بَِيِد
ِمُري قَالَ َهذَا َعْبُد اللَِّه َرُجلٍ قَالَ الُْحَسْيُن فَقُلُْت ِلَشْيخٍ إِلَى َجْنبِي َمْن َهذَا الَِّذي أَْوَمأَ إِلَْيِه الْأَ

  .َمْبُن ُعَمَر َوَصَدَق كَانَ أَْعلََم بِاللَِّه ِمْنُه فَقَالَ بِذَِلَك أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
مهككىنىڭ : ھۈسهين ئىبنى ھارىس جهدەلى مۇنداق دەيدۇ – 2896

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 108(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2052(ئهلبانى  ②
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  :ئهمىرى خۇتبه سۆزلهۋېتىپ
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهج پائــالىيهتلىرىنى ــــ پهيغهمــبه

ئاينى كۆرۈپ باشالشقا، ئهگهر ئاينى ئـۆزىمىز كۆرمىسـهك، ئادىـل ئىككـى     
كىشــى كــۆرگهن بولســا، شــۇالرنىڭ كــۆرگىنىگه ئاساســلىنىپ باشالشــقا 

ۋە ئۇنىــــڭ رەســــۇلىنى مهنــــدىنمۇ ياخشــــى هللا ئــــاراڭالردا ا. بۇيرىغــــان
ىشـــى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى مانـــا بـــۇ ك. بىلىـــدىغانالر بـــار

ۋەســهللهمنىڭ شــۇنداق دېگهنلىكىــگه گــۇۋاھ، ـ دېــدى ۋە ئىبنــى ئــۆمهر    
ــهتتى  ــانى كۆرسـ ــۇ ئهنهۇمـ ــۆمهر  . رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــان ئىبنـ ــۇنى ئاڭلىغـ بـ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــ شۇنداق، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىزنـى شـۇنداق    

  . ①ېدىقىلىشقا بۇيرىغانىدى، ـ د
  )2338: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَُّه َخطََب النَّاَس ِفي الَْيْومِ الَّـِذي   - 2897
ُيَشكُّ ِفيِه فَقَالَ أَلَا إِنِّي َجالَْسُت أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوَسـاَءلُْتُهْم   

ـ  َوإِ ِه نَُّهْم َحدَّثُونِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُصوُموا ِلُرǗَْيِتِه َوأَفِْطـُروا ِلُرǗَْيِت
  .َواْنُسكُوا لََها فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَأَكِْملُوا ثَلَاِثَني فَإِنْ َشهَِد َشاِهَداِن فَُصوُموا َوأَفِْطُروا

شـهك   جامـائهتكه  ۇراھمان ئىبنـى زەيـد ئىبنـى خهتتـاب    ئابد - 2897
  :ۋېتىپسۆزله هخۇتبھهققىدە  ②كۈنى

ــ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ سـاھابىلىرىنىڭ      
ئــاينى  ىنــىروز«: ماڭــا ئېيتىــپ بېرىشــىچه، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 

 ھهج تـــوختىتىڭالر ۋەئـــاينى كـــۆرۈپ ، روزا تۇتۇشـــنى كـــۆرۈپ تۇتـــۇڭالر
ــالىيهتلىرىنىمۇ  ــاينى كــۆرۈپ پائ  ،تۇتــۇق بولســاھــاۋا ئهگهر  .باشــالڭالرئ

ئــــاينى  كىشــــىئىككــــى  ئادىــــلئهگهر . ئوتتــــۇز كــــۈننى تامــــامالڭالر
روزا تۇتـۇڭالر ۋە  ) شـۇنىڭغا ئاساسـهن  ( ،كۆرگهنلىكىگه گۇۋاھلىـق بهرسـه  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2050(ئهلبانى  ①
 .هك كۈنى ـــ رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهن ـ كىرمىگهنلىكى ئېنىق بولمىغان كۈنش ②
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   .①دېگهن ئىكهن، ـ دېدى »روزا تۇتۇشنى توختىتىڭالر
  )2116: نهسائى(

 ستني شهران يكمل ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال Ƨرة عن - 2898
للبزار وقال معناه شهرا عيد ال ينقصان رمضان وذواƩجة يقول ال يكونان ƣانيـة  ( .ليلة

  ).وƦسني يوما
ــهم - 2898 ــدۇب  رە ۇس ــى جۇن ــۋايهت   ئىبن ــۇدىن رى ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى قىلىنىدۇكى، 
   .»كۈن بولمايدۇ 60ئىككى ئاي تولۇق ) ھهر يىل(«
ۇ ئىككــى ئايــدىن ھېيــت ئــايلىرى بولغــان بــ :بهززار مۇنــداق دېــدى(

رامىزان ۋە زۇلههججه ئايلىرى كۆزدە تۇتۇلغان بولـۇپ، بـۇ ئىككىسـى ھهر    
  ②)كۈن بولۇپ قالمايدۇ 58يىل كهملهپ كهتمهيدۇ، يهنى 

2899 - Ɔيوما ستني شهران اليتم: الكبري بضعف يف الطربا. 
نى كـۈن  60 ئـاي  ئىككـى «: مۇنداق رىۋايهت قىلغان انىتهبهر – 2899

  . ③»تولۇق تولدۇرمايدۇ
  )»ئهلكهبىر«(

 ال حرام شهر كل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال بكرة أىب عن - 2900
Ȍليلة وثالثني يوما ثالثني ينق.  

ــۇ بهكــر - 2900 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، زىيهلالھــۇ ئهنهــۇرە ەئهب دىن رى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كۈنـدۈزدىن   - ئوتتۇز كېچه نىڭ سانىئايالرقىلىنغان ھارام ئۇرۇش «
   .④»كهم بولمايدۇ

  )»ئهلكهبىر«(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1997(ئهلبانى  ①
 .بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 4817(ھهيسهمى  ②
 .بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 4817(ھهيسهمى  ③
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 4821(همى ھهيســ ④

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 َعلَى ثَِقيٍف ِمْن َوفُْدَنا َمقَِد” :قَالَ الثَّقَِفيِّ، َربِيَعةَ بن َعِطيَّةَ بن ُسفَْيانَ َعْن - 2901
 اللَّـهِ  َرُسولُ فَأََمَرُهْم َرَمَضانَ، ِمْن النِّْصِف ِفي فَأَْسلَُموا َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ
 .“فَاَتُهْم َما بِقََضاِء َيأُْمْرُهْم َولَْم اْسَتقَْبلَُهْم، َما َمَعُه فََصاُموا َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

يان ئىبنى ئهتىييه ئىبنى رەبىيئه سهقهفى رەزىيهلالھۇ فسۇ ـ  2901
ــداق دەيــدۇ ئهنهــۇ  ۋە تىــپ كهلــدىېي فلىك ھهيئهتلىرىمىــزســهقى: مۇن

پهيغهمـبهر  قالغـان يېرىمىـدا    ۇپ،رامىزاننىڭ ئوتتۇرىسىدا مۇسۇلمان بول
ڭ بىـلهن  نىڭ بۇيرۇقىغـا ئاساسـهن، ئۇنىـ   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  

ئۆتـۈپ  ئۇالرنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  .بىلله روزا تۇتتى
  . ①كهتكهن روزىنىڭ قازاسىنى قىلىشقا بۇيرىمىدى

  )6401: »ئهلكهبىر«(

َعْن كَُرْيبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَْضلِ بِْنَت الَْحارِِث َبَعثَْتُه إِلَى ُمَعاوَِيةَ بِالشَّـامِ قَـالَ    - 2902
ُت الشَّاَم فَقََضْيُت َحاَجَتَها َواْسُتهِلَّ َعلَيَّ َرَمَضانُ َوأََنا بِالشَّامِ فََرأَْيُت الْهِلَـالَ لَْيلَـةَ   فَقَِدْم

ثُمَّ  الُْجُمَعِة ثُمَّ قَِدْمُت الَْمِديَنةَ ِفي آِخرِ الشَّْهرِ فََسأَلَنِي َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما
َعـْم  لْهِلَالَ فَقَالَ َمَتى َرأَْيُتْم الْهِلَالَ فَقُلُْت َرأَْيَناُه لَْيلَةَ الُْجُمَعِة فَقَالَ أَْنَت َرأَْيَتُه فَقُلُْت َنذَكََر ا

كِْملَ َوَرآُه النَّاُس َوَصاُموا َوَصاَم ُمَعاوَِيةُ فَقَالَ لَِكنَّا َرأَْيَناُه لَْيلَةَ السَّْبِت فَلَا َنَزالُ َنُصوُم َحتَّى ُن
اللَّـِه  ثَلَاِثَني أَْو َنَراُه فَقُلُْت أََو لَا َتكَْتِفي بُِرǗَْيِة ُمَعاوَِيةَ َوِصَياِمِه فَقَالَ لَا َهكَذَا أََمَرَنا َرُسـولُ  

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ھـارىس مېنـى    بىنتـى  فهزلئۇممـۇ  : كۇرەيب مۇنداق دەيـدۇ  - 2902

مهن شـامغا  . ھـۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا ئهۋەتتـى    شامدىكى مۇئـاۋىيه رەزىيهلال 
بـۇ ئارىـدا رامىـزان ئېيـى     . ئۇنىڭ بۇيرىغـان ئىشـىنى تـۈگهتتىم    ،كېلىپ

ۈپ ۆربولىـدىغان ئاخشـىمى كـ    ئاينى ئهتىسـى جـۈمه  مهن  .كىرىپ قالدى
ئابـدۇلالھ ئىبنـى    .تىممهدىنىگه قـايت  روزا تۇتتۇم ۋە شۇ ئاينىڭ ئاخىرى

  :دىن ئهھۋال سوراپ، ئاينى تىلغا ئېلىپمهن مائابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
ــهمى  ① ــهاق       ): 4830(ھهيسـ ــى ئىسـ ــهنهدىدە ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئۇ ئىشهنچلىك، لېكىن ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار



 ...ئاينىڭ ۋە رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهن ـ كىرمىگهنلىكىنى ئېنىقالش، روزا تۇتۇشقا نىيهت قىلىشيېڭى 

253 

  :دەپ سورىدى، مهنـ سىلهر ئاينى قاچان كۆردۈڭالر؟  ــ
  :ئۇ. دېدىم ، ـكۆردۇق ئاخشىمىجۈمه ــ 
  :مهن. ـ دەپ سورىدى كۆردۇڭمۇ؟ مۇسهنــ 
شــۇ مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــۇ  .باشــقىالرمۇ كــۆردى ،شــۇنداقــــ 

  :ئۇ. ېدىمدـ روزا تۇتتى، كېچىسىدىن باشالپ 
مىز ىلۇق روزا تۇتوبىز ئوتتۇز كۈن ت .بىز شهنبه كېچىسى كۆردۇقــ 

  .دېدى ، ـقىلىمىزھېيت ياكى ئاينى كۆرۈپ 
 ،دېسـهم  ؟ ـ پايه ئهمهسـمۇ ۇك روزا تۇتۇشى ۈپمۇئاۋىيهنىڭ ئاينى كۆرــ 

  :ئۇ
ئـاينى  ( نداقياق، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇشـۇ   ــ 

   .دېدىـ قىلىشقا بۇيرىغان،  ھېيتشقا ۋە ئاينى كۆرۈپ كۆرۈپ روزا تۇتۇ
  )1087: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الصَّْوُم َيْوَم َتُصـوُمونَ   - 2903
يَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسـٌن غَرِيـٌب   َوالِْفطُْر َيْوَم ُتفِْطُرونَ َوالْأَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّونَ قَالَ أَُبو ِع

ـ  ِة َوفَسََّر َبْعُض أَْهلِ الِْعلْمِ َهذَا الَْحِديثَ فَقَالَ إِنََّما َمْعَنى َهذَا أَنَّ الصَّْوَم َوالِْفطَْر َمَع الَْجَماَع
  .َوُعظْمِ النَّاسِ
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2903

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلال
بىـــلهن تهڭ تۇتـــۇش، روزا ھېيتنىمـــۇ، قۇربـــان  روزىنـــى جامـــائهت«

  . »كېرەك ھېيتنىمۇ ئامما بىلهن تهڭ قىلىش
ىغان ۋە روزا تۇتىـد : ئۆلىمـاالر بـۇ ھهدىسـنى    :تىرمىزى مۇنداق دەيـدۇ 

بىـلهن ئوخشـاش بىـر كۈنـدە      وقۇيدىغان كۈنلهر جامائهتھېيت نامىزى ئ
   .①بولۇش كېرەك دەپ ئىزاھلىغان

  )697 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 561(لبانى ئه ①
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 قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُيَحدِّثُ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبَن عن - 2904
 الثَّاِلثَـةِ  ِفـي  الْإِْبَهاَم َدَوَعقَ َوَهكَذَا َوَهكَذَا َهكَذَا الشَّْهُر َنْحُسُب َولَا َنكُْتُب لَا أُمِّيَّةٌ أُمَّةٌ إِنَّا

  .ثَلَاِثَني َتَماَم َيْعنِي َوَهكَذَا َوَهكَذَا َهكَذَا َوالشَّْهُر
رىــۋايهت مۇنــداق دىن مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 2904
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

 .ىلمهيمىـز ب شـنى البساېھ يېزىشـنى ۋە ، مىزبىز ساۋاتسىز ئـۈممهت «
ــداق بولىــدۇ   ــداق، مۇن ــداق، مۇن ــاي مۇن دەپ، بارمــاقلىرى بىــلهن بىــر   »ئ

   .نى كۆرسهتتى 30، يهنه بىر قېتىم 29قېتىم 
 )1080: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ لََما ُصْمَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِتْسـًعا    - 2905
  .مَّا ُصْمَنا َمَعُه ثَلَاِثَنيَوِعْشرِيَن أَكْثََر ِم

: ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   - 2905
 كـۈن  29 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـرگه  نىڭبىز

  . ①كۈن روزىمىزدىن كۆپتۇر 30تۇتقان روزىمىز 
  )2322: داۋۇد ئهبۇ(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن لَْم ُيْجِمْع الصَِّياَم قَْبلَ  َعْن َحفَْصةَ َعْن النَّبِيِّ - 2906
  .الْفَْجرِ فَلَا ِصَياَم لَُه

ــدۇكى،    فھه - 2906 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ سـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــنىروز« ــۇرۇن   ا تۇتۇشـ ــتىن بـ ــاڭ ئېتىشـ ــ تـ ــۆڭلىگه پـ ۈكمىگهن كـ
  . ②»روزىسى روزا بولمايدۇكىشىنىڭ 

  )730: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2036(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 583(ئهلبانى  ②
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 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َعلَيَّ َدَخلَ: قَالَْت الُْمْؤِمنَِني، أُمِّ َعاِئَشةَ َعْن - 2907
 َيْوًما أََتاَنا ثُمَّ ،“َصاِئٌم إِذَنْ فَإِنِّي”: قَالَ لَا،: فَقُلَْنا ،“َشْيٌء ِعْنَدكُْم َهلْ”: فَقَالَ َيْومٍ، ذَاَت
 َصـاِئًما،  أَْصـَبْحتُ  فَلَقَـدْ  أَرِينِيِه”: فَقَالَ َحْيٌس، لََنا أُْهِدَي اللَِّه، َرُسولَ َيا: فَقُلَْنا آَخَر،
  .“فَأَكَلَ

 لهرنىــڭ ئانىســى ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداقمۇئمىن - 2907
ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنىــڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ،بىــر كــۈنى: دەيــدۇ

   :ۋە يېنىمغا كىردى
  :، بىزەپ سورىدىد ـ گۈدەك بىر نهرسه بارمۇ؟ېيــ 
  :دېگهن ئىدۇق، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ، ـيوقــ 
 ،باشقا بىر كـۈنى . دېدى روزا تۇتىمهن، ـ  )بۈگۈن( مهن ،ئۇنداق بولساــ 

  :نىمغا كىرگهندەيېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
خورما، ياغ ۋە قۇرۇتتىن ھازىرالنغان تاماق بار، ! رەسۇلى نىڭهللائى اــ 

  :ـ دېگهنىدىم
روزا تۇتىۋالغانىـدىم، ـ دېـدى ۋە    ) نهپـله (ــ كهلتۈرگىن، مهن ئهتىگهن 

   .تاماقتىن يېدى
  )1154: مۇسلىم(

َوأَْنَت َصاِئٌم ثُمَّ أَكَلَْت َحْيًسا  فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َدَخلَْت َعلَيَّ: ويف رواية - 2908
وُّعِ قَالَ َنَعْم َيا َعاِئَشةُ إِنََّما َمْنزِلَةُ َمْن َصاَم ِفي غَْيرِ َرَمَضانَ أَْو غَْيرِ قََضاِء َرَمَضانَ أَْو ِفي التَّطَ

  .َوَبِخلَ ِمْنَها بَِما َبِقَي فَأَْمَسكَُه بَِمْنزِلَِة َرُجلٍ أَْخَرَج َصَدقَةَ َماِلِه فََجاَد ِمْنَها بَِما َشاَء فَأَْمَضاُه
ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   : مۇنـداق دېـيىلگهن   يهنه بىر رىـۋايهتته  - 2908

  :ئهنها
، روزىـدار ھـالهتته مېنىـڭ يېنىمغـا كىرىـپ      !نىـڭ رەسـۇلى  هللائى اــ 

دېســهم،   يېــدىڭ، ـ     خورمــا، يــاغ ۋە قــۇرۇتتىن ھازىرالنغــان تامــاقتىن    
  :هيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل

يـاكى رامىـزان   ئېيىـدىن باشـقا چاغـدا    رامىـزان  ! ھهئه، ئى ئائىشـه ــ 
 نهپله روزا تۇتقان نىڭ قازاسىنى قىلغان ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتتاىروزىس
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كېـيىن   ىگه ئايرىـپ قويـۇپ،  كـۈمىنى سـهدىق  رمېلىنىـڭ بىـر تۈ   ىكىش
 ـخالىغىنىنى بېرىپ، خـالىمىغىنىنى بهرمىـگهن كىشـىگه ئوخشـايدۇ،      

   .①دېدى
 )2323: نهسائى(

َعْن أُمِّ َهانǜٍِ قَالَْت كُْنُت قَاِعَدةً ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فَـأُِتَي    - 2909
ذَاِك  بَِشَرابٍ فََشرَِب ِمْنُه ثُمَّ َناَولَنِي فََشرِْبُت ِمْنُه فَقُلُْت إِنِّي أَذَْنْبُت فَاْسَتْغِفْر ِلي فَقَالَ َوَمـا 
  .قَالَْت كُْنُت َصاِئَمةً فَأَفْطَْرُت فَقَالَ أَِمْن قََضاٍء كُْنِت َتقِْضيَنُه قَالَْت لَا قَالَ فَلَا َيُضرُِّك

ئۇممـــۇ ھـــانى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن مۇنـــداق رىـــۋايهت       - 2909
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدا       :قىلىنىدۇ

سهلاللالھۇ  پهيغهمبهر. ئىچىملىك كهلتۈرۈلدى اچىداق بىراتتىم، ئولتۇر
 ،كېـيىن ماڭـا سـۇنۇپ بهردى    كهنـدىن ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىڭـدىن ئىچ   

  :ئاندىن. مهنمۇ ئىچتىم
ـــ  ــالدىم  ـ ــپ س ــاھ قىلى ــرەت تهلهپ قى  ،مهن گۇن ــا مهغپى ــان ماڭ لغ

  :مدېگهنىدى بولساڭ، ـ
  .ـ دەپ سورىدى ؟قىلدىڭنېمه گۇناھ ــ 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  .بۇنى ئىچىپ سالدىم، ـ دېدىم پ روزىدار تۇرۇــ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  .دەپ سورىدى ـ قازا روزىمىدى؟ــ 
  :سهمدې ، ـياقــ 

   .②دېدى ، ـھېچنېمه بولمايدۇ ــ ئۇنداقتا،
  )731: تىرمىزى(

 . نْ َشاَء أَفْطََرالصَّاِئُم الُْمَتطَوُِّع أَِمُني َنفِْسِه إِنْ َشاَء َصاَم َوإِ: ويف رواية - 2910
نهپـله روزا تۇتقـۇچى،   : مۇنـداق دېـيىلگهن   يهنه بىر رىـۋايهتته  - 2910

ــدۇر   ــۆزى خوجى ــۆزىگه ئ ــا روز. ئ ــىنىخالىس ــتۇرىدۇ ىس ــاداۋامالش  ، خالىس

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2189(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 584(ئهلبانى  ②
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   .①روزىسىنى بۇزىۋېتهلهيدۇ
  )732: تىرمىزى(

َسلََّم قَالَ َمْن ذََرَعُه الْقَْيُء فَلَْيَس َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 2911
  .َعلَْيِه قََضاٌء َوَمْن اْسَتقَاَء َعْمًدا فَلَْيقْضِ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2911
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. اســى كهلمهيــدۇكىشــىگه روزىنىــڭ قاز ىــدىن قۇســىۋەتكهنئۆزلۈك«
   .②»تۇتىدۇقازاسىنى كىشى  قهستهن قۇسقان

  )720: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثٌ لَا  - 2912
  .ُيفِْطْرنَ الصَّاِئَم الِْحَجاَمةُ َوالْقَْيُء َواِلاْحِتلَاُم

ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  ئهبــــۇ - 2912
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قــان  :ئىــش روزىــدارنىڭ روزىســىنى بۇزمايــدۇتۈرلــۈك ئــۈچ مۇنــداق «
  . ③»ۇپ قېلىشهتىالم بولېئ ىدىن قۇسۇش ۋەئۆزلۈك، ۇرۇشئالد

  )719: تىرمىزى(

ْرَداِء أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَء فَأَفْطََر فََتَوضَّـأَ  َعْن أَبِي الدَّ - 2913
  .فَلَِقيُت ثَْوَبانَ ِفي َمْسجِِد ِدَمْشَق فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقَالَ َصَدَق أََنا َصَبْبُت لَُه َوُضوَءُه

لالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبهر سهلال :ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2913
روزىســىنى بۇزىۋېتىــپ، تاھــارەت ئالــدى، ـ    ) نهپــله(تى ۋە ۋەســهللهم قۇســ

سهۋبان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن دەمهشق مهسجىدىدە ) يراۋى(مهن . دېدى
  :قېلىپ، ئۇنىڭدىن سورىغانىدىم، ئۇ ئۇچرىشىپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 585(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 577(ئهلبانى  ②
 .ېگهنزەئىپ، ـ د): 114(ئهلبانى  ③
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مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    شۇ چاغدا،. ــ ئهبۇ دەردا راست ئېيتىپتۇ
   .①دېدىـ ۋەسهللهمنىڭ تاھارىتىگه سۇ قۇيۇپ بهرگهن ئىدىم،  ئهلهيهى

  )87: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحـَتَجَم   - 2914
  .َوُهَو ُمْحرٌِم َواْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم

ــاس رەزىيهلال  - 2914 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇئىبنـ ــاھـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ   ــرامېپهيغهم ــدە ه ــدار ۋە روز ئىچى ى

  . قان ئالدۇرغان تۇرۇپمۇ
  )1938: بۇخارى(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  - 2915
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن الِْحَجاَمـِة َوالُْمَواَصـلَِة َولَـْم    َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُيَحرِّْمُهَما إِْبقَاءă َعلَى أَْصَحابِِه فَِقيلَ لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّك ُتَواِصلُ إِلَى السََّحرِ فَقَـالَ إِنِّـي   
  .َربِّي ُيطِْعُمنِي َوَيْسِقينِيأَُواِصلُ إِلَى السََّحرِ َو

سـاھابىلهردىن  : دەيدۇمۇنداق  لهيال راھمان ئىبنى ئهبۇۇئابد - 2915
  :مۇنداق دېگهن سۆزلهپ بېرىپماڭا ھهدىس  بىرى

سـاھابىلىرىگه كۆيۈنـۈپ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهرــ 
ئـۇالپ  ) تىنئىپتـار قىلماسـ  (شتىن، روزىنى ئالدۇرۇقان ) روزىدار تۇرۇپ(

پهيغهمبهر  .لېكىن بۇ ئىككى ئىشنى ھارام قىلمىدى. شتىن توستىۇتۇت
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 )ئىپتار قىلماستىن(ىچه سوھۇر ۋاقتىغ سهن! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 
  :ېيىلگهنىدىد ـ! نسهنغۇ؟دىكهئۇالپ تۇتى

مېنـى   مهن، چـۈنكى رەبـبىم  ىئـۇالپ تـۇت  مهن سوھۇر ۋاقتىغا قهدەر ــ 
  . ②دېدى ئۇسسۇزلىقىمنى قاندۇرىدۇ، ـئوزۇقالندۇرىدۇ ۋە 

  )2374: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 76(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2080(ئهلبانى  ②
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َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَفْطََر الَْحـاجُِم   - 2916
  .َوالَْمْحُجوُم

ــئفرا – 2916 ــۋايهت    ىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــج رەزىيهلالھـ ــى خهدىـ  ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .①»لىدۇۇقان ئالدۇرغۇچى ۋە ئالغۇچىنىڭ روزىسى بۇز«
  )774: تىرمىزى(

  .ن ثوبان وشداد بن أوس مثله رفعاهوأليب داود ع - 2917
ـ ئىمــام ئهبــۇ داۋۇد بــۇ ھهدىســنىڭ ئوخشىشــىنى ســهۋبان ۋە     2917

  . ②ىن رىۋايهت قىلغانشهدداد ئىبنى ئهۋست
  )2369ۋە  2367: ئهبۇ داۋۇد(

 اƩـاجم  أفطر قال ما بعد احتجم وسلم عليه اهللا صلى النƑ أن أنس عن - 2918
  .واǂجوم

ــدۇكى،   - 2918 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهنهس رەزىيهلالھــ
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــان  « :پهيغهم ــدۇرغۇچى ۋە ق ــان ئال ق

ئــۆزى قــان ) كېــيىن(لــېكىن . گهندېــ »روزىســى بۇزۇلىــدۇئالغۇچىنىــڭ 
   .③غانئالدۇر

  )»هتئهلئهۋس«(

عن َعْبد الرَّْحَمنِ ْبن النُّْعَماِن ْبنِ َمْعَبِد ْبنِ َهْوذَةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجـدِِّه َعـْن    - 2919
  .َروَّحِ ِعْنَد النَّْومِ َوقَالَ ِلَيتَِّقِه الصَّاِئُمالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه أََمَر بِالْإِثِْمِد الُْم

رەزىيهلالھـــۇ ىســـى مهئـــبهد ئىبنـــى ھهۋزە بوۋ راھمانۇئابـــد – 2919
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 621(ئهلبانى  ①
ــدە   ② ــى ھهققىـ ــهۋباننىڭ ھهدىسـ ــانى سـ ــدە  ): 2074(ئهلبـ ــى ھهققىـ ــهددادنىڭ ھهدىسـ ــهھىه؛ شـ ): 2076(سـ

 .سهھىه، ـ دېگهن
بولــۇپ، ســهنهدىدە تهرىــف ئهبــۇ ســۇفيان      بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان    ): 5003(ھهيســهمى  ③

ئىبنـــى ئهدىـــي ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى . ئىســـىملىك ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى بـــار
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : رىۋايهت قىلىدۇ نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنىئهنهۇ
بۇيرىـدى  ۈشكه سۈرمه سۈرخۇشبۇي  ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇخلىغاندا كۆزگه

   .①دېدى »!ر ئۇنداق قىلمىسۇنىدارالروز« :ۋە
 )2377: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ   - 2920
  .اْشَتكَْت َعْينِي أَفَأَكَْتِحلُ َوأََنا َصاِئٌم قَالَ َنَعْم

ــ   - 2920 ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت  ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ۇ ئهنهـ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     بىر ئادەم  كى،قىلىنىدۇ

  :يېنىغا كېلىپ
دەپ ـ   سـۈرمه سۈرسـهم بوالمـدۇ؟   تـۇرۇپ  كـۆزۈم ئاغرىيـدۇ، روزىـدار    ـــ  

  :سورىغان ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .②دېدى ، ـبولىدۇــ 

  )726: تىرمىزى(

 َيْوَم أُْصبَِح أَنْ: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَْوَصانِي :قَالَ َمْسُعوٍد، اْبنِ َعنِ - 2921
  .َعُبوًسا َصْوِمَك َيْوَم ُتْصبِْح َوال ُمَتَرجِّال، َدِهيًنا َصْوِمي

پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ  مۇنداق ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2921
 ،چېچىمنـى مـايالپ   ىيهى ۋەسهللهم ماڭا روزا تۇتقان كـۈن سهلاللالھۇ ئهله

 گهن ھالــداۈرتــئورنۇمــدىن چىرايىمنــى  تۇرۇشــۇمنى ۋەئورنۇمــدىن تــاراپ 
   .③ ۋەسىيهت قىلدىتۇرماسلىقىمنى 

 )10028: تهبهرانى(

 ُيقَبِّـلُ  َوَسلََّم ْيِهَعلَ اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 2922

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 514(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 117(ئهلبناى  ②
قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە يامــان ئىبنــى ســهئىد      بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت    ): 4973(ھهيســهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  .ِلإِْربِِه أَْملَكُكُْم َولَِكنَُّه َصاِئٌم َوُهَو َوُيَباِشُر َصاِئٌم َوُهَو
ــداق  - 2922 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــگهن ئائىشـ ــبهر : دېـ پهيغهمـ

قۇچــاقالپ ســۆيۈپ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم روزىــدار تــۇرۇپ مېنــى 
   .اليتتىالىۋاتۇتبهكرەك ئۆزىنى دا سىلهرگه قارىغان ئۇ لېكىن .قوياتتى

 )1106: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2923
  .ُيقَبِّلُنِي َوُهَو َصاِئٌم َوأََنا َصاِئَمةٌ

مىز روزىـدار  ئىككىلى: دېگهن ئائىشه رەزىيهلال ئهنها مۇنداق - 2923
ــاقمۇ، ــۆيۈپ      بولس ــى س ــهللهم مېن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  . ①ياتتىوق
  )2384: داۋۇد ئهبۇ(

  .َوَيُمȌُّ ِلَساَنَها: وزاد يف رواية - 2924
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : يهنه بىر رىۋايهتته - 2924

  . ②ـ دېيىلگهن ،رايتتىوتىلىنى ش )ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ(
  )2386: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َهَشْشُت فَقَبَّلُْت َوأََنـا   - 2925
ـ    ْو َصاِئٌم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َصَنْعُت الَْيْوَم أَْمًرا َعِظيًما قَبَّلُْت َوأََنا َصاِئٌم قَـالَ أََرأَْيـَت لَ

َمْضَمْضَت ِمْن الَْماِء َوأَْنَت َصاِئٌم قَالَ ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد ِفي َحِديِثِه قُلُْت لَا َبأَْس بِِه ثُمَّ اتَّفَقَا 
  .قَالَ فََمْه

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 2925
، مهن روزىــدار تــۇرۇپ: گهنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــ  ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ئانـدىن   .ۈپ قويـدۇم ئايـالىمنى سـۆي  ھهۋىسىم قوزغۇلـۇپ،  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2088(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 515(ئهلبانى  ②
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قىلىـپ سـالدىم،    چـوڭ ئىشـتىن بىرنـى   مهن بۈگـۈن  ! رەسۇلى نىڭهللائى اــ 
ــالىمنى ســۆيدۈم  ــۇرۇپ ئاي ــدار ت ــدىم ، ـ  روزى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   .دې پهيغهم

  :ۋەسهللهم
بىـر   ،سهن روزىدار تۇرۇپ ئاغزىڭغا سۇ ئېلىپ چايقىساڭ ـ ئېيتىپ باققىنه،ـ

 يـدۇ، ـ  ھـېچ ئىـش بولما  ) ئايالىڭنى سـۆيۈپ قويسـاڭمۇ  ( نېمه بوالمدۇ؟ شۇنىڭدەك
  . ①دېدى

  )2385: داۋۇد ئهبۇ(

َم َعْن الُْمَباَشـَرِة  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُجلًا َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 2926
  .ِللصَّاِئمِ فََرخȌََّ لَُه َوأََتاُه آَخُر فََسأَلَُه فََنَهاُه فَإِذَا الَِّذي َرخȌََّ لَُه َشْيٌخ َوالَِّذي َنَهاُه َشابٌّ

بىـر كىشـى   : دەيـدۇ  ئهنهـۇ مۇنـداق   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ - 2926
ــ    ــهللهمدىن روزىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــڭ پهيغهمـ دار ئادەمنىـ

قۇچاقلىشى توغرۇلۇق سورىغان ئىدى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  ) ئايالىنى(
يهنه بىـر كىشـى كېلىـپ    . ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغـا رۇخسـهت قىلـدى   

ــۇنى توســتى  ئوخشــاش ئىشــنى رۇخســهت قىلغىنــى  .ســورىغان ئىــدى، ئ
   .②ياشانغان كىشى، توسقىنى ياش يىگىت ئىدى

  )2387: داۋۇد ئهبۇ(

  .َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيْنَهى َعْن الْقُْبلَِة َوالُْمَباَشَرِة ِللصَّاِئمِ - 2927
ئابــدۇلالھ ئىبنــى : دۇدەيــ ىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداقفنــا - 2927

ــۇ ئهنهۇ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــائـ ــدار مـ ــى روزىـ ــاقالپ  ىنكىشـ ــالىنى قۇچـ ئايـ
  . اتتىتوس تىنشۈسۆي

  ) 652: مالىك(

َعْن أَبِي َبكْرٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقȌُُّ َيقُولُ ِفي قََصِصِه  - 2928
ِلَك َمْن أَْدَركَُه الْفَْجُر ُجُنًبا فَلَا َيُصْم فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ِلأَبِيِه فَأَْنكََر ذَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2089(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2090(ئهلبانى  ②
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َعْبُد الرَّْحَمنِ َواْنطَلَقُْت َمَعُه َحتَّى َدَخلَْنا َعلَى َعاِئَشةَ َوأُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَمـا  فَاْنطَلََق 
ُيْصبُِح فََسأَلَُهَما َعْبُد الرَّْحَمنِ َعْن ذَِلَك قَالَ فَِكلَْتاُهَما قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِمْن غَْيرِ ُحلُمٍ ثُمَّ َيُصوُم قَالَ فَاْنطَلَقَْنا َحتَّى َدَخلَْنا َعلَى َمْرَوانَ فَذَكََر ذَِلَك لَـُه َعْبـُد    ُجُنًبا
الَ الرَّْحَمنِ فَقَالَ َمْرَوانُ َعَزْمُت َعلَْيَك إِلَّا َما ذََهْبَت إِلَى أَبِي ُهَرْيَرةَ فََرَدْدَت َعلَْيِه َما َيقُولُ قَ

َبا ُهَرْيَرةَ َوأَُبو َبكْرٍ َحاِضُر ذَِلَك كُلِِّه قَالَ فَذَكََر لَُه َعْبُد الرَّْحَمنِ فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ أَُهَما فَجِئَْنا أَ
ـ  نِ قَالََتاُه لََك قَالَ َنَعْم قَالَ ُهَما أَْعلَُم ثُمَّ َردَّ أَُبو ُهَرْيَرةَ َما كَانَ َيقُولُ ِفي ذَِلَك إِلَى الْفَْضلِ ْب

َوَسلََّم لَْعبَّاسِ فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َسِمْعُت ذَِلَك ِمْن الْفَْضلِ َولَْم أَْسَمْعُه ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ا
  .قَالَ فََرَجَع أَُبو ُهَرْيَرةَ َعمَّا كَانَ َيقُولُ ِفي ذَِلَك

 بـۇ ئه مهن: مۇنـداق دەيـدۇ  ئىبنـى ئابـدۇراھمان    ىبهكـر  ئهبۇ – 2928
  :ۋەز ئېيتىۋېتىپ رەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭۈھ

 ، ـ   ســـۇنىكىمكـــى جۇنـــۇب ھالىتىـــدە تـــاڭ ئاتقۇزســـا، روزا تۇتمـــــ 
 قاراھمان ئىبنـى ھارىسـ  ۇئابـد  دادام ئۇ سـۆزنى ۋە  دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

ماڭــدى، مهنمــۇ قــاراپ بىــر يهرگه  ،رەت قىلىــپ، بــۇ ســۆزنى ، ئــۇئېيتســام
مه رەزىيهلالھــۇ هئىشــه ۋە ئۇممــۇ ســهل  بىــز ئا .ئۇنىــڭ بىــلهن ماڭــدىم  

رەزىيهلالھــۇ  ئــۇالردىن ئهبــۇ ھــۈرەيرە   ىــپ،ئهنهۇماالرنىــڭ يېنىغــا كىر 
  :ئىككىلىسى ھهر .سورىدۇقنى نىڭ سۆزىئهنهۇ

يهنــى (هتىالمســىز ېپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــــ 
ــىۋەت قىلىــپ  ــاتقۇزاتتى  ) جىنســىي مۇناس ــاڭ ئ ــۇپ ت ــۇب بول روزا  ۋە جۇن

ــ ــدى ، ـ  اتتىتۇت ــن  . دې ــۇ يهردى ــپ، ئ ــدۇق چىقى ــا كهل . مهرۋاننىــڭ يېنىغ
  :مهرۋانئابدۇراھمان بولغان ئهھۋالنى ئۇنىڭغا ئېيتقانىدى، 

ـ مهن سېنىڭ دەرھال ئهبـۇ ھـۈرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا      
بېرىپ، ئۇنىڭ سۆزلىرىگه رەددىيه بېرىپ كېلىشىڭنى تهلهپ قىلىمهن، 

ــ دېــدى هبــۇ ھــۈرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ يېنىغــا  شــۇنىڭ بىــلهن، ئ. ـ
  :دادام ئابدۇراھمان بولغان ئىشالرنى ئۇنىڭغا ئېيتقانىدى، ئۇ. كهلدۇق

ئېيتتىمـۇ؟ ـ   ) ئائىشه ۋە ئۇممۇ سهلهمه(ــ بۇ سۆزلهرنى ئۇ ئىككىسى 
  :دادام. دەپ سورىدى

  :ئهبۇ ھۈرەيرە. ــ ھهئه، ـ دېدى
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ــدۇ     ــدىن ياخشــى بىلى ــنى مهن ــۇ ئىش ــۇالر ب ـــ ئ ــۆزلهرنى  . ـ ــۇ س مهن ب
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئهمهس، بهلكى فهزل ئىبنى 

شـۇندىن كېـيىن، ئـۇ بـۇ     . ئابباستىن ئاڭلىغانىدىم، ـ دېيىشكه باشلىدى 
   .ھهقتىكى قارىشىدىن ۋاز كهچتى

  )1109: مۇسلىم(

 إِنْ قَالََتـا  أَنَُّهَما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َزْوَجْي َسلََمةَ َوأُمِّ َعاِئَشةَ َعْن - 2929
 ثُـمَّ  َرَمَضانَ ِفي اْحِتلَامٍ غَْيرِ جَِماعٍ ِمْن ُجُنًبا لَُيْصبُِح َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ
  .َيُصوُم

نىڭ ئاياللىرىـدىن  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم - 2929
پهيغهمبهر : مۇنداق دېگهنمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالر هۋە ئۇممۇ سهلئائىشه 

دىن ئهمهس، جىنسـىي  هتىالمـ ېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم رامىزاندا ئ
غۇســلى ( مۇناســىۋەت قىلىــپ، جۇنــۇب بولغــان ھالــدا تــاڭ ئــاتقۇزاتتى ۋە 

  . روزا تۇتاتتى) قىلماي تۇرۇپ
  )1109: مۇسلىم(

َرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن أَبِي ُهَرْي - 2930
  .َمْن َنِسَي َوُهَو َصاِئٌم فَأَكَلَ أَْو َشرَِب فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه فَإِنََّما أَطَْعَمُه اللَُّه َوَسقَاُه

كى، ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      - 2930
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىـر نهرسـه يهپ يـاكى ئىچىـپ سالسـا،       ئادەم ئېسـىدە يـوق  روزىدار «
گــۈزگهن ۋە ئىچكــۈزگهن  يې نىئــۇ .بــۇزۇۋەتمهي تۇتۇۋەرســۇن روزىســىنى 

   .»تۇرهللا
  )1155: مۇسلىم(

 َصـاِئمٍ  َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولُ ُسِئلَ: قَالَ َسِعيٍد، أَبِي َعْن - 2931
  .“اللَُّه أَطَْعُمُه طََعاٌم ذَِلَك إِنََّما”: َوقَالَ بِالْقََضاِء، َيأُْمْرُه فَلَْم َناِسًيا، َوَشرَِب أَكَلَ

 كى،ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 2931
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نىڭ ئېسىدە ن روزىدار كىشىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدى
ئـۇ،   ىدى،غانالتوغرۇلۇق سـور  يوق بىر نهرسه يهپ ياكى ئىچىپ سېلىشى

ــدى ۋە   ــقا بۇيرىمىـ ــىنى قىلىشـ ــۇ«: قازاسـ ــڭ ئهللا ،ئـ ــدۇرغان ونىـ زۇقالنـ
   .①دېدى» تامىقىدىن باشقا نهرسه ئهمهس

  )»ئهلئهۋسهت«(

 أَْو أَكَلَ َمْن”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعْن - 2932
  .“كَفَّاَرةَ َوال َعلَْيِه، قََضاَء فَال َرَمَضانَ ِفي َناِسًيا َشرَِب

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2932
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــدا « ــاكى  بىــر نهرســه يهپدە يــوق ئېســىكىمكــى رامىزان ئىچىــپ ي
   .②»ارەتمۇ كهلمهيدۇهففقازامۇ، ك نىڭغاسالغان بولسا، ئۇ

  )»ئهلئهۋسهت«(

 أَْدَرَك َمـنْ  قَـالَ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 2933
  .ِمْنُه ُيَتقَبَّلْ لَْم ِضِهَيقْ لَْم َشْيٌء َرَمَضانَ ِمْن َوَعلَْيِه َرَمَضانَ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2933
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــازا    كىمكــى« ــدىنقى يىلنىــڭ رامىزىنىــدىن قېلىــپ قالغــان ق ئال
ــۇرۇپ، كېيىنكــى يىلنىــڭ    ــاي ت ــزان ئېيىنىــڭ (روزىســىنى تۇتم ) رامى

تۇتقان روزىسـى قوبـۇل   ) كېيىنكى يىلى(سىنى تۇتقان بولسا، ئۇنىڭ روزى
   .③»قىلىنمايدۇ

  )»تهئهلئهۋس«؛ 8407 :ئهھمهد(
                                                 

ــهمى  ① ــنى ت): 4899(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــى    بـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ هبهرانـ
 .ئۇبهيدۇلالھ ئهرزەمى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــى     ): 4900(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .ئهمر ئىسىملىك ھهدىسى ھهسهن كىشى بار، ـ دېگهن

ــهمى  ③ ــهنهدىدە      ): 4833(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ
ئهســـلىدە ئۇنىڭغـــا ھهرخىـــل باھـــا بېـــرىلگهن بولســـىمۇ، بـــۇ  . ئىبنـــى لـــۇھهيئه ئىســـىملىك بىـــرى بـــار 

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىك، ـ دېگهن. ھهدىسى ھهسهندۇر
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 َوَنْحُن طَلَْحةَ أَُبو لََنا فَقَالَ َبَرًدا، السََّماُء َمطََرِت: قَالَ َماِلٍك، ْبنِ أََنسِ َعْن - 2934
 َصـاِئًماÝ  أَلَْسَت: فَقُلُْت َصاِئٌم، َوُهَو َيأْكُلُ فََجَعلَ َبَرِد،الْ ذَاَك ِمْن أََنُس َيا َناوِلْنِي: ِغلَْمانٌ
 ُبطُوَنَنـا،  بِِه ُنطَهُِّر السََّماِء ِمَن َبَركَةٌ ُهَو َوإِنََّما َشَرابٍ، َوال بِطََعامٍ لَْيَس َهذَا إِنَّ َبلَى،: قَالَ
  .“َعمَِّك َعْن ُخذْ”: فَقَالَ فَأَْخَبْرُتُه، َوَسلََّم ْيِهَعلَ اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ بِِه فَأََتْيُت: أََنٌس قَالَ

ــداق    - 2934 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ ــدۇئهنهس ئىبن : دەي
  :ئهبۇ تهلهه. يېغىپ كهتتىمۆلدۈر بىر كۈنى . بالىلىق چاغلىرىم ئىدى

ـــ ئــى ئهنهس ــ! هرگىــنمۆلــدۈردىن ســۇنۇپ ب! ـ مهن ســۇنۇپ  .دېــدى ـ
  :دىنيىشكه باشلىدى، مهن ئۇنىڭېوزىدار تۇرۇپ يبهرگهن ئىدىم، ئۇ ر

  :، ئۇـ دەپ سورىسامسهن روزىدار ئهمهسمۇ؟ ــ 
ئاسـماندىن  بهلكـى  ئهمهس،  يـېمهك ـ ئىچـمهك   شۇنداق، بۇ مۆلـدۈر  ــ 

ـ رســاقلىرىمىزنى پــاكىزاليمىز،    وئۇنىــڭ بىــلهن ق .بهرىــكهت چۈشــكهن
يېنىغـــا پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مهن . دېـــدى
  :ئېيتقانىدىم، ئۇبولغان ئىشالرنى  ،كېلىپ
   .①دېدى ـ! )يهنى تاغاڭنىڭ دېگىنى توغرا( ۆگهنگىنتاغاڭدىن ئــ 

  )بهززار ؛1424: ئهبۇ يهئال(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2935
  .َيَدْع قَْولَ الزُّورِ َوالَْعَملَ بِِه فَلَْيَس ِللَِّه َحاَجةٌ ِفي أَنْ َيَدَع طََعاَمُه َوَشَراَبُه َمْن لَْم

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2935
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 سـاختا ئىـش قىلىشـنى    لهش ۋەسـۆز  لغانياىدار تۇرۇپ كىمكى روز«
ــدىكهنتهرك ئهتمه ــاال هللا ا، يــ ــتائــ ــڭ يــ ــى تهرك  - مهكېئۇنىــ ئىچمهكنــ

يهنــــى ئۇنــــداق روزا تۇتقاننىــــڭ نــــېمه (ئېتىشــــىگه موھتــــاج ئهمهس 
   .»!)پايدىسى

  )1903: بۇخارى(
                                                 

ــال ۋە بهز  ): 5014(ھهيســهمى  ① ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ــى    ب ــى ئىبن ــهنهدىدە ئهل ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ زار رى
ــار      ــى بـ ــرىلگهن كىشـ ــا بېـ ــل باھـ ــىملىك ھهر خىـ ــد ئىسـ ــهھىه   . زەيـ ــرى سـ ــان راۋىيلىـ ــڭ قالغـ بهززارنىـ

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ـ  ُربَّ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُعَمَر، اْبنِ َعنِ - 2936  اِئمٍَص
  .“السََّهُر ِقَياِمِه ِمْن َحظُُّه قَاِئمٍ َوُربَّ َوالَْعطȈَُ، الُْجوُع ِصَياِمِه ِمْن َحظُُّه

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2936
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇسسۇز قېلىشتىن ۋە  ر ئاچشۇنداق بىر روزا تۇتقۇچىالر باركى، ئۇال«
ئىبــادەت  ھهم كــېچىچه ئۇخلىمــاي،. مىگه ئېرىشــهلمهيدۇېباشــقا ھېچنــ

ســـىنى تهرك ۇبـــاركى، ئـــۇالر ئۇيق  ىـــدىغان شـــۇنداق كىشـــىلهرمۇ  قىل
   .①»مىگه ئېرىشهلمهيدۇېباشقا ھېچنېتىشتىن ئ

 )13413: »ئهلكهبىر«(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتُصوُم الَْمـْرأَةُ َوَبْعلَُهـا   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ - 2937
  .َشاِهٌد إِلَّا بِإِذْنِِه
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2937

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
تۇتسا روزا نهپله  ئېرى يېنىدا بولغان ئايال ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز«

   .»بولمايدۇ
  )5192: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُدِعَي أََحُدكُْم  - 2938
  .الدَُّعاُءفَلُْيجِْب فَإِنْ كَانَ ُمفِْطًرا فَلَْيطَْعْم َوإِنْ كَانَ َصاِئًما فَلُْيَصلِّ قَالَ ِهَشاٌم َوالصَّلَاةُ 

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2938
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ڭالر،ئهگهر روزا تۇتمىغان بولسـا . مېهمانغا چاقىرىلساڭالر بېرىڭالر«
  .»ۇڭالرئوق ددۇرۇ ڭالر،روزا تۇتقان بولسا. يهڭالرتائام 

. كـۆزدە تۇتۇلغـان، ـ دېـگهن    دۇئـا   دتىنبۇ يهردىكى دۇرۇ :)راۋى( ھىشام

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 5232(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
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  . ①ئا قىلىڭالردۇئۆينىڭ ئىگىسىگه  ڭالر،روزا تۇتقان بولسايهنى 
  )2460: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َنَزلَ َعلَى قَْومٍ  -2939 
  .إِالَّ بِإِذْنِهِْمنَّ َتطَوًُّعا فَلَا َيُصوَم

ىيهلالھــــۇ ئهنهــــادىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، رەئائىشــــه  - 2939
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــرەر  « ــى بىـ ــۆيىگه كىمكـ ــڭ ئـ ــه  قهۋمنىـ ــۇپ چۈشسـ ــان بولـ ، مېهمـ
   .②»نرۇخسىتىسىز نهپله روزا تۇتمىسۇساھىبخاننىڭ 

  )789: تىرمىزى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعْنُه، َتَعالَى اللَُّه َرِضَي َسلَْمانَ َعْن - 2940
 َساَعاِت ِفي الَْمالِئكَةُ َعلَْيِه َصلَّْت َحاللٍ، ِمْن َوَشَرابٍ طََعامٍ، َعلَى َصاِئًما فَطََّر َمْن”: َوَسلََّم
  .“الْقَْدرِ لَْيلَِة ِفي السَّالُم َعلَْيِه جِْبرِيلُ َوَصلَّى َرَمَضانَ، َشْهرِ

ــۇدىن  - 2940 ــۇ ئهنهـ ــهلمان رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، سـ رىـ
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىــلهن روزىــدارنى ئىپتــار   ۋە ئىچىملىــك كىمكــى ھــاالل تائــام   «
ئېيىنىــڭ قىلــدۇرغان بولســا، مــاالئىكىلهر ئــۇ كىشــى ئۈچــۈن رامىــزان   

ھهممىســىدە مهغپىــرەت تىلهيــدۇ، جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالممۇ قهدىــر 
   .③»كېچىسىدە ئۇنىڭغا مهغپىرەت تىلهيدۇ

  )بهززار ؛6162: »ئهلكهبىر«(

 َيقْـِدرُ  ال كَانَ إِنْ: َسلَْمانُ قَالَ َورِقَّةً، ُدُموًعا ُرزَِق: زاد البزار يف آخره - 2941

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2148(انى ئهلب ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 130(ئهلبانى  ②
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ھهســـهن        ): 4894(ھهيســـهمى  ③

 .ئىبنى ئهبۇ جهئفهر ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن
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  .“َهذَا لَُه كَانَ َماٍء، َشْرَبِة أَْو لََبنٍ، َمذْقَِة أَْو ُخْبزٍ، ْسَرِةِك َعلَى: قَالَ قُوِتِه، َعلَى
بــۇ ھهدىســنىڭ ئاخىرىغــا مۇنــۇالرنى قوشــۇپ رىــۋايهت  بهززار  - 2941
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلغان

يـاش  ) تىـن قورقـۇپ  هللا(كىشـىگه  ) قىلدۇرغان يهنى ئىپتار( ۇئهللا اــ 
ســـهلمان . ئاتـــا قىلىـــدۇ، ـ دېـــدى    نى ىيۇمشـــاقلىق بـــاغرىۋە تۆكـــۈش 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :ـ دەپ سورىغانىدى؟ بهرگۈدەك تائامى بولمىسىچۇئهگهر ــ 

مۇ تاپالماسـمۇ؟  سۇ ئوتالمسۈت ياكى بىر  يۇتۇمبىر  ،نان توغرامبىر ــ 
ــا ئ( ــىمۇ قىاللىسـ ــۇنچىلىك بولسـ ــاالئىكىلهر )هگهر شـ ــىگه  مـ ــۇ كىشـ ئـ

  .①دېدى ـ ،مهغپىرەت تىلهيدۇ

  

  

  

                                                 
ــهمى  ① ــنى بهزز ): 4894(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــۇ    بـ ــى ئهبـ ــهن ئىبنـ ــهنهدىدە ھهسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ار رىـ

 .جهئفهر ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن
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  روزىنى ئۇالپ تۇتۇشنىڭ بايانى سوھۇرلۇق، ئىپتار ۋە

عن أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 2942 
  .َتَسحَُّروا فَإِنَّ ِفي السَُّحورِ َبَركَةً

ــۋايهت      - 2942 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .»سوھۇرلۇقتا بهرىكهت بار ،سوھۇرلۇق يهڭالر، شۈبهىسىزكى«
  )1923: بۇخارى(

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعلَـْيكُْم  َعْن الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِد يكَرَِب َعْن النَّبِيِّ َصلَّى ال - 2943
  .بَِغَداِء السُُّحورِ فَإِنَُّه ُهَو الَْغَداُء الُْمَباَرُك

رىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت  كه ىقدام ئىبنى مهئدىم - 2943
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــامىقى يهڭـــالر« ــۈن. ســـوھۇرلۇق تـ ــارەك چـ ــقهتهن مۇبـ ــۇ ھهقىـ كى ئـ
   .①»تاماقتۇر

  )2164: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ نِْعَم َسُحوُر الُْمـْؤِمنِ   - 2944
  .التَّْمُر

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2944
  :مۇنداق دېگهن ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

   ②»!ياخشى بهك بولساخورما ى نىڭ سوھۇرلۇقمۇئمىن«
  )2345: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2044(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2055(ئهلبانى  ②
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َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َتَسحَّْرَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2945
  .َبْيَن الْأَذَاِن َوالسَُّحورِ قَالَ قَْدُر َخْمِسَني آَيةً َوَسلََّم ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّلَاِة قُلُْت كَْم كَانَ

  :زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2945
بىلهن بىرگه سـوھۇرلۇق   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهرــ 

ئهنهس . ، ـ دېدى نامازغا تۇردىئۇ تاماقنى يهپ بولغاندىن كېيىن، . دۇقېي
  :ىڭدىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇن

ـ   ؟ۋاقىـت ئـۆتتى  ئهزاننىـڭ ئارىلىقىـدا قانچىلىـك     سـوھۇر بىـلهن  ــ 
  :دەپ سورىغانىدى، زەيد

   .دېدى ئوقۇغىدەك ۋاقىت ئۆتتى، ـئايهت  50ــ 
  )1921 :بۇخارى(

َعْن زِرٍّ قَالَ قُلَْنا ِلُحذَْيفَةَ أَيَّ َساَعٍة َتَسحَّْرَت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2946 
  .لَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُهَو النََّهاُر إِلَّا أَنَّ الشَّْمَس لَْم َتطْلُْعَع

  :بىز ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن: دەيدۇزىر مۇنداق  - 2946
سهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن سوھۇرلۇقنى ــ 

  :دەپ سورىغانىدۇق، ئۇـ ڭ؟ ىدىگهنېقايسى ۋاقىتتا ي
لىال سۈزۈلۈپ قالغـان، لـېكىن تـاڭ تېخـى ئاتمىغانىـدى، ـ       ــ تاڭ خې

   .①دېدى
  ) 2152: نهسائى(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 2947
لَالٍ ِمْن ُسُحورِِه فَإِنَُّه ُيَؤذِّنُ أَْو قَالَ ُيَناِدي بِلَْيلٍ لَا َيْمَنَعنَّ أََحًدا ِمْنكُْم أَذَانُ بِلَالٍ أَْو قَالَ نَِداُء بِ

ِلَيْرجَِع قَاِئَمكُْم َوُيوِقȘَ َناِئَمكُْم َوقَالَ لَْيَس أَنْ َيقُولَ َهكَذَا َوَهكَذَا َوَصوََّب َيـَدُه َوَرفََعَهـا   
  .َو الُْمْعَترُِض َولَْيَس بِالُْمْسَتِطيلُِه: َحتَّى َيقُولَ َهكَذَا َوفَرََّج َبْيَن إِْصَبَعْيِه ويف رواية

پهيغهمـبهر   :مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2947
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2032(ئهلبانى  ①
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 يېيىشتىن توختىتىپ سوھۇرلۇق سىلهرنى توۋلىغان ئهزان لبىال«
تهھهججــۇد نــامىزى ئوقۇۋاتقانالرنىــڭ ئــازراق  بىــاللچــۈنكى  .قويمىســۇن

ــ ــڭ ئويغىنىشــى  ئ ــۈن ارام ئېلىۋېلىشــى ۋە ئۇخالۋاتقانالرنى ــى ئهزان ،ئۈچ ن
  .دېدى» تاڭنىڭ مۇنداق يورۇشى شهپهق ئهمهس. توۋاليدۇ بالدۇرال

ــدۇ   ــداق دەي ــي مۇن ــهللهم   : راۋى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
: قولىنى كۆتۈرۈپ، ئاسمانغا سوزۇپ، بارماقلىرى بىلهن ئىشارەت قىلىـپ 

نهقىـل   يهنه بىر رىـۋايهتته  .دېدى» ق يورۇغانغا قهدەر يهڭالرمانا مۇشۇندا«
ــىچه ــاڭ«: قىلىنىش ــۆرۈنگهن     ت ــا ك ــى ئۇزۇنىغ ــىغا ئهمهس، بهلك توغرىس
   .دېگهن »يورۇقلۇقتۇر

  )1093: مۇسلىم(

َم قَـالَ  َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 2948
َمى لَا إِنَّ بِلَالًا ُيَؤذِّنُ بِلَْيلٍ فَكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى ُيَناِدَي اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ ثُمَّ قَالَ َوكَانَ َرُجلًا أَْع

  .ُيَناِدي َحتَّى ُيقَالَ لَُه أَْصَبْحَت أَْصَبْحَت
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   سالىم ئىبنى ئابدۇلالھ دادىسـىدىن   - 2948

  :گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇېئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق د
ئهزان ئىبنـى ئۇممـۇ مهكتـۇم     شـۇڭا . ئهزاننى بالدۇر توۋاليـدۇ بىالل «

ئىبنـى ئۇممـۇ مهكتـۇم رەزىيهلالھـۇ     : راۋى. »ئىچىڭـالر  پ ـ توۋلىغـۇچه يه 
دېيىلمىگـۈچه،   يورىـدى، ـ  ، تـاڭ  يورىـدى تاڭ  :ئۇنىڭغا بولغاچقا، ئهنهۇ ئهما

   .تتىتوۋلىماي ئهزان
  )617 :بۇخارى(

َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَقَْبلَ  - 2949
  .اللَّْيلُ َوأَْدَبَر النََّهاُر َوغَاَبْت الشَّْمُس فَقَْد أَفْطََر الصَّاِئُم

دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ئــــۆمهر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ - 2949
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .»كهچ كىرسه، قۇياش پاتسا، روزىدار ئادەم ئىپتار قىلسا بولىدۇ«
  )1100: مۇسلىم(
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ـ  - 2950 لَّى َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َص
ا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ فَلَمَّا غَاَبْت الشَّْمُس قَالَ َيا فُلَانُ اْنزِلْ فَاْجَدْح لََن

ـ  رَِب قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ َعلَْيَك َنَهاًرا قَالَ اْنزِلْ فَاْجَدْح لََنا قَالَ فََنَزلَ فََجَدَح فَأََتاُه بِِه فََش
ْن َهـا  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ بَِيِدِه إِذَا غَاَبْت الشَّْمُس ِمْن َها ُهَنا َوَجاَء اللَّْيلُ ِم

  .ُهَنا فَقَْد أَفْطََر الصَّاِئُم
 مۇنـداق  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبـۇ ئهۋفـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن     - 2950

ــۋايهت قىلىنىــدۇ ــ :رى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  رامى ــدا پهيغهم زان ئېيى
پهيغهمـبهر   ئولتۇرغـان ھامـان،  كـۈن   .چىقتـۇق  هگسهپهر ۋەسهللهم بىلهن

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
دېـدى، ئـۇ    ـ! بىزگه تالقان چېلىپ بهرگىن چۈشكىن،! پاالنىــ ھهي 

  :كىشى
ـــ  ــى اـ ــۇلى هللائ ــڭ رەس ــدى ! نى ــى كهچ بولمى ــدى،   ، ـ   تېخ ــگهن ئى دې
  :م يهنه بىر قېتىمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهپهيغهم

 شۇنىڭ بىـلهن،  .دېدىـ ! بىزگه تالقان چېلىپ بهرگىن ــ چۈشكىن،
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      .چۈشـۈپ تالقـان چېلىـدى   ئۇ 

ــارەت       ــلهن ئىش ــولى بى ــيىن ق ــدىن كې ــى، ئان ــدىن ئىچت ــپ ئۇنىڭ كېلى
  :قىلىپ
كهلـگهن   ەپـتىن هرتبـۇ   قـاراڭغۇلۇق ، پېتىـپ  ەپـتىن هرتقۇياش بـۇ  ــ 
  . دېدى ئىپتار قىلسا بولىدۇ، ـ روزىدار ،ھامان

  )1101: مۇسلىم(

 فَلَـمْ  بَِعِشيٍّ َعفَّانَ ْبنِ ُعثَْمانَ َزَماِن ِفي ُرِئَي الْهِلَالَ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 2951
  .ُسالشَّْم َوغَاَبْت أَْمَسى َحتَّى ُعثَْمانُ ُيفِْطْر

مۇنـداق   مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغـا يهتـكهن بىـر ھهدىسـته     - 2951
ئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ زامانىــدا      : دېــيىلگهن

ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ قۇيــاش  ،ئاخشــىمى ئــاي كــۆرۈنگهن بولســىمۇ
  . كهچ كىرمىگىچه ئىپتار قىلمىغان ،غايىب بولۇپ

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(
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َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيَزالُ النَّاُس  - 2952
  .بَِخْيرٍ َما َعجَّلُوا الِْفطَْر

ــۋايهت      - 2952 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ ــى سـ ــهھل ئىبنـ سـ
  :هنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگقىلىنىدۇكى، 

ياخشـىلىق  نى كېچىكتۈرمهي قىلسىال، ھهمىشه ئىپتاركىشىلهر «
   .»بولىدۇئۈستىدە 

  )1957: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيَزالُ الدِّيُن ظَاِهًرا َما  - 2953
  .َوالنََّصاَرى ُيَؤخُِّرونَ َعجَّلَ النَّاُس الِْفطَْر ِلأَنَّ الَْيُهوَد

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  -2953
  :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ــارمۇســۇلمانالر « ــن  ئىپت ھهمىشــه نى كېچىكتــۈرمهي قىلســىال، دى
تـارنى  ۋە ناسـاراالر ئىپ  ىيچـۈنكى يهھـۇد   .ۋە ھاكىم ئورۇندا تۇرىـدۇ  غالىب

   .①»كېچىكتۈرىدۇ
  )2353: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَّـُه َعـزَّ    - 2954
  .َوَجلَّ أََحبُّ ِعَباِدي إِلَيَّ أَْعَجلُُهْم ِفطًْرا

ىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت ق -2954
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ ):ئهززە ۋە جهلــــله( هللا« ــا ئهڭ ســــۆيۈملۈكى دىنبهندىلىرىمــ  ماڭــ
   .②»ايدىغانلىرىدۇر، ـ دېدىئىپتارغا ئالدىر

  )700: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2063(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 111(ئهلبانى  ②
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ابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن أَبِي َعِطيَّةَ قَالَ قُلُْت ِلَعاِئَشةَ ِفيَنا َرُجلَاِن ِمْن أَْصَح - 2955
سُُّحوَر َعلَْيِه َوَسلََّم أََحُدُهَما ُيَعجِّلُ الْإِفْطَاَر َوُيَؤخُِّر السُُّحوَر َوالْآَخُر ُيَؤخُِّر الْإِفْطَاَر َوُيَعجِّلُ ال

ِه ْبُن َمْسُعوٍد قَالَْت َهكَـذَا  قَالَْت أَيُُّهَما الَِّذي ُيَعجِّلُ الْإِفْطَاَر َوُيَؤخُِّر السُُّحوَر قُلُْت َعْبُد اللَّ
  .كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع

  :مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا: ئهبۇ ئهتىييه مۇنداق دەيدۇ - 2955
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ     ـــــ ئـــارىمىزدا 

 اپ،ئالـدىر  غـا ىـڭ بىـرى ئىپتار  ئۇالرن .ساھابىلىرىدىن ئىككى كىشى بـار 
ــدۇ  ــوھۇرلۇقنى كېچىكتۈرىـ ــارن  .سـ ــرى ئىپتـ ــۈرۈپ ىيهنه بىـ  ،كېچىكتـ

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. دېدىم ايدۇ، ـئالدىر قاسوھۇرلۇق
ەپ دـ   سـوھۇرلۇقنى كېچىكتۈرىـدۇ؟   ،پائالـدىر  غاقايسىسى ئىپتارــ 
  .سورىدى
 ، ـ )داق قىلىـدۇ شـۇن (ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ــ 

  دېسهم، 
 ـ  ،تتـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهممۇ شـۇنداق قىال     ــ 
   .①دېدى

  )2158: نهسائى(

أََحُدُهَما ُيَعجِّلُ الْإِفْطَاَر َوُيَعجِّلُ الصَّلَاةَ َوالْآَخُر ُيَؤخُِّر الْإِفْطَـاَر  : ويف رواية - 2956
  .َوُيَؤخُِّر الصَّلَاةَ
 ،ىمۇغنىڭ بىــرى ئىپتــارىئــۇ ئىككىســ: رىــۋايهتته يهنه بىــر - 2956

ـ نامـازنىمۇ كېچىكتۈرىـدۇ،     ،دۇ، يهنه بىرى ئىپتـارنىمۇ ايىمۇ ئالدىرغناماز
  . دېيىلگهن

  )1099: مۇسلىم(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َوَجـَد   - 2957
  .ُيفِْطْر َعلَْيِه َوَمْن لَا فَلُْيفِْطْر َعلَى َماٍء فَإِنَّ الَْماَء طَُهوٌرَتْمًرا فَلْ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2038(ئهلبانى  ①
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ــك  - 2957 ــى مالىـ ــۋايهت    ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، 

 خورمــا تاپقــان كىشــى ئىپتــارنى خورمــا بىــلهن، خورمــا تاپالمىغــان«
   .①»تازىاليدۇ) ئىچ ئهزاالرنى(سۇ بىلهن قىلسۇن، چۈنكى سۇ كىشى 

  )694: تىرمىزى(

عن ثَابِت الُْبَنانِي أَنَُّه َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 2958
لَْم َتكُْن ُرطََباٌت فََعلَى َتَمَراٍت فَإِنْ لَـْم   َعلَْيِه َوَسلََّم ُيفِْطُر َعلَى ُرطََباٍت قَْبلَ أَنْ ُيَصلَِّي فَإِنْ

  .َتكُْن َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء
 نىـڭ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  مالىـك ئهنهس ئىبنى سابىت بۇنانى  - 2958

  :رىۋايهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى مۇنداق 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ناماز ئوقۇشـتىن ئىلگىـرى   

 ،ئهگهر ھۆل خورما بولمىسا .ل خورما بىلهن ئىپتار قىالتتىبىر قانچه ھۆ
بىـر قـانچه   ، ئهگهر ئۇمـۇ بولمىسـا   .قۇرۇق خورمـا بىـلهن ئىپتـار قىالتتـى    

   .②تتىيۇتۇم سۇ بىلهن ئىپتار قىال
  )2356: داۋۇد ئهبۇ(

لَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أَفْطَـَر  َعْن ُمَعاِذ ْبنِ ُزْهَرةَ أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع - 2959
  .قَالَ اللَُّهمَّ لََك ُصْمُت َوَعلَى رِْزِقَك أَفْطَْرُت

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : دەيـدۇ  مۇنـداق  مۇئاز ئىبنى زۇھـرە  - 2959
روزىنى سهن ئۈچۈن تۇتتـۇم،  ! هللائى ا«: ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىپتار قىلغاندا

  . ③دەيتتى» ر قىلدىمق بىلهن ئىپتاىسهن ئاتا قىلغان رىز
  )2358: داۋۇد ئهبۇ(

ابن عمر كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَفْطََر قَالَ ذََهَب الظََّمأُ  - 2960
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 109(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2065(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 510(ئهلبانى  ③
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  .َواْبَتلَّْت الُْعُروُق َوثََبَت الْأَْجُر إِنْ َشاَء اللَُّه
پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ  مۇنداق مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2960

ئۇسسـۇزلۇق كهتتـى،   «: سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئىپتـار قىلغانـدا    
  . ①دەيتتى »ر مۇقىمالشتىىئهج ،خالىساهللا ا .مۇرالر ھۆل بولدىوت

  )2357: داۋۇد ئهبۇ(

َصلَّى اللَّـُه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه - 2961
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتاُك َوُهَو َصاِئٌم َزاَد ُمَسدٌَّد َما لَا أَُعدُّ َولَا أُْحِصي

مۇنـداق   نىڭدىسىدائابدۇلالھ ئىبنى ئامىر ئىبنى رەبىيئه  - 2961
ــد  ــۋايهت قىلى ــى رى ــى  مهن : ۇدېگهنلىكىن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  .گهنىنى كۆركىسۋاك ئىشلهتكهنلىم تۇرۇپۋەسهللهمنىڭ روزىدار 
گهننـى قوشـۇپ رىـۋايهت    دېـ ،  ىمنۇرغۇن قېـتىم كۆرگهنىـد  : مۇسهددەد

   .②قىلغان
  )2364: ئهبۇ داۋۇد(

  .رِيقَُه َيْبلَُع َولَا َوآِخَرُه النََّهارِ أَوَّلَ َيْسَتاُك ُعَمَر اْبُن قَالَ - 2962
روزىـدارالر  : دۇدەيـ مۇنـداق   مـا ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2962

تسا نى يۇىلېكىن كۆپۈك ئهتىگهن ـ ئاخشامدا مىسۋاك ئىشلهتسه بولىدۇ، 
  . مايدۇبول

 )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

 فَاْسـَتاكُوا  ُصْمُتْم إِذَا”: قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِالنَّبِيِّ َعن َخبَّابٍ َعْن - 2963
 َبـْينَ  ُنوًرا كَانَ إِال بِالَْعِشيِّ َشفََتاُه َتْيَبُس َصاِئمٍ ِمْن لَْيَس فَإِنَُّه بِالَْعِشيِّ، كُواَتْسَتا َوال بِالَْغَداِة
  .“الِْقَياَمِة َيْوَم َعْيَنْيِه

ــدۇكى،    - 2963 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالھـ خهببـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2066(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 511(ئهلبانى  ②
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ــۇت« مىســـۋاك ئىشـــلىتىڭالر، كهچـــته  ىنـــىئهتىگ ىنىڭالرداقروزا تـ
چۈنكى روزا تۇتۇپ، كهچـته لهۋلىـرى قـۇرۇپ    . ئىشلهتمىسهڭلهرمۇ بولىدۇ

كهتكهن ھهرقانداق مۇسۇلماننىڭ ئىككى كـۆزى ئوتتۇرىسـىدا قىيـامهت    
   .①»كۈنى بىر نۇر پهيدا بولىدۇ

 )3696: »ئهلكهبىر«(

قَالَ اْبُن َعَبَسةَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن كَِثريِ ْبنِ زَِياٍد قَالَ  - 2964
  .َوَسلََّم َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ِفي َرَمَضانَ

ــۋايهت     - 2964 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاد رەزىيهلالھـ ــى زىيـ ــىر ئىبنـ كهسـ
  :گهنقىلىنىدۇكى، ئىبنى ئهبهسه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دې

لهيهى ۋەسهللهمنىڭ رامىزانـدا ئېغىـز   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهمهن 
  . بۇرنىنى چايقىغانلىقىنى كۆردۈم -

  )16569: ئهھمهد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعـْن   - 2965
  .ْيئَِتكُْم إِنِّي أُطَْعُم َوأُْسقَىالْوَِصالِ قَالُوا إِنََّك ُتَواِصلُ قَالَ إِنِّي لَْسُت كََه

 كى،رىۋايهت قىلىنىدۇ دىنمائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 2965
) ئىپتـار قىلماسـتىن  (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم روزىنـى  

  :رهساھابىل .توستى ئۇالپ تۇتۇشتىن
  :ــ سهن شۇنداق قىلىدىكهنسهنغۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى

ـــ  ــىــ ــىمايمهن  ،زكىشۈبهىسـ ــىلهرگه ئوخشـ ــۈنكى مهن  .مهن سـ چـ
ــدۇرۇلۇپ ۋە ــۇغۇر رىزىقالنــ ــۇرىمهن ســ ــى  (ۇلۇپ تــ ــبىم مېنــ ــى رەبــ يهنــ

  . دېدى، ـ )ئۇسسۇزلۇقۇمنى قاندۇرىدۇئوزۇقالندۇرىدۇ ۋە 
  )1102: مۇسلىم(

الِ فَلَمَّا أََبْوا أَنْ َيْنَتُهوا َعْن الْوَِص: وله وللشيخني عن أيب ُهَرْيَرةَ مثله وزاد - 2966
أََبْوا أَنْ  َواَصلَ بِهِْم َيْوًما ثُمَّ َيْوًما ثُمَّ َرأَْوا الْهِلَالَ فَقَالَ لَْو َتأَخََّر لَزِْدُتكُْم كَالتَّْنِكيلِ لَُهْم ِحَني

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە كهيســـان ئهبـــۇ ئـــۆمهر ): 4954(ھهيســـهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن
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  .َيْنَتُهوا
ــۇدىن      - 2966 ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــلىم ئهب ــارى ۋە مۇس بۇخ

بولــۇپ، ت قىلغــان رىــۋايهيــۇقىرىقى ھهدىســكه ئوخشــاش بىــر ھهدىســنى  
  :ئۇنىڭدا مۇنۇالرنى قوشۇپ بايان قىلغان

شـتىن ۋاز  پ تۇتۇئـۇال ) ئىپتـار قىلماسـتىن  ( ساھابىلهرنىڭ روزىنـى 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  لىكىنــى كــۆرگهنكهچمىگهن

 كـۈنى ئـاي   ، ئـۈچىنچى ئۇالپ تۇتتى ئارقىمۇ ئارقا كۈن ئىككىئۇالر بىلهن 
ــكۆر ــبهر .دىۈنـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــاي « :سـ ئهگهر ئـ

ئۈچـــۈن روزىنـــى ئـــۇالپ ئـــۇالرنى جـــازاالش  ئىـــدى، مىگهن بولســـانكـــۆرۈ
  . دېدى »تۇتىۋەرگهن بوالتتىم

  )1965: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 2967
َوَسلََّم َيقُولُ لَا ُتَواِصلُوا فَأَيُّكُْم أََراَد أَنْ ُيَواِصلَ فَلُْيَواِصلْ َحتَّى السََّحرِ قَـالُوا فَإِنَّـَك    َعلَْيِه

  .ُتَواِصل بنحوه
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   د خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ىئهبۇ سهئ - 2967
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ـــ  ــــ ــاڭالر، پ تۇتۇالروزىنـــى ئـ ــا، مـ ــاقچى بولسـ  كىمكـــى ئـــۇالپ تۇتمـ
  :رهساھابىل .دېدى پ تۇتسۇن، ـسوھۇرلۇققا قهدەر ئۇال

ـــ ســهن ئۇاليدىكهنســهنغۇ يۇقىرىــدىكى  داۋامــى ...دەپ سوراشــتىـ    ؟ـ
  . ھهدىسكه ئوخشاش

  )1967: بۇخارى(



 

281 

  

ۇھ ۋە ھارام بولىدىغان روزا تۇتۇشنىڭ مۇستهھهب، مهكر
  كۈنلىرى

َعْن أَبِي أَيُّوَب َصاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه   - 2968
  .َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َصاَم َرَمَضانَ ثُمَّ أَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّالٍ فَكَأَنََّما َصاَم الدَّْهَر

ــۇب   - 2968 ــۇ ئهييـ ــارى ئهبـ ــۇدىن ئهنسـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  رەزىيهلالھـ رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

شــهۋۋال  رقىســىدىنئا ىســىنى تۇتــۇپ بولــۇپ،روز كىمكــى رامىــزان«
قا ســـاۋابيى روزا تۇتقانـــدەك بـــويىلئـــۇ، ئېيىـــدا ئـــالته كـــۈن روزا تۇتســـا، 

   .①»ئېرىشىدۇ
  )2433: داۋۇد ۇئهب(

َعْن ثَْوَبانَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِصَياُم َشْهرٍ بَِعَشـَرِة   - 2969
  .أَْشُهرٍ َوِستَِّة أَيَّامٍ َبْعَدُهنَّ بَِشْهَرْينِ فَذَِلَك َتَماُم َسَنٍة

ــهۋبان – 2969 ــدۇكى  سـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ، رەزىيهلالھـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 )رامىزانـدىن كېـيىن  (، بىر ئـايلىق روزا ئـون ئايغـا   ) دىكىرامىزان(«
ھهممىسـى   .كېلىـدۇ  روزا ئىككـى ئايغـا تهڭ   لـۈك شهۋۋالدىكى ئـالته كۈن 

   .»قوشۇلغاندا، تولۇق بىر يىللىق روزا ھېسابلىنىدۇ
  )1755: دارىمى(

  .وقيد الست بكوهنا متتابعة ،ن أيب هريرة حنوه ذلكواألوسط ع - 2970
يۇقىرىـدىكىگه  ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    ئهبۇتهبهرانى  – 2970
ئـــالته كـــۈن « :بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدا ھهدىـــس رىـــۋايهت قىلغـــان ئوخشـــاش

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2125(ئهلبانى  ①
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  . ①گهنهنتهكىتل »روزا تۇتۇشئۈزۈلدۈرمهي 
  )»هتئهلئهۋس«(

بِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن ُهَنْيَدةَ ْبنِ َخاِلٍد َعْن اْمَرأَِتِه َعْن َبْعضِ أَْزَواجِ النَّ - 2971
اَء َوَسلََّم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيُصوُم ِتْسًعا ِمْن ِذي الِْحجَِّة َوَيْوَم َعاُشوَر

  .َوثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ أَوَّلَ اثَْنْينِ ِمْن الشَّْهرِ َوَخِميَسْينِ
ئىبنــى خالىــد ئايالىــدىن رىــۋايهت قىلىــدۇكى،      ەۇنهيــدھ - 2971

ىڭ بهزى ئايـاللىرى مۇنـداق   نپهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
ــگهن ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم زۇلههجــجه ئېي   :دې ــداپهيغهم  ى
ــۇز ــۈچ كــۈن    توقق ــدا ئ ــى ھهر  ،كــۈن، ئاشــۇرا كــۈنى ۋە ھهر ئاي ئاينىــڭ يهن

   .②روزا تۇتاتتى ىسىككى پهيشهنبۋە ئى ىسىبنشهۆدبىرىنچى 
  )2417: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصاِئًما الَْعْشَر  - 2972
  .قَطُّ

پهيغهمــبهر  مهن: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 2972
ــون كــۈن روزا  زۇلههجــجه ئېيىــداســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   ئ

  . ③ال كۆرمىدىمىنىنى پهقهتتۇتق
  )2439: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمْن أَيَّامٍ أََحبُّ إِلَى  - 2973
ِة َيْعِدلُ ِصَياُم كُلِّ َيْومٍ ِمْنَها بِِصَيامِ َسَنٍة َوِقَياُم كُلِّ اللَِّه أَنْ ُيَتَعبََّد لَُه ِفيَها ِمْن َعْشرِ ِذي الِْحجَّ

  .لَْيلٍَة ِمْنَها بِِقَيامِ لَْيلَِة الْقَْدرِ
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 2973

                                                 
ــهمى  ① ــدىغان      ): 5100(ھهيسـ ــهنهدىدە مهن بىلمهيـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .دېگهن بىرى بار، ـ
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2274(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2131(ئهلبانى  ③
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  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ه ئېيىنىــڭ ئــاۋۋالقى ئــون كۈنىــدە قىلغــان ئــالالھ تائــاال زۇلههجــج«

ياخشى  بهكياخشى ئهمهللهرنى باشقا كۈندە قىلغان ئهمهللهرگه قارىغاندا 
ڭ روزىسـى بىـر يىللىـق روزىغـا،     كۈننىـ  ھهر بىردۇ، ئۇ كۈنلهردىكى كۆرى
   .①»نىڭ قىيامىغا تهڭىر كېچىسىكېچىنىڭ قىيامى قهدبىر ھهر 

  )758: تىرمىزى(

َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َما الَْعَملُ ِفي أَيَّـامٍ  َعْن اْبنِ  - 2974
ـ  ِه أَفَْضلَ ِمْنَها ِفي َهِذِه قَالُوا َولَا الْجَِهاُد قَالَ َولَا الْجَِهاُد إِلَّا َرُجلٌ َخَرَج ُيَخاِطُر بَِنفِْسِه َوَماِل

  .فَلَْم َيْرجِْع بَِشْيٍء
ــۇ ئهنهۇ   - 2974 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــائىبن ــدۇ  م ــداق دەي ــبهر  :مۇن پهيغهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــۈنلهردە  ـ ــۇ ك ــى (مۇش ــڭ  يهن ــجه ئېيىنى ــاۋۋالقى زۇلههج ــ ئ ــون كۈنى ) دەئ

  :ساھابىلهر .ـ دېدى ئهۋزەل ئهمهل يوق، ىنقىلىنغان ئهمهلد
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ىدى، پهيغهمـبهر  دەپ سـورىغان  ؟ ـ جىهـادمۇ شـۇنداقمۇ  ــ 

  :ۋەسهللهم
ـــ  ــۇنداقــ ــادمۇ شـ ــان  .جىهـ ــا ئاتىغـ ــى جىهادقـ ــى، مېلىنـ  ۋە پهقهت جېنىنـ
 ، ـ  ئۇنىــڭ ســىرتىدا الكىشــى) هىد بولغــانېيهنــى شــ(مىســى قايتمىغــان ېھېچن
  . دېدى

  )969 :بۇخارى(

ِصَياُم َيْومِ َعَرفَـةَ إِنِّـي    َعْن أَبِي قََتاَدةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 2975
 .ُه َوالسََّنةَ الَِّتي َبْعَدُهأَْحَتِسُب َعلَى اللَِّه أَنْ ُيكَفَِّر السََّنةَ الَِّتي قَْبلَ

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    - 2975 ــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئهبــۇ قهت
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنـدىن بـۇرۇنقى بىـر    ئهرەفات كۈنى روزا تۇتقۇچىنىـڭ  تائاالدىن هللا ا«

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 123(ئهلبانى  ①
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ــاھلىرىنى ئۇچۇرۋېتىشــىنى     يىللىــق ــر يىللىــق گۇن ۋە كېيىنكــى بى
   .①»ئۈمىد قىلىمهن

  )749: تىرمىزى(

 َبْعـدَ  أَفَْضـلُ  الصَّلَاِة أَيُّ ُسِئلَ قَالَ َيْرفَُعُه َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 2976
 الَْمكُْتوَبـةِ  الصَّلَاِة َبْعَد الصَّلَاِة أَفَْضلُ فَقَالَ َرَمَضانَ َشْهرِ َبْعَد أَفَْضلُ الصَِّيامِ َوأَيُّ ِةالَْمكُْتوَب
  .َوأَفَْضلُ الصَِّيامِ َبْعَد َشْهرِ َرَمَضانَ ِصَياُم َشْهرِ اللَِّه الُْمَحرَّمِ اللَّْيلِ َجْوِف ِفي الصَّلَاةُ

پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ هلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىي  - 2976
ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   ــازدىن كېيىنكــى قايســى    دىنس پهرز نام

رامىزان ئېيىدىن كېيىنكـى قايسـى روزىنىـڭ ئهۋزەللىكـى      ۋە نامازنىڭ
  :ىدىسورالغان

ــاز  « ــى ئهۋزەل نامــ ــازدىن كېيىنكــ ــان  پهرز نامــ ــدە ئوقۇلغــ كېچىــ
كېيىنكــى ئهڭ پهزىلهتلىــك روزا نامــاز؛ رامىــزان ئېيىــدىن ) تهھهججــۈد(
  . دېدى »نىڭ ئېيى بولغان مۇھهررەم ئېيىدا تۇتۇلغان روزىدۇرهللا

 )1163: مۇسلىم(

َعْن َعِليٍّ قَالَ َسأَلَُه َرُجلٌ فَقَالَ أَيُّ َشْهرٍ َتأُْمُرنِي أَنْ أَُصوَم َبْعـَد َشـْهرِ    - 2977
ْن َهذَا إِلَّا َرُجلًا َسِمْعُتُه َيْسأَلُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َرَمَضانَ قَالَ لَُه َما َسِمْعُت أََحًدا َيْسأَلُ َع

َمَضانَ َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا قَاِعٌد ِعْنَدُه فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ َشْهرٍ َتأُْمُرنِي أَنْ أَُصوَم َبْعَد َشْهرِ َر
انَ فَُصْم الُْمَحرََّم فَإِنَُّه َشْهُر اللَِّه ِفيِه َيْوٌم َتاَب ِفيِه َعلَـى  قَالَ إِنْ كُْنَت َصاِئًما َبْعَد َشْهرِ َرَمَض
  .قَْومٍ َوَيُتوُب ِفيِه َعلَى قَْومٍ آَخرِيَن

  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىنبىر كىشى  - 2977
دەپ  ؟ ـ   ســـهنۇيرامىزانـــدىن كېـــيىن قايســـى ئايـــدا روزا تۇتۇشـــقا بۇيرـــــ 

  :ىغانىدى، ئۇسور
هيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدا ئولتـۇراتتىم،      پمهن ــ 

! نىـڭ رەسـۇلى  هللائـى ا : مۇشـۇنىڭغا ئوخشـاش سـوئال سـوراپ     دىنئۇنىڭـ بىر ئادەم 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 597(ئهلبانى  ①
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دەپ سـورىغان ئىـدى،    ؟ ـ سـهن ۇيرامىزاندىن كېيىن قايسى ئايدا روزا تۇتۇشـقا بۇير 
كېـــيىن روزا ئهگهر رامىزانـــدىن « :پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

ئۇنىڭـدا   .نىڭ ئېيىدۇرهللائۇ اچۈنكى  .م ئېيىدا تۇتقىنەمۇھهرر ،تۇتماقچى بولساڭ
ۋە يهنه  غـان ئۇ كۈندە بىر قهۋمنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلهللا بولۇپ، ابار بىر كۈن 

دەپ جـاۋاب بهرگهنىـدى، ـ    » شۇ كۈندە قوبۇل قىلىـدۇ  مۇبىر قهۋمنىڭ تهۋبىسىنى
   .①دېدى

  )741: تىرمىزى(

 َمـنْ ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قال َماِلٍك، ْبَن أََنَس عن – 2978
  .“ةَسن نيِست ِعَباَدةُ لَُه كُِتَب َوالسَّْبَت، َوالُْجُمَعةَ الَْخِميَس: َحَرامٍ َشْهرٍ ِمْن أَيَّامٍ ثَالثَةَ َصاَم

ــۇ    - 2978 ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت دىئهنهس ئىبنـ ن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، 

كىمكى مۇھهررەم ئېيىدا ئۈچ كۈن، يهنى پهيشهنبه، جۈمه ۋە شـهنبه  «
) ئهجـرى (يىل ئىبادەت قىلغاننىـڭ   60كۈنلىرى روزا تۇتسا، ئۇ كىشىگه 

  . ②»يېزىلىدۇ
  )1810: »تهئهلئهۋس«(

َي اللَُّه َعْنَها كَانَ َعاُشوَراُء ُيَصاُم قَْبلَ َرَمَضانَ فَلَمَّا َنـَزلَ  َعْن َعاِئَشةَ َرِض - 2979
  .َرَمَضانُ قَالَ َمْن َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء أَفْطََر

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 2979
دە كۈنىـ  ③نازىل بولۇشـتىن ئىلگىـرى ئاشـۇرا    دا روزا تۇتۇشرامىزان ئېيى

 ،نازىــل بولغانــدىن كېــيىن روزا تۇتــۇش داروزا تۇتــۇالتتى، رامىــزان ئېيىــ
خالىغــان كىشــى تۇتســۇن، « :پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

  . دېدى »خالىمىغان كىشى تۇتمىسۇن
  )4502: بۇخارى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 120(ئهلبانى  ①
 بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ھهر خىـــل باھـــا        ): 5151(ھهيســـهمى  ②

 . بېرىلگهن كىشىلهر بار، ـ دېگهن
 .كۈنى -10مۇھهررەم ئېيىنىڭ  ③
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ْوًما َتُصوُمُه قُـَرْيȈٌ  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َيْوُم َعاُشوَراَء َي - 2980
  .ِفي الَْجاِهِليَِّة َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُمُه ِفي الَْجاِهِليَِّة

 دەۋرىدە جاھىلىيهت :دەيدۇئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق  - 2980
ۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبهر سـهلاللالھ . ئاشۇرا كۈنى روزا تۇتاتتىخهلقى قۇرەيش 

  . ①شۇنداق قىالتتى) جاھىلىيهت دەۋرىدە(ۋەسهللهممۇ 
  )2442: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ َيْوُم َعاُشوَراَء َيْوًما ُتَعظُِّمُه الَْيُهوُد  - 2981
  .َوَسلََّم ُصوُموُه أَْنُتْمَوَتتَِّخذُُه ِعيًدا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

ئاشــۇرا كــۈنى : ەيــدۇئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق د - 2981
شـۇڭا  . قىلىـدىغان كـۈنى ئىـدى    تۋە ھېي الرنىڭ ئۇلۇغاليدىغانييهھۇدى

روزا  ىكــۈن راشــۇئاســىلهر «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
  . ېدىد »!تۇتۇڭالر

  )1131: مۇسلىم(

ْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َع - 2982
 الَْمِديَنةَ فََرأَى الَْيُهوَد َتُصوُم َيْوَم َعاُشوَراَء فَقَالَ َما َهذَا قَالُوا َهذَا َيْوٌم َصاِلٌح َهذَا َيْوٌم َنجَّـى 

ْن َعُدوِِّهْم فََصاَمُه ُموَسى قَالَ فَأََنا أََحقُّ بُِموَسى ِمْنكُْم فََصـاَمُه َوأََمـَر   اللَُّه َبنِي إِْسَراِئيلَ ِم
  .بِِصَياِمِه

ــۇ ئهنهۇ   - 2982 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
 هلگهنــــدە،پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم مهدىــــنىگه ك

  :ۋە ىنى كۆردىروزا تۇتقانلىق ىالرنىڭ ئاشۇرا كۈنييهھۇدى
  :ئۇالر .ەپ سورىدىد ا؟ ـبۇ قانداق روزــ 

ـــ  ــدۇر ـ ــۇ بىــر پهزىلهتلىــك كۈن ــهللا اچــۈنكى . ب ــدە ئىســرائىل ب ۇ كۈن
مۇســــا  شــــۇنىڭ ئۈچــــۈن،ئهۋالدىنــــى دۈشــــمهنلىرىدىن قۇتۇلــــدۇرغان، 

 بـــۇنى ئاڭلىغـــان. دېـــدى، ـ    كۈنـــدە روزا تۇتقـــان مۇشـــۇئهلهيهىسســـاالم 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2123(ئهلبانى  ①



 تۇتۇشنىڭ مۇستهھهب، مهكرۇھ ۋە ھارام بولىدىغان كۈنلىرىروزا 

287 

  :سهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
مۇ مهن مۇســـا ئهلهيهىسســـاالم قىلغـــاننى قىلىشـــقا ســـىلهردىنـــــ 
ئانـدىن ئـۆزى روزا تـۇتتى ۋە بىزنىمـۇ روزا     . ىدېـد  ، ـ ھهقلىقـمهن  بهكـرەك 

  . تۇتۇشقا بۇيرىدى
  )2004: بۇخارى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َسلََمةَ ْبنِ الْأَكَْوعِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ - 2983
ـ  لَ َرُجلًا ِمْن أَْسلََم أَنْ أَذِّنْ ِفي النَّاسِ أَنَّ َمْن كَانَ أَكَلَ فَلَْيُصْم َبِقيَّةَ َيْوِمِه َوَمْن لَْم َيكُْن أَكَ

  .فَلَْيُصْم فَإِنَّ الَْيْوَم َيْوُم َعاُشوَراَء
: دەيــدۇمۇنــداق  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئلهمه ئىبنــى ئهكــۋەهســ - 2983

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهســلهم قهبىلىســىدىن بىــر  
 چۈنكى. روزا تۇتسۇن ھهممهيلهن مىگهنېي ياكىگهن ېتاماق ي« :ىئادەمن

  . دەپ جاكارالشقا بۇيرىدى »بۈگۈن ئاشۇرا كۈنىدۇر
 )2007: بۇخارى(

ْسلََم أََتْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْسلََمةَ َعْن َعمِِّه أَنَّ أَ - 2984
  . َوَسلََّم فَقَالَ ُصْمُتْم َيْوَمكُْم َهذَا قَالُوا لَا قَالَ فَأَِتمُّوا َبِقيَّةَ َيْوِمكُْم َواقُْضوُه

 نىڭراھمان ئىبنى مهسلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تاغىسىۇئابد - 2984
يغهمـبهر  په قهبىلىسـى  سـلهم ئه: رىـۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنى مۇنداق 

يغهمــبهر پهســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا كهلــگهن ئىــدى، 
  :ئۇالردىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئۇالر .دەپ سورىدى ـ بۈگۈن روزا تۇتتۇڭالرمۇ؟ــ 
  :دېگهن ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ، ـياقــ 
ۋە قايتـا قازاسـىنى    ئۆتكـۈزۈڭالر بىـلهن   كۈننىـڭ قـالغىنىنى روزا  ــ 

   .①دېدىـ ! قىلىڭالر
  )2447: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 529(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي قََتاَدةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِصَياُم َيْومِ َعاُشوَراَء إِنِّي  - 2985
  .لَُهأَْحَتِسُب َعلَى اللَِّه أَنْ ُيكَفَِّر السََّنةَ الَِّتي قَْب

: ئهبۇ قهتادە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 2985
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

روزا تۇتقۇچىنىــڭ ئىلگىرىكــى بىــر    ئاشــۇرا كــۈنى تائــاالدىن  هللا «
   .①دېدى» ئهپۇ قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهنيىللىق گۇناھىنى 

  )752: تىرمىزى(

ْبَن طَرِيٍف الُْمرِّيَّ َيقُولُ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه عن غَطَفَانَ  - 2986
وا َيا َعْنُهَما َيقُولُ ِحَني َصاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َعاُشوَراَء َوأََمَر بِِصَياِمِه قَالُ

ُمُه الَْيُهوُد َوالنََّصاَرى فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَـإِذَا  َرُسولَ اللَِّه إِنَُّه َيْوٌم ُتَعظِّ
ـ  ُوفَِّي كَانَ الَْعاُم الُْمقْبِلُ إِنْ َشاَء اللَُّه ُصْمَنا الَْيْوَم التَّاِسَع قَالَ فَلَْم َيأِْت الَْعاُم الُْمقْبِلُ َحتَّى ُت

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
 ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاسي ىرمــۇر فان ئىبنــى تهرىــهفــغهت - 2986

ــۇ ــڭنمائهنهۇ رەزىيهلالھـ ــداق  ىـ ــىمۇنـ ــدۇ  دېگهنلىكىنـ ــۋايهت قىلىـ : رىـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئاشــۇرا كــۈنى روزا تۇتــۇپ،       

  :لهرساھابى. روزا تۇتۇشقا بۇيرىغان ئىدى باشقىالرنىمۇ شۇ كۈنى
 كـۈن  ۋە ناسـاراالر ئۇلۇغاليـدىغان   ييهھـۇدى ، ۇبـ ! نىڭ رەسـۇلى هللائى اــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهنىدى، دېـ ! تۇرسا؟
 .دېـدى ، ـ  مىزىكـۈنى روزا تـۇت   كېلهر يىلى توققۇزىنچى ،خالىساهللا اــ 
 ئۇ كۈن كهلـمهي تـۇرۇپ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  لېكىن

  . پات بولۇپ كهتتىۋا
  )1134: مۇسلىم(

  .“الَْيُهوَد َوَخاِلفُوا َوالَْعاِشَر، التَّاِسَع ُصوُموا”: ولرزين - 2987
ــيىلگهن  – 2987 ــداق دېــ ــته مۇنــ ــر ھهدىســ ــبهر : يهنه بىــ پهيغهمــ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 600(ئهلبانى  ①
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 غا خىالپلىق قىلىش ئۈچۈن،الرييهھۇدى«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .دېگهن» !ا تۇتۇڭالرتوققۇزىنچى ۋە ئونىنچى كۈنلىرى روز

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

عن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُصـوُموا َيـْوَم    - 2988
  .َعاُشوَراَء َوَخاِلفُوا ِفيِه الَْيُهوَد ُصوُموا قَْبلَُه َيْوًما أَْو َبْعَدُه َيْوًما

دىن رىـــــۋايهت مـــــاەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇئىبنـــــى ئاببـــــاس ر - 2988
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، 

غا خىالپلىق قىلىش ئۈچـۈن،  الرييهھۇدى .ئاشۇرا كۈنى روزا تۇتۇڭالر«
يهنــى  ( تۇتــۇڭالرنى يــاكى كېيىنكــى كــۈننى قوشــۇپ    كــۈنئالــدىنقى 
بىرىنچى كـۈنى روزا   ونىنچى ۋە ئئون ىنچى كۈنى ياكىئون ۋە توققۇزىنچى

   .①»)تۇتۇڭالر
  )بهززار ؛2155: ئهھمهد(

َعْن الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبنِ َعفَْراَء قَالَْت أَْرَسلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2989
ْن كَانَ أَْصَبَح َصـاِئًما فَلُْيـِتمَّ   َوَسلََّم غََداةَ َعاُشوَراَء إِلَى قَُرى الْأَْنَصارِ الَِّتي َحْولَ الَْمِديَنِة َم

َنا َصْوَمُه َوَمْن كَانَ أَْصَبَح ُمفِْطًرا فَلُْيِتمَّ َبِقيَّةَ َيْوِمِه فَكُنَّا َبْعَد ذَِلَك َنُصوُمُه َوُنَصـوُِّم ِصـْبَيانَ  
اللُّْعَبةَ ِمْن الِْعْهنِ فَـإِذَا َبكَـى   الصَِّغاَر ِمْنُهْم إِنْ َشاَء اللَُّه َوَنذَْهُب إِلَى الَْمْسجِِد فََنْجَعلُ لَُهْم 

وَحدَّثََناه َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ  .أََحُدُهْم َعلَى الطََّعامِ أَْعطَْيَناَها إِيَّاُه ِعْنَد الْإِفْطَارِ
ٍذ َعْن َصْومِ َعاُشوَراَء قَالَْت َبَعـثَ  الَْعطَّاُر َعْن َخاِلِد ْبنِ ذَكَْوانَ قَالَ َسأَلُْت الرَُّبيَِّع بِْنَت ُمَعوِّ

ُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرُسلَُه ِفي قَُرى الْأَْنَصارِ فَذَكََر بِِمثْلِ َحِديِث بِْشرٍ غَْيَر أَنَّ
أَلُوَنا الطََّعاَم أَْعطَْيَناُهْم اللُّْعَبةَ ُتلْهِيهِْم قَالَ َوَنْصَنُع لَُهْم اللُّْعَبةَ ِمْن الِْعْهنِ فََنذَْهُب بِِه َمَعَنا فَإِذَا َس

  .َحتَّى ُيِتمُّوا َصْوَمُهْم
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    ئرافـ مـۇئهۋۋىز ئىبنـى ئه   ىتىنئ بيىرۇبهي - 2989

  :دەيدۇمۇنداق 

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىدە   ): 5134(ھهيســ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــمهد ۋە بهززار رىــ ــام ئهھــ ــۇ ھهدىســــنى ئىمــ بــ

 .نى ئهبۇ لهيال ئىسىملىك سهلبىيرەك باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهنمۇھهممه ئىب
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاشۇرا كۈنىنىڭ ئهتىگىنى 
كىمكـى روزا  « :ىالرنىڭ مهھهللىلىـرىگه ئهنسار مهدىنىنىڭ ئهتراپىدىكى

كىمكــى روزا تۇتمىغــان بولســا،   .روزىســىنى تاماملىســۇن ،تۇتقــان بولســا
. ئهلچــى ئهۋەتتــى دەپ» !روزا بىــلهن ئۆتكۈزســۇننىــڭ قــالغىنىنى ىكۈن

ــيىن  ــۇنىڭدىن كېـ ــ   ،شـ ــدە روزا تۇتـ ــۇرا كۈنىـ ــز ئاشـ ــك ىك اتتۇق،بىـ چىـ
ئۇالرغـا   ۋە پ بـاراتتۇق مهسجىدكه ئېلىـ  زۇپ،روزا تۇتقۇ غىمۇبالىلىرىمىز

ــى ك( ــلهرگهىيهنـ ــۇق ) چىكـ ــاپ بېرەتتـ ــۇق ياسـ ــدىن ئويۇنچـ ئهگهر  .يۇڭـ
ئۇنىڭغــا  ،بىرەرســى ئىپتارغــا يــېقىن تامــاق يهيتــتىم دەپ يىغلىســا     

  .يۇنچۇقنى بېرەتتۇقوئ
يهنى (ئۇالرغا : دېيىلگهنئوخشاش ھهدىسىدە مۇنداق بىشىرنىڭ مۇشۇنىڭغا 

ئــۇالرنى ئــۆزىمىز بىــلهن  ۋە بېرەتتــۇق يۇنچــۇق ياســاپويۇڭــدىن ئ) چىكـلهرگه ىك
غـا  ئۇالر ،ئهگهر ئۇالر بىزدىن تامـاق سورىسـا   .ئېلىپ باراتتۇق) مهسجىدكه(بىرگه 

ــۇق ۋە  ــۇقالرنى بېرەتتـــ ــپ  وئ ئويۇنچـــ ــغۇل قىلىـــ ــا مهشـــ ــىنى  ،يۇنغـــ روزىســـ
   .غۇزاتتۇقداۋامالشتۇر

  )1136: مۇسلىم(

 اللَّـهِ  َألَمِة قُلُْت: قَالَْت أَُمْيَنةَ، أُمَِّها َعْن الَْعْتِكيَّة، الْكَُمْيِت بنت عن َعِليلَة - 2990
 ُرَزْيَنةَ، أُمِّي َسِمْعُت َنَعْم،: قَالَْت َشْيئًاÝ َعاُشوَراَء َصْومِ ِفي َتذْكُُر أُمَِّك، َسِمْعِت ُرَزْيَنةَ بنِت
 بِِصـْبيانِِه،  ِلَيـْدُعو  كَـانَ  إِنْ ىَحتَّ ُيَعظُِّمُه: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ: َتقُولُ

 الُتْرِضُعوُهْم :ُألمََّهاِتهِْم: َوَيقُولُ أَفَْواِههِْم ِفي فََيْتفُلُ الَْيْومِ ذَِلَك ِفي الَْمَراِضيعِ فَاِطَمةَ َوِصْبَياِن
 .ُيْجزِئُُهْم رِيقُُه فَكَانَ اللَّْيلِ إِلَى

 ىــڭى ئۇمهينهننتــى كۇمهيــت ئهتكىيــيه ئانىســ ىـ ئهلىــله ب   2990
ــداق  ــى مۇنـ ــدۇ دېگهنلىكىنـ ــۋايهت قىلىـ ــزى : رىـ ــڭ قىـ  مهن رۇزەينهنىـ

  :ىنئهمهتۇلالھت
ـــ  ــۇلالھـ ــېمه  ئاناڭنىــڭ ئاشــۇرا كــۈنى توغرۇلــۇق ! ھهي ئهمهت بىــر ن

  :دەپ سورىغان ئىدىم، ئۇـ ئاڭلىدىڭمۇ؟ دېگهنلىكىنى 
ـــ  ــنهھهئه، ـ ــام رۇزەي پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  : ئان
چىـــك ىئۆزىنىـــڭ ك ىئـــۇ كـــۈن .بهكمـــۇ ئۇلـــۇغاليتتى را كـــۈنىنىئاشـــۇ
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 مۇمىۋاتقـان بـالىلىرىنى  ېاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ ئ  فـ بالىلىرىنى ۋە 
ــۈرۈپ، ــڭ ئ كهلتـ ــا ئۇالرنىـ ــۈفېغىزلىرىغـ ــاتتىسـ ــڭ ۋە  لهپ قويـ ئۇالرنىـ
  :ئانىلىرىغا

سـهلاللالھۇ   ، پهيغهمـبهر دەيتتـى  »!مىتمهڭالرېچه ئىئۇالرنى كهچك«
   .①نىڭ سۈفلىشى ئۇالرنىڭ قورسىقىنى توق تۇتاتتىەسهللهمئهلهيهى ۋ

  )7162: لىىمهۋس ؛»تهئهلئهس« ؛»ئهلكهبىر«(

: ُعثَْمـانُ  قَـالَ  أَبِيِه، َعْن الَْعزِيزِ، َعْبِد وللكبري بإسناد متروك مرسل َعْن - 2991
 َعِظـيٌم،  َشـْهرٌ  َرَجٌب: َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُصْحَبةٌ، َألبِيِه َوكَاَنْت
 ِمْنـهُ  َصاَم َوَمْن َسَنةً، َصاَم فَكَأَنََّما َرَجبٍ ِمْن َيْوًما َصاَم فََمْن الَْحَسَناِت، ِفيِه اللَُّه ُيَضاِعُف
 أَْبَوابِ ثََمانَِيةُ لَُه فُِتَحْت أَيَّامٍ ثََمانَِيةَ ِمْنُه َصاَم َوَمْن َجَهنََّم، أَْبَوابِ َسْبَعةُ َعْنُه غُلِّقَْت أَيَّامٍ َسْبَعةَ
 َخْمَسـةَ  ِمْنُه َصاَم َوَمْن إِيَّاُه، أَْعطَاُه إِال َشْيئًا اللََّه َيْسأَلِ لَْم أَيَّامٍ َعَشَرةَ ِمْنُه َصاَم َوَمْن الَْجنَِّة،
 اللَُّه َزاَدُه َزاَد َوَمْن الَْعَملَ، َتئْنِِففَاْس َمَضى َما لََك غُِفَر قَْد السََّماِء ِفي ُمَناٍد َناَدى َيْوًما َعَشَر
 َيُصوُموا، أَنْ َمَعُه َمْن َوأََمَر َرَجًبا، فََصاَم السَِّفيَنِة ِفي ُنوًحا اللَُّه َحَملَ َرَجبٍ َوِفي َوَجلَّ، َعزَّ

 ُنـوحٌ  فََصاَم الُْجوِديِّ َعلَى أُْهبِطَ َعاُشوَراَء َيْوُم ذَِلَك آِخُر أَْشُهرٍ، ِستَّةَ السَِّفيَنةُ بِهُِم فََجَرْت
 إِْسـَراِئيلَ،  ِلَبنِي الَْبْحَر اللَُّه أفْلََق َعاُشوَراَء َيْومِ َوِفي َوَجلَّ، َعزَّ ِللَِّه ُشكًْرا َوالَْوْحȈُ َمَعُه َوَمْن
 ُيوُنَس، َمِديَنِة َوَعلَى لََّمَوَس َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى آَدَم َعلَى َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َتاَب َعاُشوَراَء َيْومِ َوِفي
  .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى إِْبَراِهيُم ُوِلَد َوِفيِه

ــدۇلئهزىزـ    2991 ــۋايهت    ئاب ــى رى ــداق دېگهنلىكىن دادىســىنىڭ مۇن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ئىدى: قىلىدۇ

 قىلىنغان ئۇ ئايداتائاال هللا ابولۇپ،  رەجهپ ئېيى ناھايىتى كاتتا ئاي«
كىمكى ئۇ ئايدا بىر كۈن . ئاتا قىلىدۇساۋاپ  ھهسسىلهپغا ياخشىلىقالر

كىمكى يهتته كۈن روزا تۇتسـا،  . روزا تۇتسا، بىر يىل روزا تۇتقاندەك بولىدۇ
كىمكى سهككىز كۈن روزا . تاقىلىدۇدەرۋازىسى دوزاخنىڭ يهتته  نىڭغائۇ

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، مهن ســـهنهدىدىكى ): 5118(ھهيســـهمى  ①

 .ئهلىيله ۋە ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم، ـ دېگهن
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كىمكـى  . ئېچىلىـدۇ  دەرۋازىسـى سـهككىز  تۇتسا، ئۇ كىشىگه جهننهتنىڭ 
ئۇنىڭغــا  هللاتىــن قانــداقال بىــر نهرســه تىلىســه، اهللائــون كــۈن روزا تۇتســا، ا

كىمكــى ئــۇ ئايــدا ئــون بهش كــۈن روزا تۇتســا،       .نــى بېرىــدۇ ىتىلىگىن
ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىڭ مهغپىرەت قىلىندى،  :جاكارچىئاسماندىن بىر 

 ــ ! )ئهمهللهرنـى قىلغىـن   يهنـى ياخشـى  (ئهمهلنى يېڭىدىن باشال ئهمدى 
بۇنىڭـدىن ئـارتۇق   مـۇ  هللا، ابۇنىڭـدىنمۇ ئـارتۇق روزا تۇتسـا   كىمكـى  . دەيدۇ

گه مىېتائاال نۇھ ئهلهيهىسساالمنى رەجهپ ئېيىـدا كـ  هللا ا. مۇكاپات بېرىدۇ
ئۆزى بىلهن بىـرگه   تى ۋەروزا تۇت) كېمىدە(نۇھ ئهلهيهىسساالم  .چىقاردى

الر كېمىـدە ئـالته ئـاينى ئۆتكـۈزۈپ،     ئـۇ  .بولغانالرنى روزا تۇتۇشقا بۇيرىـدى 
شـۇ كۈنـدە نـۇھ     .دى تېغىغا كېلىپ توختىـدى ۇج) ئاشۇرا كۈنى( ئاخىرى

ئىنسـانالر، ھهتتـا يـاۋايى     ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ بىـلهن بىـرگه بولغـان   
ئاشۇرا كۈنى هللا ا. ا شۈكرى قىلىش يۈزىسىدىن روزا تۇتتىقهللا مۇھايۋانالر

. بهردى ئېچىـپ ئۇالرغـا يـول    يېرىـپ،  ئىسرائىل ئهۋالدى ئۈچۈن دېڭىزنـى 
يۇنـۇس  ۋە  بىسـىنى ۋەتهتائاال ئادەم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  هللا ا ىشۇ كۈنيهنه 

ــۇل      ــىنى قوب ــىلهرنىڭ تهۋبىس ــهھىرىدىكى كىش ــاالمنىڭ ش ئهلهيهىسس
   .①»تۇغۇلدى مۇ شۇ كۈنىئىبراھىم ئهلهيهىسساالم .قىلدى

  )5538: »ئهلكهبىر«(

 َشـْهرٍ  َصْوَم ُيِتمَّ لَْم” َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ نǎأَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 2992
  .“َوَشْعَبانَ َرَجَب إِال َرَمَضانَ، َبْعَد

 پهيغهمـبهر  :دەيـدۇ مۇنـداق   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 2992
، ھېچقايسـى  كېـيىن  ئېيىـدىن  رامىـزان  ۋەسـهللهم  ئهلهيهـى  سهلاللالھۇ

   .②ا تۇتمىغانىدىروز ىرىدىكىدەك تولۇقهپ ۋە شهئبان ئايلرەج ئايدا
 )»هتئهلئهۋس«(

                                                 
ــهمى  ① ــى ر  ): 5132(ھهيســ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ ــدۇلغهفۇر    بــ ــهنهدىدە ئابــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ىــ

 .ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك كىشى بار، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە يۇســـۇف ئىبنـــى         ): 5154(ھهيســـهمى  ②

 .ئهتىييه سهففار ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  .َرَجبٍ ِصَيامِ َعْن َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 2993
ــۇ ئهنهۇ   - 2993 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ

ۋەسـهللهم رەجهپ ئېيىـدا روزا تۇتۇشـتىن    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  
   .①توسقان

  )1743 :ئىبنى ماجه(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َما َصاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 2994
ى َيقُولَ الْقَاِئلُ لَا َواللَّـِه لَـا   َوَسلََّم َشْهًرا كَاِملًا قَطُّ غَْيَر َرَمَضانَ َوكَانَ َيُصوُم إِذَا َصاَم َحتَّ

  .ُيفِْطُر َوُيفِْطُر إِذَا أَفْطََر َحتَّى َيقُولَ الْقَاِئلُ لَا َواللَِّه لَا َيُصوُم
ــۇ ئهنهۇ   - 2994 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم رامىزانـــدىن باشـــقا ئايـــدا  
ــۇ  ــۇقھهرگىزم ــايتتى  تول ــاي روزا تۇتم ــر ئ ــدە ھهر كــۈنى روزا   .بى ــۇ بهزى ئ
ئهمــدى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم     :بىــز، تۇتــاتتىكى

ــاالتتۇق؛  ــدەك دەپ قـ ــدۈرمهي روزا تۇتقىـ ــدە ئۈزۈلـ ــۇزۇن   بهزىـ ــۇنداق ئـ شـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ئۇنداق چاغالردا بىز، ۋاقىتقىچه روزا تۇتمايتتىكى

روزا تۇتمايـدىغان ئوخشـايدۇ   ) نهپله(بۇنىڭدىن كېيىن ئهلهيهى ۋەسهللهم 
   .دەپ قاالتتۇق

  )1157: مۇسلىم(

 اللَِّه َرُسولُ أَكَانَ َعْنَها اللَُّه َرِضَي ِلَعاِئَشةَ قُلُْت قَالَ َشِقيقٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 2995
 َولَـا  َرَمَضـانَ  إِلَّا كُلَُّه َشْهًرا َصاَم َعِلْمُتُه َما قَالَْت كُلَُّه َشْهًرا َيُصوُم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
  .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِلَسبِيِلِه َمَضى َحتَّى ِمْنُه َيُصوَم َحتَّى كُلَُّه أَفْطََرُه

 :دەيـدۇ  مۇنـداق  ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ شهقىق ئىبنى ئابدۇلالھ – 2995
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن ئائىشه مهن

) نهپـله (لـۇق  وسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـر ئـاي ت   ر پهيغهمبهــ 
  :دەپ سورىغان ئىدىم، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ؟ ـروزا تۇتامتى

                                                 
 .دېگهنئىنتايىن زەئىپ، ـ ): 380(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى روزا 

 294

تــاكى ۋاپــات مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ــــ 
لــۇق بىــر ئــاي روزا   وقهدەر، رامىــزان ئېيىــدىن باشــقا ئايــدا ت    بولغانغــا

بىــــرەر ئــــاينى ھــــېچ روزا تۇتمــــاي ئۆتكــــۈزگىنىنى  ۋە نىتۇتقــــانلىقى
  . دېدىـ ، بىلمهيمهن

  )1156: مۇسلىم(

 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَْت أَنََّها َعْنَها اللَُّه َرِضَي الُْمْؤِمنَِني أُمِّ َعاِئَشةَ َعْن - 2996
 َرُسـولَ  َرأَْيُت َوَما َيُصوُم لَا َنقُولَ َحتَّى َوُيفِْطُر ُيفِْطُر لَا َنقُولَ َحتَّى َيُصوُم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
 ِمْنُه أَكْثََر َشْهرٍ ِفي َرأَْيُتُه َوَما َرَمَضانَ إِلَّا قَطُّ َشْهرٍ ِصَياَم اْسَتكَْملَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

  .َشْعَبانَ ِفي ِصَياًما
ــه  مۇئمىن - 2996 ــى ئائىشـ ــڭ ئانىسـ ــادىن لهرنىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

  :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
. ئۈزۈلـدۈرمهي روزا تۇتـاتتى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ئهمـــدى ھـــېچ توختىمـــاي روزا تۇتىـــدىغان ئوخشـــايدۇ دەپ  :بىـــز ھهتتـــا
: ئۇنداق چاغالردا بىز. خېلى ئۇزۇنغىچه روزا تۇتمايتتى بهزىدە .كېتهتتۇق

مهن پهيغهمـبهر  . دەپ قـاالتتۇق ايـدىغان ئوخشـايدۇ   ئهمدى ھـېچ روزا تۇتم 
لـۇق  وسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ رامىزان ئېيىدىن باشـقا ئايـدا ت  

) نهپـله (كـۆپ   ىكىـدەك شـهئبان ئېيىد ھېچبىـر ئايـدا   روزا تۇتقىنىنى ۋە 
  . روزا تۇتقىنىنى كۆرمىدىم

  )1156: مۇسلىم(

  .قَِليلًا إِلَّا َشْعَبانَ َيُصوُم كَانَ كُلَُّه َشْعَبانَ َيُصوُم كَانَ - 2997
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : يهنه بىر رىۋايهتته - 2997

پهقهت بهزى . ىنىــڭ ھهمــمه كــۈنى دېگــۈدەك روزا تۇتــاتتى    شــهئبان ئېي
  . كۈنلىرىال تۇتمايتتى، ـ دېيىلگهن

  )1156: مۇسلىم(

ِمَع َعاِئَشةَ َتقُولُ كَانَ أََحبَّ الشُّـُهورِ إِلَـى   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قَْيسٍ َس - 2998
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  .َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيُصوَمُه َشْعَبانُ ثُمَّ َيِصلُُه بَِرَمَضانَ
قهيـس ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ      ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبـۇ  - 2998

يغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    په: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ 
نهپــله روزا ئۈچــۈن شــهئبان ئېيىنــى ئهڭ ياخشــى كــۆرەتتى ۋە   ۋەســهللهم

  . ①غا ئۇاليتتىئېيى روزىسىنى رامىزان شهئبان ئېيىدا تۇتقان
  )2431 :داۋۇد ئهبۇ(

  .كَانَ َيُصوُم َشْعَبانَ كُلَُّه: ويف أخرى - 2999
، ـ  سـىدە روزا تۇتـاتتى  شـهئباننىڭ ھهممى : يهنه بىر رىۋايهتته - 2999
  . ②دېيىلگهن

  )2179 :نهسائى(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َما َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم َشـْهَرْينِ   - 3000
  .ُمَتَتابَِعْينِ إِلَّا َشْعَبانَ َوَرَمَضانَ

ــا مۇنـــداق   - 3000 مهن : دەيـــدۇئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ رامىـــزان ۋە شـــهئبان 

ــارقىمۇ  ــايالردا ئ ــدىن باشــقا ئ ــۇتقىنىنى  ئايلىرى ــاي روزا ت  ئارقــا ئىككــى ئ
  . ③مىدىكۆرم

  )736: تىرمىزى(

عن أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه لَْم أََرَك َتُصـوُم َشـْهًرا ِمـْن     - 3001
لشُُّهورِ َما َتُصوُم ِمْن َشْعَبانَ قَالَ ذَِلَك َشْهٌر َيْغفُلُ النَّاُس َعْنُه َبْيَن َرَجبٍ َوَرَمَضـانَ َوُهـَو   ا

  .َشْهٌر ُتْرفَُع ِفيِه الْأَْعَمالُ إِلَى َربِّ الَْعالَِمَني فَأُِحبُّ أَنْ ُيْرفََع َعَمِلي َوأََنا َصاِئٌم
مهن : لالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ئۇسامه ئىبنى زەيـد رەزىيه  - 3001

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2124(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2059(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 588(ئهلبانى  ③
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روزا ىـدەك  كىھېچبىـر ئايـدا شـهئبان ئېيىد    !رەسـۇلى  نىـڭ هللائـى ا ــ 
دېســـهم، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ، ـ   مىـــدىنى كۆرمىنىڭتـــۇتق

  :ۋەسهللهم
 ئۇ ئاي رەجهپ ئېيى بىلهن رامىزان ئېيىنىـڭ ئارىلىقىـدىكى بىـر   ــ 

ــۇپ  ــاي بول ــىلهر  ،ئ ــدىن  كىش ــۇ ئاي ــد ئ ــل قالى ــلهر   .ۇغاپى ــدا ئهمهل ئۇنىڭ
ــبىگه ك  ــڭ رەب ــدۇۈتۈرۆئالهملهرنى ــڭ مهن . لى ــان ئهمهللىرىمنى روزا تۇتق

   .①دېدى ، ـشىنى ياخشى كۆرىمهنۈلۈتۈرۆھالىتىمدە ك
  )2357: نهسائى(

انَ َيُصوُم أَْشُهَر الُْحُرمِ فَقَالَ لَُه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم أَنَّ أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد كَ - 3002
لًا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُصْم َشوَّالًا فََتَرَك أَْشُهَر الُْحُرمِ ثُمَّ لَْم َيَزلْ َيُصـوُم َشـوَّا  

  .َحتَّى َماَت
ئىبنـى   ئۇسـامه : دەيـدۇ مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم مۇنداق  - 3002

ھــارام قىلىنغــان ئــايالردا روزا تۇتــاتتى،  ئــۇرۇش لالھــۇ ئهنهــۇ رەزىيه زەيــد
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

ئــۇرۇش ئــۇ  شــۇنىڭ بىــلهن،. دېــدى »!شــهۋۋال ئېيىــدا روزا تــۇتقىن«
شـهۋۋال ئېيىـدا روزا    ېتىپ،ھارام قىلىنغان ئايالردا روزا تۇتۇشنى تهرك ئ

   .②ه داۋامالشتۇردىتۇشنى تاكى ئالهمدىن ئۆتكىچتۇ
  )1744: ئىبنى ماجه(

عن َعاِئَشةَ قَالَْت إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيَتَحرَّى ِصَياَم  - 3003
  .اِلاثَْنْينِ َوالَْخِميسِ

ــا  - 3003 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــداق  ئائىشـ ــدۇمۇنـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
م پهيشـــهنبه ۋە دۈشـــهنبه كـــۈنلىرى روزا ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهلله

  . ③تىرىشاتتىبهكمۇ  قاتۇتۇش
  )2360: نهسائى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2221(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 381(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2224(ئهلبانى  ③
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُتْعَرُض الْأَْعَمـالُ   - 3004
  .أََنا َصاِئٌمَيْوَم اِلاثَْنْينِ َوالَْخِميسِ فَأُِحبُّ أَنْ ُيْعَرَض َعَمِلي َو

قىلىنىـدۇكى،   رىـۋايهت  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    - 3004
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. لىــدۇۈتۈرۆا كتائاالغــ هللائهمهلــلهر پهيشــهنبه ۋە دۈشــهنبه كــۈنلىرى ا«
شـــىنى ياخشـــى  ۈلۈتۈركۆھالىتىمـــدە  زىـــدارروئهمهللىرىمنىـــڭ مهن 

   .①»كۆرىمهن
  )747:تىرمىزى(

َعْن َحفَْصةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  - 3005
  .ِمْن الشَّْهرِ اِلاثَْنْينِ َوالَْخِميَس َواِلاثَْنْينِ ِمْن الُْجْمَعِة الْأُْخَرى

ــه فھه - 3005 ــداق  سـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــدۇرەزىيهلالھـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
ــۈچ كــۈن      ــهللهم ھهر ئايــدا ئ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەس ــىس دۈشــهنبه،  ، يهن

  . ②ئۇنىڭدىن كېيىنكى دۈشهنبه كۈنى روزا تۇتاتتى پهيشهنبه ۋە
  ) 2451 :داۋۇد ئهبۇ(

ْهرِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم ِمْن الشَّ - 3006 
  .السَّْبَت َوالْأََحَد َواِلاثَْنْينِ َوِمْن الشَّْهرِ الْآَخرِ الثُّلَاثَاَء َوالْأَْربَِعاَء َوالَْخِميَس

ــه  - 3006 ــا ئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــداق م رەزىيهلالھـ ــدۇۇنـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
ئاينىڭ شـهنبه، يهكشـهنبه ۋە دۈشـهنبه     بىر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىڭ سهيشـهنبه، چارشـهنبه ۋە پهيشـهنبه كـۈنلىرى     كۈنلىرى، يهنه بىر ئاي
   .③روزا تۇتاتتى

  )746: تىرمىزى(

3007 - ȋَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أمره أن يصـوم  : عن ابن عمرو بن العا Ƒأن الن
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 596(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2141(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 121(ئهلبانى  ③
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  .كل أربعاء و Ʀيس
: دەيـدۇ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     - 3007

ــهلاللالھ ــبهر سـ ــهللهم پهيغهمـ ــهنبه ۋە مېۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ نـــى ھهر چارشـ
  . ىدىپهيشهنبه كۈنلىرى روزا تۇتۇشقا بۇيرىغان

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ُمْسِلمٍ الْقَُرِشيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ َسأَلُْت أَْو ُسِئلَ النَّبِيُّ َصـلَّى   - 3008
امِ الدَّْهرِ فَقَالَ إِنَّ ِلأَْهِلَك َعلَْيَك َحقŕا ُصْم َرَمَضانَ َوالَِّذي َيِليِه َوكُلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِصَي

  .أَْربَِعاَء َوَخِميسٍ فَإِذَا أَْنَت قَْد ُصْمَت الدَّْهَر
نىڭ مۇنـداق  ىئۇبهيدۇلالھ ئىبنـى مۇسـلىم قۇرەشـى دادىسـ     - 3008

ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــبهر ســ مهن : دېگهنلىكىن ــى پهيغهم هلاللالھۇ ئهلهيه
يـــاكى ( ىغانىدىمروزا تۇتـــۇش توغرۇلـــۇق ســـور لبـــويىۋەســـهللهمدىن يى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،)ىغانىدىسورباشقىالر 
ۋە ئۇنىڭـدىن   سېنىڭ ئۈستۈڭدە ئهھلىڭنىڭ ھهققى بار، رامىزانـدا «

نىڭـدىن  ئۇ .روزا تۇتقىن )يهنى شهۋۋال ئېيىدا ئالته كۈن(كېيىنكى ئايدا 
 ســاڭ،ھهر چارشــهنبه ۋە پهيشــهنبه كــۈنلىرى روزا تۇت   ۋاقىــتالردا،باشــقا 

   .①دېدى »ئهجرىگه ئېرىشىسهن روزا تۇتقاننىڭ بويىيىل
  )2432: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ ِملَْحانَ الْقَْيِسيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 3009
َيأُْمُرَنا أَنْ َنُصوَم الْبِيَض ثَلَاثَ َعْشَرةَ َوأَْرَبَع َعْشَرةَ َوَخْمَس َعْشَرةَ قَالَ َوقَـالَ ُهـنَّ   َوَسلََّم 

  .كََهْيئَِة الدَّْهرِ
نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى   ىلهان قهيسى دادىسـ ىئىبنى م - 3009

تولـۇن  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىزنـى   : رىۋايهت قىلىدۇ
روزا  كـــۈنلىرى ـ    15ۋە  14، 13ىق كـــۈنلهردە، يهنـــى ھهر ئاينىـــڭ ئـــايل

تۇتقانغـــا  روزا بـــويىيىل لهردە روزا تۇتـــۇششـــۇ كـــۈن« :ۇپتۇتۇشـــقا بـــۇير

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 527(ئهلبانى  ①
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   .①دەيتتى »باراۋەردۇر
  )2449: داۋۇد ئهبۇ(

َوَسـلََّم   َعْن ُمَعاذَةَ قَالَْت قُلُْت ِلَعاِئَشةَ أَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ  - 3010
 َيُصوُم ِمْن كُلِّ َشْهرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَْت َنَعْم قُلُْت ِمْن أَيِّ َشْهرٍ كَانَ َيُصوُم قَالَْت َما كَانَ ُيَباِلي

  .ِمْن أَيِّ أَيَّامِ الشَّْهرِ كَانَ َيُصوُم
  :مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن: مۇنداق دەيدۇ ەمۇئاز - 3010

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ھهر ئايـدا ئـۈچ كـۈن روزا     پهيغهمبهر ــ 
  :دەپ سورىغانىدىم، ئۇ ؟ ـتۇتامتى
  :ئاندىن. دېدىـ ھهئه، تۇتاتتى، ــ 
  :دېسهم ؟ ـقايسى ئايدىن تارتىپ تۇتاتتىــ 
  . ②دېدىـ شىغا قارىماي تۇتاتتى، ۇقايسى ئاي بولــ 

  )2453: داۋۇد ئهبۇ(

ُجلٌ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ كَْيَف َتُصـوُم  َعْن أَبِي قََتاَدةَ َر - 3011
ا فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َرأَى ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه غََضَبُه قَالَ َرِضـينَ 

ٍد َنبِيا َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن غََضبِ اللَِّه َوغََضبِ َرُسوِلِه فََجَعلَ ُعَمُر بِاللَِّه َربا َوبِالْإِْسلَامِ ِديًنا َوبُِمَحمَّ
َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَردُِّد َهذَا الْكَلَاَم َحتَّى َسكََن غََضُبُه فَقَالَ ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيـَف بَِمـْن   

أَفْطََر أَْو قَالَ لَْم َيُصْم َولَْم ُيفِْطْر قَالَ كَْيَف َمـْن َيُصـوُم   َيُصوُم الدَّْهَر كُلَُّه قَالَ لَا َصاَم َولَا 
َيْوَمْينِ َوُيفِْطُر َيْوًما قَالَ َوُيِطيُق ذَِلَك أََحٌد قَالَ كَْيَف َمْن َيُصوُم َيْوًما َوُيفِْطُر َيْوًما قَـالَ ذَاَك  

ُم َيْوًما َوُيفِْطُر َيْوَمْينِ قَالَ َوِدْدُت أَنِّي طُوِّقْـُت  َصْوُم َداُوَد َعلَْيِه السَّلَام قَالَ كَْيَف َمْن َيُصو
ذَِلَك ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثٌ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ َوَرَمَضانُ إِلَى َرَمَضـانَ  

َعلَى اللَِّه أَنْ ُيكَفَِّر السََّنةَ الَِّتي قَْبلَُه َوالسَّـَنةَ   فََهذَا ِصَياُم الدَّْهرِ كُلِِّه ِصَياُم َيْومِ َعَرفَةَ أَْحَتِسُب
  .الَِّتي َبْعَدُه َوِصَياُم َيْومِ َعاُشوَراَء أَْحَتِسُب َعلَى اللَِّه أَنْ ُيكَفَِّر السََّنةَ الَِّتي قَْبلَُه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2139(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2142(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى روزا 

 300

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   بىـر ئـادەم   : دەيدۇئهبۇ قهتادە مۇنداق  - 3011
  :ەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپئهلهيهى ۋ

ـــ  ــداق تۇتــ ــى قانـ ــهن؟     ىروزىنـ ــبهر ـ سـ ــورىغانىدى، پهيغهمـ دەپ سـ
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   . كهلـدى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاچچىغى

 قالنغانلىقىنىئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاچچى
  :كۆرۈپ
 ىمىزنىــڭرىهيغهمبۋە پدىنىمىزنىــڭ ئىســالم  ،هللائىگىمىزنىــڭ اــــ 

 بولغانلىقىــدىن ھهقىــقهتهن مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
نىڭ رەسۇلىنىڭ غهزىۋىدىن پانـاھ  هللاۋە اهللا ا قا سېغىنىپهللا. مهمنۇنمىز

ۋە بــۇ ســۆزنى تــاكى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  دېــدىـ مىــز،   ىلهيت
ئانـدىن  . ۋەسهللهمنىڭ ئاچچىغى يانغانغـا قهدەر توختىمـاي تهكرارلىـدى   

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
روزا تۇتقـان ئادەمنىـڭ ھـالى قانـداق      بويىيىل !نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 
  :دەپ سورىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ـ بولىدۇ؟
ئـۇ سـۈننهتكه    ،دېـمهك ( ھېسـابالنمايدۇ ئۇ روزا تۇتقانمۇ، تۇتمىغانمۇ ــ 

  :يهنه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر. دېدى ، ـ)مۇۋاپىق روزا ئهمهس
ئىككــى كــۈن روزا تۇتــۇپ، بىــر كــۈن تۇتمىغــان ئادەمنىــڭ ھــالى   ــــ 

  :دەپ سورىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ـ قانداق بولىدۇ؟
  .دېدى ـ! ؟دۇمقادىر بوالال )مۇشۇنداق قىلىشقا( كىشىــ 

 دەپـ ؟    چۇبىــر كــۈن روزا تۇتــۇپ، بىــر كــۈن تۇتمىغــان ئــادەم      ــــ 
  :سورىغانىدى

  :يهنه .دېدى دۇر، ـشۇ داۋۇد ئهلهيهىسساالمنىڭ روزىسىهنه ئــ 
ـــ  ــادەم  ـ ــۇپ، ئىككــى كــۈن تۇتمىغــان ئ دەپ ـ ؟   چۇبىــر كــۈن روزا تۇت

  :سورىغانىدى
. دېـدى  بهكمۇ ئارزۇ قىلىـمهن، ـ  تاقىتىمنىڭ شۇنىڭغا يېتىشىنى ــ 
  ):پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم( ئاندىن

زاننىڭ روزىسىنى تۇتقاندىن سـىرت، ھهر ئايـدا ئـۈچ كـۈن روزا     ــ رامى
 ئهرەفـات كـۈنى  تائـاالدىن  هللا مهن ا .تۇتۇش يىلبويى روزا تۇتقانغا بـاراۋەردۇر 
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ۋە كېيىنكـى بىـر يىللىـق     ئىلگىرىكى بىـر يىللىـق   روزا تۇتقانالرنىڭ
بىـر يىللىـق   روزا تۇتقۇچىالرنىـڭ ئىلگىرىكـى    ئاشـۇرا كـۈنى   ،نىىگۇناھ
  . دېدى كهچۈرۈۋېتىشىنى ئۈمىد قىلىمهن، ـ نىىگۇناھ

  )1162: مۇسلىم(

 َوَيـْومٌ  ِفيـهِ  ُوِلْدُت َيْوٌم ذَاَك قَالَ اِلاثَْنْينِ َيْومِ َصْومِ َعْن َوُسِئلَ :ويف رواية - 3012
  .ِفيِه َعلَيَّ أُْنزِلَ أَْو ُبِعثُْت

ھۇ پهيغهمبهر سهلاللال: مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 3012
ــهللهمدىن   ــى ۋەســ ــۈنى ئهلهيهــ ــهنبه كــ ــۇق  دۈشــ ــۇش توغرۇلــ  روزا تۇتــ

  :ىدىسورالغان
ياكى ماڭا قۇرئان  لىككه تهيىنلهنگهنپهيغهمبهرغان، تۇغۇل ئۇ، مهن«

  . دېدى »گهن كۈندۇرچۈشۈرۈل
  )1162: مۇسلىم(

لََّم َيُصوُم َيْعنِي ِمـْن  َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 3013
  .غُرَِّة كُلِّ َشْهرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

پهيغهمــبهر : دەيــدۇئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق     - 3013
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ھهر ئاينىـــڭ بېشـــىدا ئـــۈچ كـــۈن روزا 

   .①تۇتاتتى
  )2450: داۋۇد ئهبۇ(

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْغنِيَمةُ الَْبـارَِدةُ  َعْن َعاِمرِ ْبنِ َمْسُعوٍد َعْن  - 3014
  .الصَّْوُم ِفي الشَِّتاِء

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 3014
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .②»لگهن ئهجىردۇرــ مۇشهققهتسىز ئېرىشى قىش كۈنىدىكى روزا«
  )797: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2140(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 639(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى روزا 

 302

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3015
  .النَّْحرِ َوَيْومِ الِْفطْرِ َيْومِ َيْوَمْينِ ِصَيامِ َعْن َنَهى َوَسلََّم

: دەيــدۇ مۇنــداق هــۇئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهن    - 3015
 تۋە قۇربـان ھېيـ   تپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم روزا ھېيـ   

  . كۈنلىرى روزا تۇتۇشتىن توسقان
 )827: مۇسلىم(

 الْأَيَّاَم أَفْطََر إِذَا الدَّْهرِ بِِصَيامِ َبأَْس لَا َيقُولُونَ الِْعلْمِ أَْهلَ َسِمَع أَنَُّه َماِلك َعْن - 3016
 َوَيْوُم الْأَْضَحى َوَيْوُم ِمًنى أَيَّاُم َوِهَي ِصَياِمَها َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ىَنَه الَِّتي
  .ذَِلَك ِفي إِلَيَّ َسِمْعُت َما أََحبُّ َوذَِلَك قَالَ َبلََغَنا ِفيَما الِْفطْرِ

ــ  - 3016 ــك ئـ ــ   :الىمالردىنمالىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ى پهيغهمـ
ۋە ئىككـى   لىرىيهنى مىنا كـۈن هر، روزا تۇتۇشتىن توسقان كۈنل ۋەسهللهم

بولىۋېرىـدۇ، ـ    روزا تۇتسـا بـويى  يىلۋاقىـتالردا  كۈنلىرىـدىن باشـقا    تھېي
بـۇ سـۆز مېنىـڭ بـۇ ھهقـته ئاڭلىغـانلىرىم       : ىغـان ۋە دېگهنلىكىنى ئاڭل

  . ئىچىدىكى ئهڭ يېقىملىقىدۇر، ـ دېگهن
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن أَبِي ُعَبْيٍد َمْولَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف قَالَ َشهِْدُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ  - 3017
ـ  لََّم ِفي َيْومِ النَّْحرِ َبَدأَ بِالصَّلَاِة قَْبلَ الُْخطَْبِة ثُمَّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ذَْينِ الَْيْوَمْينِ أَمَّا َيْوُم الِْفطْرِ فَِفطُْركُْم ِمْن َصْوِمكُْم َوِعيٌد ِللُْمْسِلِمَني َوأَمَّـا  َيْنَهى َعْن َصْومِ َه
  .َيْوُم الْأَْضَحى فَكُلُوا ِمْن لُُحومِ ُنُسِككُْم

راھمان ئىبنـــــى ئهۋف رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇنىـــــڭ   ۇئابـــــد - 3017
ھېيــت كــۈنى ئــۆمهر قۇربــان : دەيــدۇگهردىســى ئهبــۇ ئۇبهيــد مۇنــداق دئازا

 خۇتبىـــدىن ئىلگىـــرى نامـــاز ڭخهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــ ئىبنـــى
 :ئـــۇ نامـــازدىن كېـــيىن خـــۇتبه ئوقـــۇپ  ئوقۇغـــانلىقىنى كۆرگهنىـــدىم،

كۈنلىرىـدە  ئىككى ھېيت  نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
نىـڭ بىرىنچـى   روزا ھېيت .دىمغانىـ روزا تۇتۇشتىن توسـقانلىقىنى ئاڭلى 
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 ھېيــت نىڭمۇســۇلمانالرنى روزىــدىن ئېغىــز ئاچقــان كــۈنىڭالردۇر ۋە كــۈ
 نىڭقۇربانلىق قىلغان ماللىرىڭالر ،قۇربان ھېيت كۈنى بولسا. كۈنىدۇر

  . ①گهنىدىدېيدىغان كۈنىڭالردۇر، ـ گۆشىدىن يه
  )771: تىرمىزى(

 ِصـَياِمهِنَّ  َعْن َسلََّمَو َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهاَنا: يسار بن سليمان – 3018
  .التَّْشرِيقِ أَيَّاُم ِهَي َماِلك قَالَ بِِفطْرِِهنَّ َوأََمَرَنا

: سۇلهيمان ئىبنـى يهسـار رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 3018
روزا  ھېيـت كـۈنلىرى   نـى پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىز   

  .بۇيرىدى چۇق تۇرۇشقائۇ كۈنلهردە ئېغىزىمىز ئوپ، ۇتۇتۇشتىن توس
  . دېدى ، ـ②دۇرئۇ كۈنلهر تهشرىق كۈنلىرى :مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 )846: مالىك(

َعْن ُنَبْيَشةَ الُْهذَِليِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَّاُم التَّْشرِيقِ  - 3019
  .ِهأَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ َوِذكْرٍ ِللَّ

ــنۇبهي - 3019  ــۋايهت  شـــ ه ھـــــۇزەلى رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇدىن رىـــ
: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   قىلىنىدۇكى، 

ــۈنلىرى يهپ« ــرىق كــ ــهللائىچىــــش ۋە ا - تهشــ ــتىش قــ ــرى ئېيــ ا زىكــ
   .»كۈنلىرىدۇر

  )1141: مۇسلىم(

رِ ْبنِ َياِسرٍ فَأُِتَي بَِشاٍة َمْصـِليٍَّة فَقَـالَ   َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر قَالَ كُنَّا ِعْنَد َعمَّا - 3020
 كُلُوا فََتَنحَّى َبْعُض الْقَْومِ فَقَالَ إِنِّي َصاِئٌم فَقَالَ َعمَّاٌر َمْن َصاَم الَْيْوَم الَِّذي َيُشكُّ ِفيِه النَّاُس

  .فَقَْد َعَصى أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
شـهئبان ۋە رامىـزان   ( بىز: ئىبنى زۇفهر مۇنداق دەيدۇ سىله - 3020

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 619(ئهلبانى  ①
 .تهشرىق كۈنلىرى ــ قۇربان ھېيتنىڭ دەسلهپكى ئۈچ كۈنىدۇر ②
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ئهممار ئىبنـى   )ئېيىدىن قايسىسىغا تهۋە ئىكهنلىكى نامهلۇم بىر كۈندە
شۇرۇلغان بىر قوي ىپ الپئوتقا قاقئالدىمىزغا ق، ئولتۇراتتۇ بىلهن ياسىر

  :ئهممار ئىبنى ياسىر. ئېلىپ كېلىندى
  :ەيلهنئارىمىزدىن بىر. دېدى - !ــ قېنى يهڭالر

ئهممـار رەزىيهلالھــۇ   .، ـ دەپ يېگىلـى ئۇنىمىغانىــدى   مهن روزىـدار ـــ  
  :ئهنهۇ

) دەپ رامىـزان كىرگهنمىـدۇ ـ كىرمىگهنمىـدۇ    (كىمكى كىشىلهر ــ 
يهنـى  (قاسىم ۇلئهب ،كۈندە روزا تۇتسا، شۈبهىسىزكىبىر ن تقااىۋشهك قىل

غـان  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئاسـىيلىق قىل    ) پهيغهمبىرىمىز
   .①دېدىىدۇ، ـ بول

  )686: تىرمىزى(

 ِمـنْ  ِفيِه ُيَشكُّ الَِّذي الَْيْوُم ُيَصاَم أَنْ َيْنَهْونَ الِْعلْمِ أَْهلَ َسِمَع أَنَُّه َماِلك َعْن - 3021
 الثَّْبـتُ  َجاَء ثُمَّ ُرǗَْيٍة غَْيرِ َعلَى َصاَمُه َمْن َعلَى أَنَّ َوَيَرْونَ َرَمَضانَ ِصَياَم بِِه َنَوى إِذَا َشْعَبانَ
  .َبأًْسا َتطَوًُّعا بِِصَياِمِه َيَرْونَ َولَا قََضاَءُه َعلَْيِه أَنَّ َرَمَضانَ ِمْن أَنَُّه

يـاكى  شهئبان  نىڭئىلىم ئهھلىمهن : مۇنداق دەيدۇمالىك  - 3021
رامىزان ئېيىدىن قايسىسىغا تهۋە ئىكهنلىكـى ئېنىـق بولمىغـان شـهك     

ا نىــــيهت قىلىــــپ روزا تۇتۇشــــتىن كۈنىــــدە رامىزاننىــــڭ روزىســــىغ
كىمكــى رامىــزان ئېيىنــى كــۆرمهي  ”: چهكلىگهنلىكىنــى ۋە ئۇالرنىــڭ

تۇرۇپ روزا تۇتسا، ئاندىن شۇ كۈننىڭ رامىزان ئىكهنلىكى ئېنىقالنسا، ئۇ، 
شــۇ كۈننىــڭ قازاســىنى قىلىــدۇ، تۇتقــان روزىســى نهپــله روزىغــا ھېســاب 

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم “بولىدۇ
  )يهت قىلغانرىۋا مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَا اْنَتَصـَف    - 3022
  .َشْعَبانُ فَلَا َتُصوُموا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 553(ئهلبانى  ①
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ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3022
  :ندېگه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

  . ①»روزا تۇتماڭالر) نهپله(شهئبان ئېيى يېرىمالشقاندا «
  )2337: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا  - 3023
  .ُجلٌ كَانَ َيُصوُم َصْوًما فَلَْيُصْمُهَتقَدَُّموا َرَمَضانَ بَِصْومِ َيْومٍ َولَا َيْوَمْينِ إِلَّا َر

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  -3023
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈن    « ــى كـ ــاكى ئىككـ ــر يـ ــدىن بىـ ــزان ئېيىـ ــرى رامىـ روزا  ئىلگىـ
ــاڭالر ــانئهگهر  .تۇتۇۋالم ــا الرروزا تۇتۇۋاتق ــدۇ ، تۇتىۋەبولس ــه بولى ــى ( رس يهن

روزىسـىنى   بولسـا، كىشـى   پ كهلگهنرامىزاندىن ئىلگىرى نهپله روزا تۇتۇ
  . »)بولىدۇ داۋامالشتۇرسا

  )1082: مۇسلىم(

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 3024
َرُجلٍ َوُهَو َيْسَمُع َيا فُلَانُ أَُصْمَت ِمْن ُسرَِّة َهذَا الشَّْهرِ قَالَ لَا قَـالَ فَـإِذَا   قَالَ لَُه أَْو قَالَ ِل

  .أَفْطَْرَت فَُصْم َيْوَمْينِ
ــى ھ  - 3024 ــران ئىبن ــۇدىن ۈئىم ــۇ ئهنه ــداق ســهين رەزىيهلالھ  مۇن

  :مهندىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  :رىۋايهت قىلىنىدۇ
يهنـى تولـۇن ئـايلىق    (ئوتتۇرىسـىدا  شهئبان ئېيىنىڭ ! نچىئى پاالــ 

  :مهندەپ سورىدى،  ـ ؟ۇروزا تۇتتۇڭم) كۈنلهردە
  :ىدىمدېگهن ـ ياق،ــ 

 ئاخىرالشتۇرسـاڭ،  )سـاق ـ سـاالمهت   (ئېيىنـى   رامىـزان ـــ ئۇنـداقتا،   
  . دېدى ـ! ئىككى كۈن روزا تۇتقىن

  )1161: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2049(ئهلبانى  ①
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ا ِعْنَد أَبِي ُهَرْيَرةَ ِفي َبْيِتِه فََحدَّثََنا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى عن ِعكْرَِمةُ قَالَ كُنَّ - 3025
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َصْومِ َيْومِ َعَرفَةَ بَِعَرفَةَ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ   : ئىكرىمه مۇنداق دەيدۇ - 3025
نىڭ ملالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله  پهيغهمبهر سـهلال ئىدۇق، ئۇ بولغان ئۆيىدە 

روزا تۇتۇشــتىن توســقانلىقىنى ســۆزلهپ ئهرەفاتتــا تــۇرۇپ ات كــۈنى ەفــئهر
   .①بهردى

  )2440: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َمْيُموَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّاَس َشكُّوا ِفي ِصَيامِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 3026
  .ةَ فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه بِِحلَابٍ َوُهَو َواِقٌف ِفي الَْمْوِقِف فََشرَِب ِمْنُه َوالنَّاُس َيْنظُُرونََوَسلََّم َيْوَم َعَرفَ
كىشـىلهر ئهرەفـات   : دەيدۇ مهيمۇنه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق - 3026

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ روزا تۇتقــان يــاكى كــۈنى 
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    .شـهك قىلىشـتى  تۇتمىغانلىقى توغرىسـىدا  

، ئـۇ  سـۈت ئهۋەتـتىم  بىـر قاچـا   ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تۇرىۋاتقـان يېـرىگه   
  . كىشىلهرگه كۆرسىتىپ تۇرۇپ سۈتنى ئىچتى

  )1989: بۇخارى(

َعَرفَةَ َعْن اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن أَبِيِه قَالَ ُسِئلَ اْبُن ُعَمَر َعْن َصْومِ َيْومِ َعَرفَةَ بِ - 3027
 فَقَالَ َحَجْجُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيُصْمُه َوَمَع أَبِي َبكْرٍ فَلَْم َيُصْمُه َوَمـعَ 

  .ُعَمَر فَلَْم َيُصْمُه َوَمَع ُعثَْمانَ فَلَْم َيُصْمُه َوأََنا لَا أَُصوُمُه َولَا آُمُر بِِه َولَا أَْنَهى َعْنُه
ــىن    - 3027 ــه دادىس ــۇ نهجى ــى ئهب ــداق  ىڭئىبن ــى مۇن دېگهنلىكىن

 ات كــۈنىەفــئهر مــادىنئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ : رىـۋايهت قىلىــدۇ 
  :ۇدى، ئغانىتوغرۇلۇق سورالتۇتۇش روزا  ئهرەفاتتا تۇرۇپ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن بىـرگه ھهج    مهن ــ 
ئوســـمان  ۋە بهكـــرى، ئـــۆمهر ئهبـــۇ .انغـــروزا تۇتمى ئـــۇقىلغـــان ئىـــدىم، 
 .غانئۇالرمۇ روزا تۇتمى ،الر بىلهنمۇ بىرگه ھهج قىلدىممرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 528(ئهلبانى  ①
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، باشقىالرنى تۇتۇشقا بۇيرىمايمهن، تۇتقـانالرنىمۇ  روزا تۇتمايمهنئۆزەم مهن 
   .①دېدىتوسمايمهن، ـ 

  )751: تىرمىزى(

 لَـا  قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ْنُهَع اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3028
 إِلَّا الْأَيَّامِ َبْينِ ِمْن بِِصَيامٍ الُْجُمَعِة َيْوَم َتُخصُّوا َولَا اللََّياِلي َبْينِ ِمْن بِِقَيامٍ الُْجُمَعِة لَْيلَةَ َتْخَتصُّوا

  .أََحُدكُْم َيُصوُمُه َصْومٍ ِفي َيكُونَ أَنْ
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3028

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ئۈچـۈن،  ئىبادەت قىلىـش  الكېچىلهردىن پهقهت جۈمه كېچىسىنى«

ــۇنىڭدەك  ــۈنلهردىن شـ ــۈمهكـ ــۈنىنى جـ ــۈن خـــاس  روزا تۇتـــۇشال كـ ئۈچـ
تــۇپ ئــادەتلهنگهن نهپــله روزىســى  بىرىڭالرنىــڭ تۇئهممــا  .قىلىۋالمــاڭالر

مهسىلهن ھهر ئاينىڭ ئوتتۇرىدىكى ئۈچ (مۇشۇنىڭغا توغرا كېلىپ قالسا 
   .»ئۇ چاغدا تۇتساڭالر بولىۋېرىدۇ ،)كۈنلۈك روزىغا ئوخشاش

  )1144: مۇسلىم(

لَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبْسرٍ َعْن أُْخِتِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع - 3029
ْو ُعوَد َتُصوُموا َيْوَم السَّْبِت إِلَّا ِفيَما افَْتَرَض اللَُّه َعلَْيكُْم فَإِنْ لَْم َيجِْد أََحُدكُْم إِلَّا ِلَحاَء ِعَنَبٍة أَ

  .َشَجَرٍة فَلَْيْمُضْغُه
ىدىن رىـۋايهت  ھهمشىرىسـ ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ   - 3029

شـهنبه  «: لىدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن      قى
 بىرەرسـىڭالر ئهگهر  .پهرز قىلغان روزىدىن باشقا نهپله روزا تۇتماڭالرهللا ا ىرىكۈنل

 نوتىسـىنى ئۈزۈمنىـڭ پوسـتى يـاكى دەرەخنىـڭ      ،گۈدەك بىر نهرسـه تاپالمىسـا  ېي
ــ   يهنـــى (بولســـىمۇ چاينىۋەتســـۇن   نهپـــله روزا  ۈنىشـــۇ ئـــارقىلىق شـــهنبه كـ

   .②»)تۇتمىسۇن
  )744: تىرمىزى(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 599(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 594(ئهلبانى  ②
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 كَـانَ  اَأليَّـامِ  أَيُّ: أَْسأَلَُها َسلََمةَ، أُمِّ إِلَى َناٌس أَْرَسلَنِي: قَالَ كَُرْيبٍ، َعْن - 3030
 ُهَمـا  :قُولَُوَي َواَألَحُد، السَّْبُت: فَقَالَْت َصْوًماÝ أَكْثََرَها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
 .أَُخاِلفَُهْم أَنْ فَأُِحبُّ ِللُْمْشرِِكَني ِعيٍد َيْوَما

كىشــىلهر مېنــى ئۇممــۇ ســهلهمه  : دەيــدۇ كۇرەيــب مۇنــداق - 3030
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى بېرىــپ، رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ يېنىغــا 

دىغانلىقىنى ســوراپ ىــروزا تۇت كــۈنلهردە كــۆپ  ۋەســهللهمنىڭ قايســى 
  :ۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهائۈچۈن ئهۋەتتى، ئكېلىش 

ۇ ئىككـى كـۈن   بـ « :كـۆپ تۇتـاتتى ۋە   شهنبه ۋە يهكشهنبه كۈنلىرىــ 
 كـۈنلىرى  ـ بايرام  مۇشرىكالرنىڭ ھېيت )كۈنلىرى شهنبه ۋە يهكشهنبه(

دەيتتـى، ـ   » خىالپ ئىش قىلىشـنى ياخشـى كـۆرىمهن   ، مهن ئۇالرغا بولۇپ
   .①دېدى

  )23/183: »ئهلكهبىر«(

 َمـنْ ” :َيقُولُ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت: قَالَ أَُماَمةَ، أَبِي َعْن - 3031
 َوَباِطُنُه َباِطنِِه ِمْن ظَاِهُرُه ُيَرى الَْجنَِّة، ِفي َبْيًتا لَُه اللَُّه بىن َوالُْجُمَعِة َوالَْخِميسِ، اَألْربَِعاِء، َيْوَم َصاَم
  .“ظَاِهرِِه ْنِم

مهن پهيغهمبهر : ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 3031
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

ــاال هللا ا« ــان  تائـ ــۈنلىرى روزا تۇتقـ ــۈمه كـ ــهنبه ۋە جـ ــهنبه، پهيشـ چارشـ
ئــۇ ئۆينىــڭ تېشــى  .ا قىلىــپ بېرىــدۇىنــكىشــىگه جهننهتــته بىــر ئــۆي ب
   .②گهنلىكىنى ئاڭلىدىمېد »ۈپ تۇرىدۇئىچىدىن، ئىچى تېشىدىن كۆرۈن

  )»ئهلكهبىر«؛ 255: »هتئهلئهۋس«(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ َسأَلُْت َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َوأََنا أَطُـوُف   - 3032

                                                 
ــهمى  ① ــنى ): 5199(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــهنچلىكتۇر     بـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ . تهبهرانـ

 .ئىبنى ھىببان بۇ ھهدىسنىڭ سهھىه ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ســالىه ئىبنــى جهبهله         ): 5204(ھهيســهمى  ②

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــپ   . ئىس ــى زەئى ــڭ ھهدىس ــي ئۇنى ــۈرگهن، ـ        ئهزدى ــرى س ــى ئىلگى ــى ئىكهنلىكىن كىش
 .دېگهن
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  .مِ الُْجُمَعِة قَالَ َنَعْم َوَربِّ َهذَا الَْبْيِتبِالَْبْيِت أََنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِصَيامِ َيْو
مهن : دەيـدۇ هر مۇنـداق  فاد ئىبنى جهئببمۇھهممهد ئىبنى ئه - 3032
جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ   ،نى تــاۋاپ قىلىۋېتىــپھبهيتــۇلال
  :ئهنهۇدىن

ـــ  روزا  نلىرىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جــۈمه كــۈ  ـ
  :دەپ سورىغانىدىم، ئۇـ وسقانمۇ؟ تۇتۇشتىن ت

  . ①دېدىـ  نىڭ رەببى بىلهن قهسهمكى، ھهئه،ھمۇشۇ بهيتۇلالــ 
  )1724: ئىبنى ماجه(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَلََّما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 3033
  .ُيفِْطُر َيْوَم الُْجُمَعِة

پهيغهمـبهر  مهن  :ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3033
 مـۇ بهكجۈمه كۈنى روزا تۇتمىغىنىنى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

   .②دېدى گهنىدىم، ـئاز كۆر
  )1725: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1401(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1402(ئهلبانى  ②
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قىغا رۇخسهت قىلىنغان اسلىروزا تۇتم قاتارلىق لۇچىوي
  ىرىارەتلهففكاسى ۋە قازكىشىلهر، ئۇنىڭ 

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 3034
اَع الَْغِميمِ فََصاَم النَّاُس ثُمَّ َوَسلََّم َخَرَج َعاَم الْفَْتحِ إِلَى َمكَّةَ ِفي َرَمَضانَ فََصاَم َحتَّى َبلَغَ كَُر

اسِ َدَعا بِقََدحٍ ِمْن َماٍء فََرفََعُه َحتَّى َنظََر النَّاُس إِلَْيِه ثُمَّ َشرَِب فَِقيلَ لَُه َبْعَد ذَِلَك إِنَّ َبْعَض النَّ
  . قَْد َصاَم فَقَالَ أُولَِئَك الُْعَصاةُ أُولَِئَك الُْعَصاةُ

: دەيـدۇ مۇنـداق   دۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  جابىر ئىبنى ئابـ  - 3034 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ،يىلـى رامىزانـدا   هـى بولغـان  فهتمهككه 

دېـگهن يهرگه   ①ۋە كۇرائـۇلغهمىم  ۋەسهللهم مهككىگه قاراپ يولغا چىقتـى 
ــدا ــۇتت كهلگــۈچه يول كــۇرائهلغهمىم . ىقانىــدروزا تۇت باشــقىالرمۇ ى،روزا ت

هيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر پدېــگهن يهرگه كهلگهنــدە، 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   سـۇ كهلتۈرۈلـدى،    .اچا سۇ كهلتۈرۈشكه بۇيرىدىق

. ئىچتـــىباشـــقىالرغا كۆرســـىتىپ تـــۇرۇپ ســـۇنى  ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
دى، يهتكۈزۈلگهنىشۇنىڭدىن كېيىن بهزى كىشىلهرنىڭ روزا تۇتقانلىقى 

ــه   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇالر  «: للهمپهيغهم ــىيالردۇر، ئ ــۇالر ئاس ئ
  . دېدى »ئاسىيالردۇر

  )1114: مۇسلىم(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَْخَبَرُه أَنَُّه َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3035
 فََصـبَّحَ  الزُّْهرِيُّ قَالَ. أَفْطََر ثُمَّ كَِديَدالْ َبلَغَ َحتَّى فََصاَم َرَمَضانَ ِفي الْفَْتحِ َعاَم َخَرَج َوَسلََّم

                                                 
مهدىــنه بىــلهن مهكــكه ئارىســىدىكى بىــر جــاي بولــۇپ، مهدىــنىگه تهخمىــنهن يهتــته           -كۇرائــۇلغهمىم ①

تۆۋەنـــدىكى ھهدىســـلهردىمۇ كهدىـــد ۋە قۇدەيـــد . ڭ يىراقلىققـــا جايالشـــقانئــۆتهڭ، مهككىـــگه ئىككـــى ئـــۆته 
 . بىرىگه يېقىن جايالردۇر –دېگهن ئىككى جاينىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، ئاساسهن بىر 
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 َيتَّبُِعونَ فَكَاُنوا ، َرَمَضانَ ِمْن َخلَْت لَْيلَةً َعْشَرةَ ِلثَلَاثَ َمكَّةَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
  .الُْمْحكََم النَّاِسَخ َوَيَرْوَنُه أَْمرِِه ِمْن فَالْأَْحَدثَ الْأَْحَدثَ

مهكـكه  : دەيـدۇ مۇنـداق   مـا نهۇئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئه  - 3035
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ،رامىزاندا يىلىفهتهى بولغان 

ــۇپ،   ۋە مهككىــگه قــاراپ يولغــا چىقتــى  كهدىــد دېــگهن جــايغىچه روزا تۇت
  . ندىن كېيىن تۇتمىدىئۇ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   :ەيــدۇد زۇھــرى مۇنــداق
ر هسـاھابىل  .دىيېتىـپ بـار  ه گمهككىـ  سـهھهردە ــ كـۈنى    13 نىڭرامىزان

ئىــش ئىزلىرىــدىن ئهڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 
ــا قىلىـــپ ماڭـــاتتى ۋە بـــۇالرنى  ناســـىخ مـــۇھكهم  ئاخىرقىســـىنى تۇتقـ

دەپ ) بۇرۇنقىسىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، مۇستهھكهم بـېكىگهن ھۆكـۈم  (
  . قارايتتى

  )1113: مۇسلىم(

َصاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْمِديَنِة َحتَّى أََتـى  : يةويف روا - 3036
  . قَُدْيًدا ثُمَّ أَفْطََر َحتَّى أََتى َمكَّةَ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : يهنه بىر رىۋايهتته - 3036
 تــاكى يىننــدىن كېــۇ، ئروزا تــۇتتىدېــگهن جــايغىچه  مهدىنىــدىن قۇدەيــد

   .①، ـ دېيىلگهنچه روزا تۇتمىدىىمهككىگه كهلگ
  )2288: نهسائى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ لَمَّا َبلَغَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم الْفَْتحِ  - 3037
  .ِفطْرِ فَأَفْطَْرَنا أَْجَمُعونََمرَّ الظَّْهَراِن فَآذََنَنا بِِلقَاِء الَْعُدوِّ فَأََمَرَنا بِالْ

مهكـكه فهتهـى   : ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 3037
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    .يېتىپ بـاردۇق  دېگهن جايغاھران ەزمهررۇ  ،يىلى بولغان

گه ئۇچرىشىپ قېلىشـىمىز مـۈمكىنلىكىنى   دۈشمهن ڭبىزنى ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ھېچقايســـىمىز روزا  شـــۇنىڭ بىـــلهن، .بۇيرىـــدى ۇتماســـلىققاروزا تۋە ئېيتتـــى 
  . ①تۇتمىدۇق

  )1684: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السَّفَرِ  - 3038
ْنزِلًا ِفي َيْومٍ َحارٍّ أَكْثَُرَنا ِظلŕا َصاِحُب الِْكَساِء َوِمنَّا َمْن فَِمنَّا الصَّاِئُم َوِمنَّا الُْمفِْطُر قَالَ فََنَزلَْنا َم

قَالَ َيتَِّقي الشَّْمَس بَِيِدِه قَالَ فََسقَطَ الصُّوَّاُم َوقَاَم الُْمفِْطُرونَ فََضَرُبوا الْأَْبنَِيِة َوَسقَْوا الرِّكَاَب فَ
  .َم ذََهَب الُْمفِْطُرونَ الَْيْوَم بِالْأَْجرَِرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ــداق   - 3038 ــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن ــبهر بىــز : دەي پهيغهم
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن بىـرگه سـهپهردە ئىـدۇق، ئـارىمىزدا      

ئىسســىق بىــر  ھــاۋا قــاتتىق. تۇتمىغــانالرمۇ بــار ئىــدى ،روزا تۇتقــانالرمۇ
كــۆپ بولغــانالر  كېچهكلىــرى -م چۈشــتۇق، كىــيى كــۈنى بىــر مهنــزىلگه

ــدان  ــايئوبـ ــ ىدىدى،سـ ــ   لهربهزىـ ــى، روزا تۇتقـ ــدا قىالتتـ ــولىنى دالـ انالر قـ
 ،دىر تىكــلهپېــروزا تۇتمىغــانالر چ بهرداشــلىق بېــرەلمهي يهردە ياتــاتتى،

ــۇغاردى  ــۇالغالرنى س ــۆرگهن  .ئ ــۇنى ك ــى    ب ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  . دېدى »ئېرىشتى قاساۋابغانالر بۈگۈن روزا تۇتمى«: ۋەسهللهم

  )1119: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 3039
فَقَالَ َما لَـُه قَـالُوا    َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فََرأَى َرُجلًا قَْد اْجَتَمَع النَّاُس َعلَْيِه َوقَْد ظُلِّلَ َعلَْيِه

  .َرُجلٌ َصاِئٌم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِمْن الْبِرِّ أَنْ َتُصوُموا ِفي السَّفَرِ
بىر : دەيدۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق - 3039
ه سـاي  ھهممهيلهننىـڭ هللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـ  ،سهپهردە

ــىۋالغانلىقىنى     ــا ئولىش ــىنىڭ ئهتراپىغ ــر كىش ــان بى ــتىغا ئېلىنغ  ئاس
  :كۆرۈپ
  :دى، ئۇالرەپ سورىد ـ ئۇنىڭغا نېمه بوپتۇ؟ــ 
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ــۇ   ـــ ب ــانىكهن،    ـ ــتدېـ روزا تۇتق ــلهن، . ىيىش ــۇنىڭ بى ــبهر  ش پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ىدېد ، ـياخشى ىغانسهپهردە روزا تۇتمــ 
  )1115: مۇسلىم(

أِمَن اْمبِرņ اْمَصوم يف «: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم هللاقال لرسول ا ،موسى أبو – 3040
  .»ليس من اْمبِرņ اْمَصوم يف اْمَسفَر: -صلى اهللا عليه وسلم-اْمَسفَرÝ فقال رسولُ اهللا 

هـى  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ مۇسا  - 3040
  :ۋەسهللهمدىن

ـــ  دەپ ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر ـ ســهپهردە روزا تۇتــۇش ياخشــىمۇ؟    ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . دېدى ، ـياخشى ئهمهســ 
  )»كهبىرلئه« ؛زىنەر ؛23167: ئهھمهد(

  .الَْحَضرَِعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف قَالَ الصَّاِئُم ِفي السَّفَرِ كَالُْمفِْطرِ ِفي  - 3041
: دەيـدۇ راھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق   ۇئابد - 3041

 ئـۆز يۇرتىـدا تـۇرۇپ روزا تۇتمىغـان كىشـىگه      ان كىشـى، سهپهردە روزا تۇتق
   .①يدۇئوخشا

  )2285: نهسائى(

الصِّـَياَم  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع َعْن الُْمَساِفرِ َشطَْر الصَّـلَاِة وَ : ويف رواية - 3042
  .َوَعْن الَْحاِملِ َوالُْمْرِضعِ

ــۋايهت     – 3042 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاال هللا ا« ــى تائ ــڭ يېرىمىن ــاپىردىن نامازنى ــۈرۈۋەتتى مۇس ا ۋە روز كۆت
 اروزالرنىڭمۇ ئايــال تۇغۇتلــۇقۋە  ھامىلــدار. تۇتماســلىققا رۇخســهت بهردى
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  . ①تۇتماسلىقىغا رۇخسهت بهردى
  )2275: نهسائى(

 َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َنْغُزو كُنَّا قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3043
 َولَـا  الُْمفِْطـرِ  َعلَى الصَّاِئُم َيجُِد فَلَا الُْمفِْطُر َوِمنَّا الصَّاِئُم فَِمنَّا َرَمَضانَ ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 َوَجـدَ  َمْن أَنَّ َوَيَرْونَ َحَسٌن ذَِلَك فَإِنَّ فََصاَم قُوَّةً َوَجَد َمْن أَنَّ َيَرْونَ الصَّاِئمِ َعلَى الُْمفِْطُر
  .َحَسٌن ذَِلَك فَإِنَّ فَأَفْطََر َضْعفًا

بىـز  : دەيـدۇ الھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهل   - 3043
ق، ۇبىـرگه غازاتقـا چىقتـ    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن

 بىـلهن روزا تۇتقـانالر   .تۇتمىغـانالرمۇ بـار ئىـدى    ،ئارىمىزدا روزا تۇتقانالرمۇ
نـى  ىبىر - يهنى بىر(بىرى بىلهن كارى بولمايتتى  - بىر نىڭتۇتمىغانالر

 ،تـاقىتى بولسـا   قـۇدەك كىمنىـڭ روزا تۇت  :ئـۇالر چۈنكى ، )لىمهيتتىبئهيى
 نىـڭ روزا تۇتقـۇدەك ماغـدۇرى بولمىسـا،    كىم ؛ئۇنىڭ روزا تۇتقىنى ياخشى
  . دەپ قارايتتى ، ـئۇنىڭ تۇتمىغىنى ياخشى

  )1116: مۇسلىم(

أَنَّ َحْمَزةَ ْبَن  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 3044
فَقَالَ  َعْمرٍو الْأَْسلَِميَّ قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ َوكَانَ كَِثَري الصَِّيامِ

  .إِنْ ِشئَْت فَُصْم َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر
ر نـى ئهمـ  ھهمزە ئىب: دەيدۇئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق  - 3044

ئۇ شـۇ  ، كىشى ئىدى تۇتىدىغان ائهسلهمى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهك كۆپ روز
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنسهۋەپتىن 

دەپ ســورىغان ئىــدى، پهيغهمــبهر ـ ســهپهردە روزا تۇتســام بوالمــدۇ؟   ــــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . دېدى ، ـخالىساڭ تۇت، خالىساڭ تۇتماــ 
  )1943: بۇخارى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2146(ئهلبانى  ①
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عن َحْمَزةَ ْبَن ُمَحمَِّد ْبنِ َحْمَزةَ الْأَْسلَِميَّ َيذْكُُر أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه َعْن َجـدِِّه   - 3045
َوإِنَُّه ُربََّما َصـاَدفَنِي   اللَِّه إِنِّي َصاِحُب ظَْهرٍ أَُعاِلُجُه أَُساِفُر َعلَْيِه َوأَكْرِيِهقَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ 

 ذَا الشَّْهُر َيْعنِي َرَمَضانَ َوأََنا أَجُِد الْقُوَّةَ َوأََنا َشابٌّ َوأَجُِد بِأَنْ أَُصوَم َيا َرُسولَ اللَِّه أَْهـَونَ َه
 ذَِلَكَعلَيَّ ِمْن أَنْ أǗَُخَِّرُه فََيكُونُ َدْيًنا أَفَأَُصوُم َيا َرُسولَ اللَِّه أَْعظَُم ِلأَْجرِي أَْو أُفِْطُر قَالَ أَيُّ 

  .ِشئَْت َيا َحْمَزةُ
ھهمـــزە ئىبنـــى مـــۇھهممهد ئىبنـــى ھهمـــزە ئهســـلهمى       - 3045

ــۋايهت قىلىــدۇ بوۋىســىنىڭ  ــداق دېگهنلىكىنــى رى پهيغهمــبهر مهن : مۇن
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــى اـ ــلهن    ! نىــڭ رەســۇلى هللائ ــار، ئۇنىــڭ بى ــۆگهم ب ــر ت مېنىــڭ بى
 سـام، مىنىـپ سـهپهر قىل   گاھىدا ئۇنىڭغـا  .ىمهنھاجهتلىرىمنى راۋا قىل

ســهپهردىكى ۋاقتىمــدا رامىــزان ئېيــى   .گاھىــدا ئــۇنى كىراغــا ســالىمهن 
، روزا بىـرى بولغاچقـا   كۈچـۈم بـار   ،مهن يـاش  كىرىپ قېلىشـى مـۇمكىن،  

 ،مهن روزىنـى كېچىكتـۈرۈپ   ،شۇنىڭ ئۈچـۈن  .تهس كهلمهيدۇ تۇتۇش ماڭا
كـاتتىمۇ   ئۆز ۋاقتىـدا تۇتقىنىمنىـڭ ئهجـرى    ،قازاسىنى قىلغاندىن كۆرە
دەپ سـورىغان ئىـدىم،   ـ ئۇنىڭ ئهجرى كاتتىمۇ؟   ،ياكى قازاسىنى قىلسام

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①دېدى ـ! شۇنى قىلغىن ،قايسىسىنى خالىساڭ ــ ئىككىسىنىڭ

 )2403: داۋۇد ئهبۇ(

َماِلٍك ِفي َرَمَضانَ َوُهَو ُيرِيُد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ أَنَُّه قَالَ أََتْيُت أََنَس ْبنِ  - 3046
ـ  نَّةٌ َسفًَرا َوقَْد ُرِحلَْت لَُه َراِحلَُتُه َولَبَِس ِثَياَب السَّفَرِ فََدَعا بِطََعامٍ فَأَكَلَ فَقُلُْت لَُه ُسنَّةٌ قَالَ ُس

  .ثُمَّ َرِكَب
ــۇھ - 3046 ــ م ــى كهئ ــدۇ هممهد ئىبن ــداق دەي ــدا : ب مۇن مهن رامىزان

ئۇ سـهپهرگه   ،ەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا كهلسهمئهنهس ئىبنى مالىك ر
سـهپهر كىيىمىنـى   تۆگىسىنى جابدۇتۇپ،  .بولۇپ تۇرغانىكهنچىقماقچى 

  :مهن .دىېتاماق ئهكهلدۈرۈپ ي كىيگهندىن كېيىن،
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 519(نى ئهلبا ①
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  :ەپ سورىسامد ؟ ـسۈننهتمۇ) سهپهردە روزا تۇتماسلىق(ــ 
   .①دېدى، ئاندىن ئۇلىغىغا مىندى ، ـسۈننهتــ 

  )799: ىتىرمىز(

 ِفـي  َسـفَرٍ  ِفـي  كَانَ إِذَا كَانَ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 3047
  .َصاِئٌم َوُهَو َدَخلَ َيْوِمِه أَوَّلِ ِمْن الَْمِديَنةَ َداِخلٌ أَنَُّه فََعِلَم َرَمَضانَ

 ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب: دەيـــدۇمالىـــك مۇنـــداق ئىمـــام  – 3047
: رامىزاندا سهپهرگه چىققان بولسا، سـهپهردىن قايتقانـدا  يهلالھۇ ئهنهۇ رەزى

بۈگۈن كهچ كىرىپ بولغىچه مهدىنىگه يېتىپ بارىمهن، ـ دەپ ئويلىغـان   
   .كۈنى سهھهردە روزا تۇتاتتى ۋە مهدىنىگه روزا تۇتقان ھالدا كىرەتتى

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

ِدْحَيةَ ْبَن َخِليفَةَ َخَرَج ِمْن قَْرَيٍة ِمْن ِدَمْشَق َمرَّةً إِلَى  َعْن َمْنُصورٍ الْكَلْبِيِّ أَنَّ - 3048
 َنـاٌس  قَْدرِ قَْرَيِة ُعقَْبةَ ِمْن الْفُْسطَاِط َوذَِلَك ثَلَاثَةُ أَْمَيالٍ ِفي َرَمَضانَ ثُمَّ إِنَُّه أَفْطََر َوأَفْطََر َمَعُه

َع إِلَى قَْرَيِتِه قَالَ َواللَِّه لَقَْد َرأَْيُت الَْيْوَم أَْمًرا َما كُْنُت أَظُنُّ َوكَرَِه آَخُرونَ أَنْ ُيفِْطُروا فَلَمَّا َرَج
ـ  َك أَنِّي أََراُه إِنَّ قَْوًما َرِغُبوا َعْن َهْديِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحابِِه َيقُولُ ذَِل

  .ذَِلَك اللَُّهمَّ اقْبِْضنِي إِلَْيَكِللَِّذيَن َصاُموا ثُمَّ قَالَ ِعْنَد 
ه يفدەھــيه ئىبنــى خهلىــ: دەيــدۇمۇنــداق  يمهنســۇر كهلبىــ - 3048

ئهتراپىـدىكى  دەمهشـىق   رامىزان كۈنلىرىـدىن بىرىـدە  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
بىر كهنتىگه قـاراپ سـهپهرگه   ئۈچ مىل ئۇزاقلىقتىكى يهنه  دىنىيېزبىر 

ئـــۇقبه  ②تىنپۇســـتاتبـــۇ ئىككـــى كهنتىنىـــڭ ئـــارىلىقى    ( چىقتـــى
ــۇ چاغــدا  ). ئارىلىقىچىلىــك كېلهتتــىنىڭ ىيېزىســ ــۇ ب روزا تۇتمىــدى، ئ

بىلــله يولغــا چىققانالرنىــڭ بهزىلىــرى روزا تۇتمىــدى،     ئۇنىــڭ بىــلهن  
ــرى ــۆردى   بهزىلى ــان ك ــلىقنى يام ــى خهلىــ  . روزا تۇتماس ــيه ئىبن ه يفدەھ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 641(ئهلبانى  ①
ــان        -پۇســتات ② ــا قىلغ ــيىن بىن ــدىن كې ــى قىلغان ــۇ مىســىرنى پهته ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلالھ ــى ئ ــر ئىبن ئهم

قهدىمىـــي بىـــر شـــهھهرنىڭ ئىســـمى بولـــۇپ، قـــاھىرەدىن ئىككـــى مىـــل ئۇزاقلىقتـــا، نىـــل دەرياســـىنىڭ  
 . شهرقىي شىمالىغا جايالشقان
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  :دىن كېيىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يېزىسىغا قايتىپ كهلگهن
بۈگـــۈن، بىـــلهن قهســـهم قىلىمهنكـــى، مهن االنىـــڭ نـــامى تائهللا اـــــ 

مهن  .ھاياتىمدا كۆرەرمهن دەپ ئويالپ باقمىغان ئىشتىن بىرنـى كـۆردۈم  
ــڭ    ىمقهۋم ــهللهم ۋە ئۇنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــڭ پهيغهمـ نىـ

شــىنى كــۆرەرمهن دەپ ئويلىمىغــان ۈســاھابىلىرىنىڭ يولىــدىن يــۈز ئۆر
ئۇنىـڭ بـۇ سـۆزلىرى    . ــ دېـدى  ! لغىـن مېنى قهبزى روھ قىهللا ئى ا. ئىدىم

   .①سهپهر ئۈستىدە روزا تۇتقۇچىالرغا قارىتىلغانىدى
  )2413: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُعَبْيٍد قَالَ َجْعفٌَر اْبُن َجْبرٍ قَالَ كُْنُت َمَع أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيِّ َصـاِحبِ   - 3049
َرَمَضانَ فَُرِفَع ثُمَّ قُرَِّب غََداُه قَـالَ  يَنٍة ِمْن الْفُْسطَاِط ِفي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسِف

 َجْعفٌَر ِفي َحِديِثِه فَلَْم ُيَجاوِْز الُْبُيوَت َحتَّى َدَعا بِالسُّفَْرِة قَالَ اقَْترِْب قُلْـُت أَلَْسـَت َتـَرى   
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َجْعفَـٌر ِفـي   الُْبُيوَت قَالَ أَُبو َبْصَرةَ أََتْرغَُب َعْن ُسنَِّة َرُسولِ ا

  .َحِديِثِه فَأَكَلَ
ــد – 3049 ــ ،ئۇبهي ــداق دېگهنلىكىنــى  هر ئىبنــى جهبرفجهئ نىــڭ مۇن

نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   مهن ۋە پهيغهمـبهر  : رىۋايهت قىلىدۇ
ئىككىمىـــز رامىـــزان ئېيىـــدا،  ىارفـــئهبـــۇ بهســـرە غىســـاھابىلىرىدىن 

كـــېمه يولغـــا چىقىـــپ،  .پۇســـتاتتىن كـــېمه بىـــلهن يولغـــا چىقتـــۇق 
ئهتراپتىكــى ئــۆيلهر تېخــى كــۆزدىن غايىــب بولمــاي تــۇرۇپال، ئهبــۇ بهســرە 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ داستىخان سالدى ۋە
  :مهن. ـ دېدى! ــ قېنى يېگىن

  :ــ ئهتراپتىكى ئۆيلهرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ
ـــ پهيغهمـــبهر ســـهلال لالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ســـۈننىتىگه ــ

   .②خىالپلىق قىالمسهن؟ ـ دېدى ۋە تاماقنى يېيىشكه باشلىدى
  )2412: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 522(هلبانى ئ ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2109(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَفْطََر َيْوًمـا   - 3050
 .َوإِنْ َصاَمُهَصٍة َولَا َمَرضٍ لَْم َيقْضِ َعْنُه َصْوُم الدَّْهرِ كُلِِّه ِمْن َرَمَضانَ ِمْن غَْيرِ ُرْخ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3050
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سىز ياكى كېسهل بولماي تۇرۇپ بىـر  ئېيىدا ئۆزرى كىمكى رامىزان«
ئۆمـۈر  ) باشقا ۋاقىتتا ئۇنىڭ قازاسىنى قىلىمهن دەپ(زا تۇتمىسا، كۈن رو

   .①»ئۇ بىر كۈننىڭ قازاسىنى ئادا قىاللمايدۇ ،بويى روزا تۇتسىمۇ
  )723: تىرمىزى(

َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَْت أَفْطَْرَنـا َعلَـى    - 3051
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم غَْيمٍ ثُمَّ طَلََعْت الشَّْمُس ِقيلَ ِلهَِشامٍ فَأُِمُروا بِالْقََضـاِء  َعْهِد النَّبِ

  .قَالَ لَا ُبدَّ ِمْن قََضاٍء
ئهبۇ بهكـرى سـىددىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ قىـزى ئهسـما        - 3051

ــا مۇنـــداق  ۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھ: دەيـــدۇرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
) كـۈن پـاتتى دەپ ئـويالپ   (بۇلۇتلـۇق بىـر كـۈنى    دا، ۋەسهللهمنىڭ زامانىـ 

  .كۈن قايتا چىقتى لېكىن، كۆپ ئۆتمهي. ئىپتار قىلدۇق
 قاقازاســــىنى قىلىشــــ) ئــــۇالر(: دىنھىشــــام رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ

  :دەپ سورالغانىدى، ئۇ ـ بۇيرۇلدىمۇ؟
   .ــ قازاسىدىن قۇتۇلۇش مۇمكىنمۇ؟ ـ دېدى

  )1959: رىبۇخا(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ َيُصوُم قََضاَء َرَمَضانَ ُمَتَتابًِعا َمْن  - 3052
  .أَفْطََرُه ِمْن َمَرضٍ أَْو ِفي َسفَرٍ

ئابــدۇلالھ ئىبنــى : دەيــدۇ ىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداقفنــا - 3052
ســهل يــاكى ســهپهر ســهۋەبىدىن ېكىمكــى ك: مــائــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ

) تۇتالمىغــان كۈنلىرىنىــڭ(روزىســىنى تۇتالمىغــان بولســا،  نىــڭرامىزان
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  . ەيتتىدـ ، تۇتىدۇئارقا  قازاسىنى ئارقىمۇ
  )677 :مالىك(

َعْن اْبنِ ِشَهابٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ َوأََبا ُهَرْيَرةَ اْخَتلَفَا ِفي قََضاِء َرَمَضانَ  - 3053
  .فَقَالَ أََحُدُهَما ُيفَرُِّق َبْيَنُه َوقَالَ الْآَخُر لَا ُيفَرُِّق َبْيَنُه لَا أَْدرِي أَيَُّهَما قَالَ ُيفَرُِّق َبْيَنُه

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس : دەيــدۇئىبنــى شــىهاب مۇنــداق  - 3053
ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رامىزاننىـڭ       بىلهن مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :بىرسى .سى توغرۇلۇق ئىختىالپلىشىپ قالدىقازا
  :، يهنه بىرىپ تۇتىدۇ، ـ دېسهئايرى) كۈنلهرنى(ــ 
  .دەيتتى ي، ئۇالپ تۇتىدۇ، ـئايرىماــ 

ــىهاب ــى شـ ــى مهن  :ئىبنـ ــۆزنى دېگهنلىكىنـ ــى سـ  كىمنىـــڭ قايسـ
  . دېدىـ بىلمهيمهن، 

  )678: مالىك(

َرِضَي اللَُّه َعْنَها َتقُولُ كَانَ َيكُونُ َعلَيَّ  َعْن أَبِي َسلََمةَ قَالَ َسِمْعُت َعاِئَشةَ - 3054
 الصَّْوُم ِمْن َرَمَضانَ فََما أَْسَتِطيُع أَنْ أَقِْضَيُه إِلَّا ِفي َشْعَبانَ الشُّْغلُ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـهُ 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ئهبۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ   - 3054

رامىزاننىـڭ بهزى كـۈنلىرى روزا   : مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ 
ــهللهمنىڭ    ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــايتتىم ۋە پهيغهمــ تۇتالمــ

 كۈنلهرنىـڭ  شهئبان ئېيىدىن باشقا ۋاقىتتا ئـۇ  ئېهتىياجى تۈپهيلىدىن،
   .سىنى قىاللمايتتىمقازا

  )1146: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـْن   - 3055
  .َماَت َوَعلَْيِه ِصَياٌم َصاَم َعْنُه َوِليُُّه

ــدۇكى،      - 3055 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  :مۇنداق دېگهن مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغه
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 نىـڭ كىمكى قازا روزىنى ئادا قىلماستىن ئۆلۈپ كهتكهن بولسـا، ئۇ «
   .»قىلىدۇ يېقىنلىرى قازاسىنى

  )1952: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِذَا َمرَِض الرَُّجلُ ِفي َرَمَضانَ ثُمَّ َماَت َولَْم َيُصْم أُطِْعَم  - 3056
  .َعْنُه َولَْم َيكُْن َعلَْيِه قََضاٌء َوإِنْ كَانَ َعلَْيِه َنذٌْر قََضى َعْنُه َوِليُُّه

ئهگهر بىر : دەيدۇمۇنداق  مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3056
ئۆلـۈپ  قـازا روزىسـىنى تۇتالمـايال    سهل بولۇپ قېلىـپ،  ېئادەم رامىزاندا ك

) مىســكىنلهرگه( ،تۇتۇلماســتىن روزا قــازا قالغــان بولســا، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن
يهنــى (ر ىــئهگهر ئۇنىــڭ گهدىنىــدە بىــرەر نهز. بېرىلىــدۇ) پىــدىيه(تامــاق 

) لىقــى ئۈچــۈن ئاتىغــان ئىبــادەتلهرىنىــڭ رازهللاباشــقا ائۇنــدىن ســهدىقه ۋە 
   .①يېقىنلىرى قىلىدۇئۇنىڭ قازاسىنى قالغان بولسا، 

  )2401: داۋۇد ئهبۇ(

 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولِ إِلَى اْمَرأَةٌ َجاَءْت قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3057
 قَـالَ  َعْنَها أَفَأَُصوُم َنذْرٍ َصْوُم َوَعلَْيَها َماَتْت أُمِّي إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَْت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 َعْن فَُصوِمي قَالَ َنَعْم قَالَْت َعْنَها ذَِلِك ُيَؤدِّي أَكَانَ يِهفَقََضْيِت َدْيٌن أُمِِّك َعلَى كَانَ لَْو أََرأَْيِت
  .أُمِِّك

بىر ئايـال  : دەيدۇمۇنداق  مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3057
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ

دە گهدىنىـ  ئۇنىـڭ  .بولـدى مېنىڭ ئانام ۋاپـات  ! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 
ـ قالغان ئىدى، ئۇنىڭ ئۈچۈن مهن روزا تۇتسام بوالمدۇ؟   روزانهزىر قىلغان 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .دەپ سورىدى

ئـۇ   سـهن تۆلىسـهڭ،  ئۇنى  ،نىڭ قهرزى بولسااڭئهگهر ئان! ــ ئېيتقىنه
  :دېگهن ئىدى، ئۇ ـ قهرز ئادا بوالمدۇ؟

  :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلالل. دېدىـ ھهئه، ــ 
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  . دېدى ئورنىدا روزا تۇتساڭ بولىدۇ، ـئۇنىڭ  غانىكهن،ئۇنداق بولــ 
  )1148: مۇسلىم(

 َعـنْ  أََحٌد َيُصوُم َهلْ ُيْسأَلُ كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 3058
  .لَا قُولُفََي أََحٍد َعْن أََحٌد ُيَصلِّي أَْو أََحٍد

ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ     : دەيـدۇ مالىك مۇنداق  - 3058
  :مادىنئهنهۇ

؟ ناماز ئوقۇسـا بوالمـدۇ   اۋ باشقا بىرىنىڭ نامىدا روزا تۇتسا ياكىبىرــ 
  :دەپ سورالغان ئىدى، ئۇـ 

  . دېدىـ ياق، ــ 
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

ةَ َوَحفَْصةَ َزْوَجْي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن اْبنِ ِشَهابٍ أَنَّ َعاِئَش - 3059
لَّـِه  أَْصَبَحَتا َصاِئَمَتْينِ ُمَتطَوَِّعَتْينِ فَأُْهِدَي لَُهَما طََعاٌم فَأَفْطََرَتا َعلَْيِه فََدَخلَ َعلَْيهَِما َرُسـولُ ال 

لَْت َحفَْصةُ َوَبَدَرْتنِي بِالْكَلَامِ َوكَاَنْت بِْنَت أَبِيَها َيـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َعاِئَشةُ فَقَا
ا َعلَْيـِه  َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أَْصَبْحُت أََنا َوَعاِئَشةُ َصاِئَمَتْينِ ُمَتطَوَِّعَتْينِ فَأُْهِدَي إِلَْيَنا طََعاٌم فَأَفْطَْرَن

  .َسلََّم اقِْضَيا َمكَاَنُه َيْوًما آَخَرفَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا : دەيــدۇئىبنــى شــىهاب مۇنــداق  - 3059
ئۇالرغـــا تامـــاق  .زا تـــۇتتىرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا نهپـــله رو ســـهفھه بىـــلهن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . دىېـ ىدى، روزىسىنى بۇزۇپ ئۇنىڭدىن يسۇنۇلغان

ي دەپ ئىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا سـۆز باشـال   ئا كىرگهندە،ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ــىغا، ــا  ھهف تۇرۇش ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــۇ(س ــۇ   ،ئ ــۆمهر رەزىيهلالھ دادىســى ئ
  :ئهنهاغا گهپ بهرمهيرەزىيهلالھۇ  ئائىشه) جۈرئهتلىك ئىدىئهنهۇدەك 

 .نهپـله روزا تۇتقـان ئىـدۇق   ئىككىمىـز  ئائىشه ! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 
 .مىزنـى بـۇزۇپ، تامـاق يېـدۇق، ـ دېـدى      سـۇنۇلدى، بىـز روزى  بىزگه تامـاق  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . دېدى ـ! ھهر ئىككىڭالر باشقا كۈنى ئۇنىڭ قازاسىنى قىلىڭالرــ 

  )682: مالىك(
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َعْنَهـا   َعْن َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه - 3060
ُت َتقُولُ إِنَّ َرُجلًا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَُّه اْحَتَرَق قَالَ َما لََك قَـالَ أََصـبْ  

الُْمْحَترُِق  أَْهِلي ِفي َرَمَضانَ فَأُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمكَْتلٍ ُيْدَعى الَْعَرَق فَقَالَ أَْيَن
  .قَالَ أََنا قَالَ َتَصدَّْق بَِهذَا

بباد ئىبنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ      هئ - 3060
پهيغهمـبهر  بىـر ئـادەم   : رىـۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنى مۇنداق  ىڭئهنهان

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    .دېـدى  ــ مهن تۈگهشـتىم، مهن تۈگهشـتىم، ـ   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :دەپ سورىغان ئىدى، ئۇـ  نېمه بولدى؟ــ 
 .دېـدى ـ   مهن رامىزاندا ئايالىمغـا يېقىنچىلىـق قىلىـپ سـالدىم،    ــ 

ۋەت ېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه چـوڭ بىـر سـ    شۇ ئارىدا، 
  :ۋەسهللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى .دىخورما كهلتۈرۈل
  :، ئۇەپ سورىغانىدىد ـ نى؟ېھاالك بولغۇچى قــ ھېلىقى 

ـــ  ــا مهنـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   .ەپ جــاۋاب بهردىد ، ـ  مان
  : ۋەسهللهم

  . دەپ بۇيرىدى ـ! بۇنى سهدىقه قىلغىنــ 
  )1935: بۇخارى(

َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبْيَنَما َنْحـُن  عن ُحَمْيد ْبن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ َرِض - 3061
ـ  ا ُجلُوٌس ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهلَكُْت قَالَ َم

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ َتجِـُد  لََك قَالَ َوقَْعُت َعلَى اْمَرأَِتي َوأََنا َصاِئٌم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ـ   ُد َرقََبةً ُتْعِتقَُها قَالَ لَا قَالَ فََهلْ َتْسَتِطيُع أَنْ َتُصوَم َشْهَرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ قَالَ لَا فَقَالَ فََهـلْ َتجِ

َسلََّم فََبْيَنا َنْحُن َعلَى ذَِلـَك  إِطَْعاَم ِستَِّني ِمْسِكيًنا قَالَ لَا قَالَ فََمكَثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
قَالَ أََنـا  أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرقٍ ِفيَها َتْمٌر َوالَْعَرُق الِْمكَْتلُ قَالَ أَْيَن السَّاِئلُ فَ

ولَ اللَِّه فََواللَِّه َما َبْيَن لَاَبَتْيَها ُيرِيُد قَالَ ُخذَْها فََتَصدَّْق بِِه فَقَالَ الرَُّجلُ أََعلَى أَفْقََر ِمنِّي َيا َرُس
أَْنَياُبُه  الَْحرََّتْينِ أَْهلُ َبْيٍت أَفْقَُر ِمْن أَْهلِ َبْيِتي فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدْت
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  .ثُمَّ قَالَ أَطِْعْمُه أَْهلََك
ان ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ راھمۇھۇمهيـــد ئىبنـــى ئابـــد - 3061

ــدۇ    ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــۈنى : ئهنهۇنى ــر ك ــز  ،بى بى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىـدا ئولتۇراتتـۇق، بىـر    

  :ېلىپئادەم ك
پهيغهمـــبهر . دېـــدىـ مهن تۈگهشـــتىم،    ! نىـــڭ رەســـۇلىهللائـــى اـــــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئۇ دەپ سورىغان ئىدى، ـ ى؟نېمه بولدـ 

. دېـدى ـ ئايالىمغـا يېقىنچىلىـق قىلىـپ سـالدىم،       ــ روزىدار تـۇرۇپ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :، ئۇ ئادەمەپ سورىدىد ـ قۇل ئازات قىالالمسهن؟ــ 
  :دى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ـ دېياقــ 

  :ئۇ ئادەم دەپ سورىدى، ـ وزا تۇتاالمسهن؟ئۈزۈلدۈرمهي رــ ئىككى ئاي 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .دى، ـ دېياقــ 
، ئـۇ  ەپ سـورىدى دـ   ئاتمىش مىسـكىننى تويغۇزاالمسـهن؟   ،اتئۇنداقــ 
  :يهنه ئادەم

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    .دەپ جاۋاب بهردى ، ـ ياقــ 
پهيغهمـبهر  شـۇ ئارىـدا،    .نىڭغـا قـاراپ تۇراتتـۇق   ، بىـز ئۇ بولۇپ قالدىجىم 

  :دىخورما كهلتۈرۈل تهۋەتېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه چوڭ بىر س
  :ئۇ .دەپ سورىدى ــ بايىقى ئادەم قېنى؟ ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .دېدى ، ـمانا مهنــ 
  :دەمئۇ ئا .دەپ بۇيرىدى ـ! بۇنى ئېلىپ سهدىقه قىلغىنــ 
 هللامهنـدىنمۇ كهمـبهغهل بىرسـى بارمىـدۇ؟ ا    ! نىـڭ رەسـۇلى  هللائـى ا ــ 

يهنـى  (ىدا سـ ئارى سـايلىقنىڭ بىلهن قهسهمكى، بۇ ئىككى  تائاالنىڭ نامى
ــدە ــدىن ) مهدىنى ــڭ ئائىلهم ــوق،   مۇمېنى ــائىله ي ــبهغهل ئ ــدىـ    كهم . دې

ــۇ ئادەمنىـــڭ گ   ــهللهم ئـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ــپهيغهمـ  گهپىېـ
  :ەك دەرىجىدە كۈلۈپ كهتكهندىن كېيىنگۈدچىشلىرى كۆرۈن
  . دەپ بۇيرىدى ـ! ئهھلىڭگه بهرگىنئۆز بۇنى ــ ئۇنداقتا، 

  )1936: بۇخارى(
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  ].اهللا صم يوما واستغفر: ويف رواية مكرر[
ىــن مهغپىــرەت تهللابىــر كــۈن روزا تــۇتقىن ۋە ا«: يهنه بىــر رىــۋايهتته

  .جۈمله قوشۇپ رىۋايهت قىلىنغان دېگهن »!تهلهپ قىلغىن
 الصَِّيامِ َعلَى َيقِْدُر لَا كَانَ َحتَّى كَبَِر َماِلٍك ْبَن أََنَس أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 3062

  .َيفَْتِدي فَكَانَ
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ېتىشىچه،ي قامالىك - 3062

ــادىر بواللمــاي   ــى (فىــدىيه  ،ياشــىنىپ قالغــانلىقتىن روزا تۇتۇشــقا ق يهن
   .بېرەتتى) سكىنلهرگه تاماقمى

  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

 َخافَْت إِذَا الَْحاِملِ الَْمْرأَِة َعْن ُسِئلَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 3063
 ِحْنطَـةٍ  ِمْن ُمدا ِمْسِكيًنا َيْومٍ كُلِّ َمكَانَ َوُتطِْعُم ُتفِْطُر قَالَ الصَِّياُم َعلَْيَها َواْشَتدَّ َولَِدَها َعلَى
  .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ بُِمدِّ

ئابـدۇلالھ  : مۇنداق دېـيىلگهن  يهتكهن بىر رىۋايهتته قامالىك - 3063
  :مادىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر

ــ روزا تۇتسـا قىينىلىـپ قالىـدىغان ھامىلـدار ئايـال قورسـاقتىكى       
ىغا تهسىر يېتىپ قېلىشتىن ئهنسىرىسه قانـداق قىلىـدۇ؟ ـ دەپ    بالىس

  :ئۇ ،سورالغانىدى
 بىر مىسكىنگه كۈن ئۈچۈنبىر  تۇتمىغان ھهرئهمما روزا تۇتمايدۇ، ـ 

ئـۆلچىمى  دىكى مـۇد  زامانىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
  . دېدىـ بۇغداي بېرىدۇ، بىر مۇد بويىچه 

  )لغانرىۋايهت قى مالىك(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َماَت َوَعلَْيِه ِصـَياُم   - 3064
  .َشْهرٍ فَلُْيطَْعْم َعْنُه َمكَانَ كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكيًنا

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3064
  : مۇنداق دېگهن ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللال

ــۈپ قالغــان   ىيېرامىــزان ئ« ــادا قىلمــاي ئۆل ــازا روزىســىنى ئ نىــڭ ق
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   .①»ۇلىدۇكىشىنىڭ ھهر بىر كۈنى ئۈچۈن بىر مىسكىن تويغۇز
  )718: تىرمىزى(

لَْيِه قََضـاُء  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه أَنَُّه كَانَ َيقُولُ َمْن كَانَ َع - 3065
 َرَمَضانَ فَلَْم َيقِْضِه َوُهَو قَوِيٌّ َعلَى ِصَياِمِه َحتَّى َجاَء َرَمَضانُ آَخُر فَإِنَُّه ُيطِْعُم َمكَانَ كُلِّ َيْومٍ

  .ِمْسِكيًنا ُمدا ِمْن ِحْنطٍَة َوَعلَْيِه َمَع ذَِلَك الْقََضاُء
دىن رىـۋايهت  راھمان ئىبنـى قاسـىم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ۇئابد - 3065

بىرىڭالرنىـڭ زىممىسـىدە   : ېـگهن قىلىنىدۇكى، ئۇنىڭ دادىسى مۇنداق د
ئۇنى ئادا  ئۆتۈپ كهتكهن يىلدىن قالغان رامىزاننىڭ قازا روزىسى بولسا ۋە

 ېلىــپئــادا قىلماســتىن يهنه بىــر رامىــزان ك بولســىمۇ، قىلىشــقا قــادىر
رگه، ھهر بىـر  قازا قىلغان روزىسـىنى تۇتـۇش بىـلهن بىـ     ،قالغان بولسا، ئۇ

  . بۇغداي بېرىدۇبىر مۇد كۈن ئۈچۈن بىر مىسكىنگه 
  )685: مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ َمـْن أَْدَرَك     - 3066
َوَمْن َصاَم َتطَوًُّعا َوَعلَْيِه ِمْن َرَمَضانَ  َرَمَضانَ َوَعلَْيِه ِمْن َرَمَضانَ َشْيٌء لَْم َيقِْضِه لَْم ُيَتقَبَّلْ ِمْنُه

  .َشْيٌء لَْم َيقِْضِه فَإِنَُّه لَا ُيَتقَبَّلُ ِمْنُه َحتَّى َيُصوَمُه
نىـدۇكى،  ىئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىل     - 3066

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــدا را « ــىنىڭ بوينىـ ــادا   كىشـ ــۇنى ئـ ــۇپ، ئـ ــى بولـ ــڭ قازاسـ مىزاننىـ

بولسـا، ئـۇ كىشـىنىڭ     يېتىـپ كهلـگهن  رامىـزان   ال يهنه بىرقىلماستىن
كىمكـى رامىزاننىـڭ قازاسـىنى ئـادا     . تۇتقان روزىسى قوبۇل قىلىنمايـدۇ 

قىلماي نهپـله روزا تۇتقـان بولسـا، قالغـان قـازانى ئـادا قىلمىغـۇچه نهپـله         
   .②»روزىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

  )»تهئهلئهۋس« ؛8407: هدئهھم(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 113(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ھهســـهن        ): 5066(ھهيســـهمى  ②

 .ـ دېگهنھهدىستۇر، 
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 َوآِلـهِ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ”: قَالَ َعْنُه، اللَُّه َرِضَي ُعَمَر، َعْن - 3067
  .“الِْحجَِّة ِذي َعْشرِ ِفي قََضاُه َرَمَضانَ ِمْن َشْيٌء فَاَتُه إِذَا َوَسلََّم،

: يهت قىلىنىــدۇئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋا  - 3067
ــهللهم    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىدەئهگهر پهيغهمـ  نىڭ زىممىسـ
ئادا  ئونىدائالدىنقى رامىزاننىڭ قازاسى بولسا، ئۇنى زۇلههججه ئېيىنىڭ 

   .①قىالتتى
  )787: »ئهلسهغىر« ؛»تهئهلئهۋس«(

                                                 
ــهمى  ① ــى     ): 5067(ھهيسـ ــراھىم ئىبنـ ــهنهدىدە ئىبـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىسهاق ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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 ىسى ۋە باشقىالركېچ رىئېتىكاپ، قهد

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِفي الُْمْعَتِكِف ُهَو  - 3068
  .كُلَِّها َيْعِكُف الذُُّنوَب َوُيْجَرى لَُه ِمْن الَْحَسَناِت كََعاِملِ الَْحَسَناِت

رىـــــۋايهت  دىنمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 3068
  :ېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دقىلىنىدۇكى، 

ــاھالردىن ســاقاليدۇ، ئۇنىڭغــا  ئېتىكاپتــا ئولتۇرغــۇچى « ــۆزىنى گۇن ئ
   .①»يېزىلىپ تۇرىدۇ ق ياخشى ئىشالرنى قىلغاندەك ساۋابخۇددى بارلى

  )1781: ئىبنى ماجه(

ا َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَه -3069
ْزَواُجُه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْعَتِكُف الَْعْشَر الْأََواِخَر ِمْن َرَمَضانَ َحتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه ثُمَّ اْعَتكََف أَ

  .ِمْن َبْعِدِه
ــۇ ئ  - 3069 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ ئائىشـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــبهر : هنهـ پهيغهمـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات تاپقانغـا قهدەر رامىزاننىـڭ ئـاخىرقى    
 مۇكېــيىن ئايــاللىرىئــۇ ۋاپــات تاپقانــدىن ئونىــدا ئېتىكاپتــا ئولتــۇراتتى، 

  . دىغان بولدىتا ئولتۇرىئېتىكاپ
  )2026 :بۇخارى(

الَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَ - 3070
َيْعَتِكُف ِفي كُلِّ َرَمَضاٍن َوإِذَا َصلَّى الَْغَداةَ َدَخلَ َمكَاَنُه الَِّذي اْعَتكََف ِفيِه قَالَ فَاْسـَتأْذََنْتُه  

َعْت بَِها َحفَْصةُ فََضَرَبْت قُبَّةً َوَسـِمَعْت  َعاِئَشةُ أَنْ َتْعَتِكَف فَأَِذنَ لََها فََضَرَبْت ِفيِه قُبَّةً فََسِم
 َزْيَنُب بَِها فََضَرَبْت قُبَّةً أُْخَرى فَلَمَّا اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْغـَداةِ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 394(ئهلبانى  ①
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َها فَلَـا  أَْبَصَر أَْرَبَع ِقَبابٍ فَقَالَ َما َهذَا فَأُْخبَِر َخَبَرُهنَّ فَقَالَ َما َحَملَُهنَّ َعلَى َهذَا آلْبِرُّ اْنزُِعو
  .أََراَها فَُنزَِعْت فَلَْم َيْعَتِكْف ِفي َرَمَضانَ َحتَّى اْعَتكََف ِفي آِخرِ الَْعْشرِ ِمْن َشوَّالٍ

ــداق    - 3070 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
بامـدات   .تىكىرەتا قئېتىكاپ ندارامىزاھهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ۇدۇل ئېتىكــاپ قىلىـــدىغان ئورنىغـــا كىرىـــپ  ئـــكېـــيىن،  دىننامىزىــ 
ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا ئېتىكاپتـــا ئولتـــۇرۇش ئۈچـــۈن . كېتهتتـــى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن رۇخسـهت سـورىغان ئىـدى،     
دىر ېــبىــر چ شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇ مهســجىدكه. ئۇنىڭغــا رۇخســهت قىلــدى

ھهفسه رەزىيهلالھۇ ئهنهـامۇ   بۇنى ئاڭلىغان. ئولتۇردى )ئېتىكاپتا(قۇرۇپ 
ــردى   ــا كىـ ــپ، ئېتىكاپقـ ــدىر تىكىـ ــنۇئ .چېـ ــيىن دىن ىڭـ ــنهپ كېـ زەيـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . شــۇنداق قىلــدىرەزىيهلالھــۇ ئهنهــامۇ 
  :ـ دە دىرنى كۆردى،ېتۆت دانه چ پ،ۋەسهللهم بامدات نامىزىدىن قايتى

ــ  ـــ ب ــش؟ ـ ــېمه ئى ــان ئ  د ـ   ۇ ن ــا بولغ ــورىغانىدى، ئۇنىڭغ ــۋال ەپ س هھ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .يهتكۈزۈلدى

ئـۆزلىرىنى   ئـۇالر  ؟قىلىشىغا نېمه سـهۋەپ بوپتـۇ   نداقئۇالرنىڭ بۇــ 
ياخشى ئىش قىلـدۇق دەپ ئويالمـدىكهن؟ چېـدىرالرنى سـۆكۈڭالر، قايتـا      

شـۇ   .شـۇنىڭ بىـلهن، چېـدىرالر سـۆكۈۋېتىلدى     .دېـدى  كـۆرۈپ قالمـاي، ـ   
تىكـاپ  ېبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم رامىزانـدا ئ پهيغهمسهۋەبتىن، 

  . قىلماي، شهۋۋالنىڭ ئاخىرقى ئونىدا قىلدى
  )2041:بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 3071
ْجَر ثُمَّ َدَخلَ ُمْعَتكَفَُه بنحوه وفيه فَلَمَّا َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى إِذَا أََراَد أَنْ َيْعَتِكَف َصلَّى الْفَ

َتـَرَك  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَْجَر َنظََر فَإِذَا الْأَْخبَِيةُ فَقَالَ آلْبِرَّ ُترِْدنَ فَـأََمَر بِِخَباِئـِه فَقُـوَِّض وَ   
  .ْعَتكََف ِفي الَْعْشرِ الْأَوَّلِ ِمْن َشوَّالٍاِلاْعِتكَاَف ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ َحتَّى ا

ــداق    - 3071 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئېتىكــاپ قىلمــاقچى بولســا، بامــدات      
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ــامىزىنى  ــدىنن ــا    ئوقۇغان ــدىغان ئورنىغ ــاپ قىلى ــۇدۇل ئېتىك ــيىن ئ كې
ى يـۇقىرىقى ھهدىسـكه ئوخشـاش    بۇ ھهدىسنىڭ داۋام... كىرىپ كېتهتتى

ــيىلگهن  ــداق دې ــدا مۇن ــۇپ، ئاخىرى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : بول
ــدا  ــدىن قايتقان نى ئاياللىرىنىــڭ چېــدىرلىرى ،ۋەســهللهم بامــدات نامىزى

  :ۈپكۆر
دىرالرنى ېـ چ ۋە دېـدى  قىلـدۇق دەپ ئويالمـدۇ؟ ـ   ئـۇالر ياخشـىلىق   ــ 

ــېئ ــدى كهلىۋېتىشـ ــچ .بۇيرىـ ــ دىرالرېـ ــهۋەبتىن، . دىئېلىۋېتىلـ ــۇ سـ شـ
  . كىردىلقى ئونىدا اۋۋانىڭ ئئېيى ، شهۋۋالرامىزاندا ئېتىكاپقا كىرمهي

  )1173 :مۇسلىم(

  .اْعَتكََف ِعْشرِيَن ِمْن َشوَّالٍ: ويف أخرى - 3072
ــۋايهتته - 3072 تارتىــپ  شــهۋۋالنىڭ يىگىرمىســىدىن: يهنه بىــر رى
  . ①پقا كىردى، ـ دېيىلگهنئېتىكا

 )2464: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعَتِكُف كُلَّ َرَمَضانَ  -3073
  .َعَشَرةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الَْعاُم الَِّذي قُبَِض ِفيِه اْعَتكََف ِعْشرِيَن َيْوًما

پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ  مۇنـداق ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     - 3073
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهر رامىزاندا ئون كۈن ئېتىكاپ قىالتتـى،  

  . ②غانلېكىن ۋاپات تاپقان يىلى يىگىرمه كۈن ئېتىكاپ قىل
  )2466: داۋۇد ئهبۇ(

 الَْعْشـرَ  َسـَنةٍ  أَوَّلَ اْعَتكََف َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َسلََمةَ، أُمِّ َعْن - 3074
 لَْيلَـةَ  َرأَْيـتُ  إِنِّي :َوقَالَ اَألَواِخَر، الَْعْشَر اْعَتكََف ثُمَّ اَألْوَسطَ، الَْعْشَر اْعَتكََف ثُمَّ اُألَولَ،
ـ  َحتَّى ِفيهِنَّ َيْعَتِكُف َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َيَزلْ فَلَْم فَأُْنِسيُتَها، ِفيَها الْقَْدرِ  ُوفَِّيُت

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2153(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2155(ئهلبانى  ②
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 .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق   ئۇممۇ سهلهمه  - 3074

بېشىدىكى ئون  لى رامىزاننىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاۋۋالقى يى
ئاخىرقى  دىن كېيىن، ئۇنئوتتۇرىدىكى ئون كۈندە، ئۇندىن كېيىن كۈندە

  :دى، ئاندىنلئون كۈندە ئېتىكاپ قى
 ئهمما كېيىنكېچىسىنى كۆردۈم،  ىرئىچىدە قهد ئون كۈن بۇمهن «

بـۇ ئـون كۈنلهرنىـڭ قايسىسـىدا كـۆرگهنلىكىمنى      يهنـى  (ئۇنۇتتۇرۇلدۇم 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    شـۇنىڭدىن كېـيىن،    .، ـ دېدى )ئۇنۇتتۇم

غـان  ئېتىكـاپ قىل  ھهمىشـه شـۇ كـۈنلهردە   ۋەسهللهم ۋاپات تاپقانغـا قهدەر  
  . ①ئىدى

  )23/412: »ئهلكهبىر«(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعَتِكـُف ِفـي    - 3075
  .يَنالَْعْشرِ الْأََواِخرِ ِمْن َرَمَضانَ فَلَْم َيْعَتِكْف َعاًما فَلَمَّا كَانَ ِفي الَْعامِ الُْمقْبِلِ اْعَتكََف ِعْشرِ

ــۇ   - 3075 ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ ــداق  ئهنهس ئىبن ــدۇمۇن : دەي
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم رامىزاننىـڭ ئـاخىرقى ئونىـدا       

ئارىـدىن بىـر يىلـى ئېتىكـاپ قىلمىـدى، كېيىنكـى       ئېتىكاپ قىالتتى، 
  . ②»يىلى يىگىرمه كۈن ئېتىكاپ قىلدى

  )803: تىرمىزى(

قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكُونُ ُمْعَتِكفًا ِفي  َعْن َعاِئَشةَ - 3076
  .ٌضالَْمْسجِِد فَُيَناوِلُنِي َرأَْسُه ِمْن َخلَلِ الُْحْجَرِة فَأَغِْسلُ َرأَْسُه َوقَالَ ُمَسدٌَّد فَأَُرجِّلُُه َوأََنا َحاِئ

ــداق   - 3076 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ ئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
ــهللهم مهســـجىدته ئېتىكـــاپ قىلىۋېتىـــپ   ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ  ،سـ

مهن ھهيزدار تـۇرۇپ،  . سۇناتتىشىنى پهنجىرىسىدىن ماڭا بېنىڭ ىجرۇھ

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 5024(سهمى ھهي ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 644(ئهلبانى  ②
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  . ①ئۇنىڭ بېشىنى يۇيۇپ، تاراپ قوياتتىم
  )2469: داۋۇد ئهبۇ(

  .ِة الْإِْنَساِنَوكَانَ لَا َيْدُخلُ الَْبْيَت إِلَّا ِلَحاَج: ويف رواية - 3077
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : يهنه بىر رىۋايهتته - 3077

  . ھاجىتى ئۈچۈنال كىرەتتى يئۆيگه ئىنسانى
  )297: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُمرُّ بِـالَْمرِيضِ َوُهـَو    - 3078
  .فََيُمرُّ كََما ُهَو َولَا ُيَعرُِّج َيْسأَلُ َعْنُهُمْعَتِكٌف 

ــداق    - 3078 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
ــســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئېتىكاپ  ــرگهن ا ق ــۇتۇرۇپكى ســهل ېك م

بۇياققا قارىماسـتىن ئـۇدۇل بېرىـپ، ئـۇدۇل      -پ باراتتى، يولدا ئۇياق يوقال
ئهھۋالىــدىن ســوراش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ يېنىــدىمۇ   ڭ نىقايتــاتتى، كېســهل

   .②ئولتۇرمايتتى
  )2472: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت السُّنَّةُ َعلَى الُْمْعَتِكِف أَنْ لَا َيُعوَد َمرِيًضا َولَا َيْشَهَد  - 3079
اَجٍة إِلَّا ِلَما لَا ُبدَّ ِمْنُه َولَا اْعِتكَـاَف إِلَّـا   َجَناَزةً َولَا َيَمسَّ اْمَرأَةً َولَا ُيَباِشَرَها َولَا َيْخُرَج ِلَح

  .بَِصْومٍ َولَا اْعِتكَاَف إِلَّا ِفي َمْسجٍِد َجاِمعٍ
ئېتىكـــاپ : دەيـــدۇمۇنـــداق  ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا   - 3079

، ا نامىزىغا قاتناشماسلىقىسهل يوقلىماسلىقى، جىنازېقىلغۇچىنىڭ ك
زۆرۈر ھاجهتلىرىـدىن باشـقا   ، قۇچاقلىماسـلىقى لالرنى تۇتماسلىقى ۋە ئايا

روزا تۇتماي تۇرۇپ ئېتىكاپقا  .ۋاقىتالردا سىرتقا چىقماسلىقى سۈننهتتۇر
مهسـجىدلهردە  چـوڭ   جامائهت ناماز ئوقۇپ تۇرىـدىغان . كىرىشكه بولمايدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2157(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 532(ئهلبانى  ②
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  . ①كېرەك ئېتىكاپ قىلىش
  )2473: داۋۇد ئهبۇ(

ْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْعَتِكفًا فَأََتْيُتُه َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت ُحَييٍّ قَالَ -3080
 ْبـنِ  أَُزوُرُه لَْيلًا فََحدَّثُْتُه ثُمَّ قُْمُت ِلأَْنقَِلَب فَقَاَم َمِعَي ِلَيقِْلَبنِي َوكَانَ َمْسكَُنَها ِفي َدارِ أَُساَمةَ

لَمَّا َرأََيا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَرَعا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َزْيٍد فََمرَّ َرُجلَاِن ِمْن الْأَْنَصارِ فَ
قَالَ إِنَّ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى رِْسِلكَُما إِنََّها َصِفيَّةُ بِْنُت ُحَييٍّ فَقَالَا ُسْبَحانَ اللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه

ْن الْإِْنَساِن َمْجَرى الدَّمِ َوإِنِّي َخِشيُت أَنْ َيقِْذَف ِفي قُلُوبِكَُما َشرا أَْو قَالَ الشَّْيطَانَ َيْجرِي ِم
  .َشْيئًا

: دەيـدۇ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق    يهي ۇھـ  ىنتـ ىه بيسهفىي - 3080
بىــر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئېتىكــاپ قىلىۋاتــاتتى،  

ــى  ــۇنى كېچىسـ ــئـ ــارەت قىلغىلـ ــپ،ى زىيـ ــردەم پاراڭلىشـــىپ  بېرىـ بىـ
ــدىم،   ــدىن كېــيىن، قايتمــاقچى بولىۋى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئولتۇرغان

يــۇش ئۈچــۈن مهن بىــلهن بىــرگه وئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى ئاپىرىــپ ق
ئۇسـامه ئىبنـى زەيـدنىڭ ھويلىسـىدا      نىڭ تۇرالغۇسـى هيسهفىي(ماڭدى 
ۋە پهيغهمـبهر   ئـۇچراپ قالـدى  ئىككى كىشى  يولدا ئهنسارىالردىن .)ئىدى

پهيغهمـبهر   .ماڭـدى  زتېـ  -تېـز  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى كـۆرۈپ  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا

  :ئۇالر .دېدى يه، ـينىڭ قىزى سهفىيهيۇ، بۇ ھــ توختاڭالر
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    .نىـدى دېگهــ  ! لالھۇرەسـۇل يـا   ــ سـۇبهانهلالھ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

 مهن. دۇسـوكۇلداپ يۈرىـ  مۇرلىرىـدا  وتن تان ئىنسـانالرنىڭ قـا  شهيــ 
 ، ـ شـىدىن قورقتـۇم  پ قويۇسـېلى  گۇمـان دىلىڭالرغـا بىـرەر    نىڭشـهيتان 
  . دېدى

  )2175: مۇسلىم(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2160(ئهلبانى  ①
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َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ إِذَا اْعَتكََف طُرَِح لَُه  - 3081
  .اُشُه أَْو ُيوَضُع لَُه َسرِيُرُه َوَراَء أُْسطَُواَنِة التَّْوَبِةِفَر

پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ مۇنداق  مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3081
ــهللهم ئېتىكاپ   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــى س ــا كىرمهكچ ــا،  ق تهۋبه «بولس

 تۆشىكى ھازىرلىناتتىكهينىگه دەپ ئاتىلىدىغان تۈۋرۈكنىڭ  »تۈۋرۈكى
   .①ياكى كارىۋىتى قويۇالتتى

  )1774: ئىبنى ماجه(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي َنذَْرُت ِفـي الَْجاِهِليَّـِة أَنْ    - 3082
  .أَْعَتِكَف لَْيلَةً ِفي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ قَالَ فَأَْوِف بَِنذْرَِك

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ  - 3082 ــا ئهنهۇ ئىبنــى ئ ــداق م ــدۇمۇن ــۆمهر : دەي ئ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

ھهرەم مهسىجىدىدە مهن جاھىلىيهت زامانىدا ! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 
دېـگهن ئىـدى،   ـ   ،قا ئـۆزەمنى ئاتىغانىـدىم  بىر كېچه ئېتىكاپتـا ئولتۇرۇشـ  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . دېدى ـ! شۇ ۋەدەڭنى ئهمهلگه ئاشۇرغىن ،ۇنداق بولسائــ 

  )1656: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 3083
ٍȋَوَسلََّم اْعَتكََف ِفي قُبٍَّة ِمْن ُخو.  

ــد - 3083 ــ  ۇئابـ ــۇ لهيـ ــى ئهبـ ــراھمان ئىبنـ ــداق ىال دادىسـ نىڭ مۇنـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــى  مهن : دېگهنلىكىن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ــهللهمنى ــڭ   ڭۋەسـ ــا دەرىخىنىـ ــدىنخورمـ ــر   ياپراقلىرىـ ــالغان بىـ ياسـ
   .②دىرنىڭ ئىچىدە ئېتىكاپ قىلغانلىقىنى كۆردۈمېچ

 )»ئهلكهبىر« ؛18583: ئهھمهد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 392(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــى       ): 5022(ھهيس ــهنهدىدە ئهل ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــمهد ۋە تهبهران ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

 .ئىبنى ئابىس ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولَ إِنَّ َيقُولُ الِْعلْمِ أَْهلِ ِمْن بِِه َيِثُق َمْن َسِمَع أَنَُّه َماِلك َعْن - 3084
 أَنْ أُمَِّتِه أَْعَماَر َتقَاَصَر فَكَأَنَُّه ذَِلَك ِمْن اللَُّه َشاَء َما أَْو قَْبلَُه النَّاسِ أَْعَماَر أُرَِي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
 ِمـنْ  َخْيٌر الْقَْدرِ لَْيلَةَ اللَُّه فَأَْعطَاُه الُْعْمرِ طُولِ ِفي غَْيُرُهْم لَغََب الَِّذي ِمثْلَ الَْعَملِ ِمْن َيْبلُُغوا لَا

 .َشْهرٍ أَلِْف
ئـۆزى  ئىلىـم ئهھلىـدىن   ئۇ ، ئېيتىشىچه نىڭمالىكئىمام  – 3084

: ېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــانىكهنمۇنــداق د نىڭبىــر كىشــىئىشــىنىدىغان 
ــهللهمگه ئ  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ۆزىـــدىن ئىلگىرىكـــى پهيغهمـ

هللا يــاكى ا(رلىرى كۆرســىتىلدى ۈئۆمــ) دۇنيــادا ياشــىغان(كىشــىلهرنىڭ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ شــۇنىڭ بىــلهن، . )خالىغــانلىرى كۆرســىتىلدى

: كـــۆردى ۋەئۈممىتىنىـــڭ ئـــۆمرىنى قىســـقا ئـــۆز ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 
ــۆمرى « ــۇزۇن بۇرۇنقىالرنىــڭ ئ ــا، ئ ــۇالر بولغاچق  )ئهمهل قىلىــپكــۆپ ( ئ

 .دەپ قالـدى  »ه مېنىڭ ئۈممىتىم ئېرىشـهلمىگۈدەك ئهجىرگشكهن ئېرى
مىـڭ  تائاال پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه   هللا اكۆپ ئۆتمهي، 

  . بهردى ر كېچىسىنىىبولغان قهد ئهۋزەل ئايدىنمۇ
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َدَخلَ َرَمَضانُ فَقَالَ َرُس - 3085
ُحرَِمَها فَقَْد ُحرَِم الَْخْيَر َوَسلََّم إِنَّ َهذَا الشَّْهَر قَْد َحَضَركُْم َوِفيِه لَْيلَةٌ َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ َمْن 

  .كُلَُّه َولَا ُيْحَرُم َخْيَرَها إِلَّا َمْحُروٌم
ــۇ ئ  - 3085 ــى مالىــك رەزىيهلالھ ــدۇ ئهنهس ئىبن ــداق دەي ــۇ مۇن : هنه

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم گهنىدى،رامىزان ئېيى كىر
بـار  تىپ كهلـگهن مۇشـۇ ئايـدا ھهقىـقهتهن بىـر كـېچه       ېسىلهرگه ي«

ــۇ  ــۇپ، ئ ــدىنمۇ ياخشــىدۇر كــېچه بول كىمكــى شــۇ كېچىــدىن   .مىــڭ ئاي
ــا  ــرۇم قالسـ ــان بول    ،مهھـ ــرۇم قالغـ ــىلىقتىن مهھـ ــۈن ياخشـ ــدۇپۈتـ  .ىـ

» ۇنىڭــدىن مهھــرۇم قالىــدۇئسىۋىســى يــوق كىشــىال ېىن نياخشــىلىقت
   .①دېدى

 )1644: نى ماجهبئى(
                                                 

 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1333(ئهلبانى  ①
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َعْن ُيوُسَف ْبنِ َسْعٍد قَالَ قَاَم َرُجلٌ إِلَى الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ َبْعَد َمـا َبـاَيَع    - 3086
ُمْؤِمنَِني فَقَالَ لَا ُتَؤنِّْبنِي َرِحَمـَك  ُمَعاوَِيةَ فَقَالَ َسوَّْدَت ُوُجوَه الُْمْؤِمنَِني أَْو َيا ُمَسوَِّد ُوُجوِه الْ

ـ   ْت إِنَّـا  اللَُّه فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرَِي َبنِي أَُميَّةَ َعلَى ِمْنَبرِِه فََساَءُه ذَِلـَك فََنَزلَ
َزلَْت َهِذِه الْآَيةَ إِنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَـْدرِ  أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر َيا ُمَحمَُّد َيْعنِي َنْهًرا ِفي الَْجنَِّة َوَن

ُمَحمَُّد قَالَ َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ َيْمِلكَُها َبْعَدَك َبُنو أَُميَّةَ َيا 
  .ْهرٍ لَا َيزِيُد َيْوٌم َولَا َيْنقȌُُالْقَاِسُم فََعَدْدَناَها فَإِذَا ِهَي أَلُْف َش

ھهسـهن ئىبنـى ئهلـى    : دەيـدۇ  يۈسۈپ ئىبنى سـهئد مۇنـداق   - 3086
ــدىن      ــئهت قىلغان ــا بهي ــۇ ئهنهۇغ ــاۋىيه رەزىيهلالھ ــۇ مۇئ ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

  :بىر ئادەم ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ ،كېيىن
ــهن   ـــ سـ ــدىڭ    مۇئمىنــ ــارا قىلـ ــۈزىنى قـ ــڭ يـ ــاكى(لهرنىـ ــى  :يـ ئـ

ھهسهن ئىبنى ئهلـى   ،دىگهنىدې ـ  !)ىڭ يۈزىنى قارا قىلغۇچىلهرنمۇئمىن
  :مۇنداق دېدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   .ساڭا رەھمهت قىلسۇنهللا ا. ئهيىبلىمىگىنمېنى ــ 
يهنى (ئۆز مۇنبىرىگه چىققانلىقىنى مهييهنىڭ ۇئچۈشىدە بهنى  ئهلهيهى ۋەسهللهم

كۆرگهنىـدى،  ) كۈمرانلىق قىلىـدىغانلىقىنى بهنى ئۇمهييهنىڭ مۇسۇلمانالرغا ھۆ
بىـز سـاڭا   ﴿ :هللا شـۇنىڭ بىـلهن،   .بۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئېغىر تۇيۇلدى

جهننهتته سـاڭا بىـر دەريـانى     !ئى مۇھهممهد .نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق
نازىـل قىلـدۇق،    كېچىسىدە رىبىز قۇرئاننى ھهقىقهتهن قهد﴿: ۋە ①﴾قئاتا قىلدۇ

شـهرەپ ۋە  (كېچىسى  ىرىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟ قهدكېچىس رىدقه
سـهندىن   مهييهۇئكېچىسى بهنى  رىقهديهنى  ②﴾مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر )پهزىلهتته
دېــگهن ســۈرىلهر  -، مىــڭ ئايــدىن ئــارتۇقتۇرھۆكۈمرانلىــق قىلىــدىغان كېــيىن 

   .نازىل قىلىندى
ــداق دئىبنــــى فهزل قاســــىم  ــدۇمۇنــ ــز : ەيــ ــۇمبىــ هۋىيلهر سۇاللىســــى ئــ

بىر كۈنى ئـارتۇق يـاكى كهم    ھۆكۈمرانلىق قىلغان مۇددەتنى ھېسابلىغانىدۇق،

                                                 
 .سۈرە كهۋسهر ①
 .سۈرە قهدرى ②
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   .①ساق مىڭ ئاي چىقتى ساقمۇئهمهس، 
  )3350: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ رَِجالًا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصـلَّى اللَّـُه    - 3087
َم أُُروا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفي الَْمَنامِ ِفي السَّْبعِ الْأََواِخرِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعلَْيِه َوَسلَّ

ْبعِ َوَسلََّم أََرى ُرǗَْياكُْم قَْد َتَواطَأَْت ِفي السَّْبعِ الْأََواِخرِ فََمْن كَانَ ُمَتَحرِّيَها فَلَْيَتَحرََّها ِفي السَّ
  .َواِخرِالْأَ

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ   3087 ــا ئىبنــى ئ ــداق م ــدۇمۇن ــر تۈركــۈم  : دەي بى
ر چۈشــىدە قهدىــر كېچىســى رامىزاننىــڭ ئــاخىرقى يهتــته كۈنىــدە       هســاھابىل

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .كۆردى نىئىكهنلىكى
ى ر كېچىسىنى رامىزاننىڭ ئاخىرقىقهد غا ئاساسهن،سىلهرنىڭ چۈشۈڭالر«

گه يېتىشـنى  ر كېچىسـى ىـ يهتتىسىگه توغرا كېلىدۇ دەپ قـارايمهن، كىمكـى قهد  
  . دېدى »ئىزدىسۇن رامىزاننىڭ ئاخىرقى يهتتىسىدەئۇنى  خالىسا،

  )2015: بۇخارى(

  .ِفي الَْعْشرِ الْأََواِخرِ: ويف رواية - 3088
دېگهنلىكى رىۋايهت  »...ىدائاخىرقى ئون«: يهنه بىر رىۋايهتته - 3088

  . ىنغانقىل
  )1158: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اْعَتكَفَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 3089
اللَّـُه   َوَسلََّم الَْعْشَر الْأَْوَسطَ فَلَمَّا كَانَ َصبِيَحةَ ِعْشرِيَن َنقَلَْنا َمَتاَعَنا فَأََتاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

نِـي  َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن كَانَ اْعَتكََف فَلَْيْرجِْع إِلَى ُمْعَتكَِفِه فَإِنِّي َرأَْيُت َهِذِه اللَّْيلَـةَ َوَرأَْيتُ 
ـ  الَْحقِّ أَْسُجُد ِفي َماٍء َوِطنيٍ فَلَمَّا َرَجَع إِلَى ُمْعَتكَِفِه َوَهاَجْت السََّماُء فَُمِطْرَنا فََوالَِّذي َبَعثَُه بِ

لَقَْد َهاَجْت السََّماُء ِمْن آِخرِ ذَِلَك الَْيْومِ َوكَانَ الَْمْسجُِد َعرِيًشا فَلَقَْد َرأَْيُت َعلَـى أَْنِفـِه   
  .َوأَْرَنَبِتِه أَثََر الَْماِء َوالطِّنيِ

                                                 
 .ب، تېكىستى مۇنكهر، ـ دېگهنسهنهدى زەئىپ ۋە مۇزتهرى): 663(ئهلبانى  ①
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مهلــۇم بىــر : دەيــدۇمۇنــداق  د رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇىئهبــۇ ســهئ - 3089
يهنــــى ئــــونىنچى كۈنىــــدىن ( ىــــدارامىزاننىــــڭ ئوتتۇرىســــىدىكى ئون

ــۈنىگىچه  ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    )يىگىرمىنچــى ك پهيغهم
بىـز  يىگىرمىنچى كۈنى ئهتىگهندە  غانىدۇق،بىلهن بىرگه ئېتىكاپ قىل

پهيغهمـــبهر كـــۆپ ئـــۆتمهي، . ئېلىـــپ كهتتـــۇقتـــاقلىرىمىزنى ـ يـــۈك    
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يېنىمىزغا كېلىپ

ـــ دەرھــال ــ ـ ــايتۇڭالرۇرۇنقى ئېتىكــاپ ئورنب ــا ق چــۈنكى مهن  ىڭالر،غ
) ئۇ كېچىـدە (ۋە  كۆردۈم) يهنى قهدىر كېچىسىنى(ىنى بۇ كېچچۈشۈمدە 

يهنــى قهدىــر  ( ئۆزەمنىــڭ الي ســۇغا ســهجدە قىلغــانلىقىمنى كــۆردۈم    
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . دېــدى ، ـ  )كېچىســى تېخــى ئۆتمهپتــۇ 
ــۋەســهللهم ئېتىكــاپ قىل ــي انىۋاتق ھــاۋا ، كېتىشــىگىالرىگه قايتىــپ ې

ــامغۇر يېغىـــپ كهتتـــى تۇتۇلـــۇپ، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  .يـ
تائاالنىـڭ نـامى   هللا پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋەتـكهن ا    يۋەسهللهمنى ھهقىقى

تارتىــپ ئاســمان  كهچقۇرۇنــدىن ىبىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، شــۇ كــۈن 
الر ىشـۇمب  –اخ نىڭ ئۆگزىسـى شـ  مهسـجىد ئۇ چـاغالردا   .بۇلۇتلۇق بولدى

ــدى  ــان ئىــ ــلهن يېپىلغــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  مهن . بىــ ــبهر ســ پهيغهمــ
  . كۆردۈم سۇنىڭ يۇقىنى الي داۋەسهللهمنىڭ بۇرنى

  )2040: بۇخارى(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3090
 َعلَـى  ُتْرِكيَّـةٍ  قُبٍَّة ِفي الْأَْوَسطَ الَْعْشَر اْعَتكََف ثُمَّ َرَمَضانَ ِمْن الْأَوَّلَ الَْعْشَر كََفاْعَت َوَسلََّم
 النَّـاسَ  فَكَلََّم َرأَْسُه أَطْلََع ثُمَّ الْقُبَِّة َناِحَيِة ِفي فََنحَّاَها بَِيِدِه الَْحِصَري فَأََخذَ قَالَ َحِصٌري ُسدَِّتَها
 ثُمَّ الْأَْوَسطَ الَْعْشَر اْعَتكَفُْت ثُمَّ اللَّْيلَةَ َهِذِه أَلَْتِمُس الْأَوَّلَ الَْعْشَر اْعَتكَفُْت إِنِّي فَقَالَ ْنُهِم فََدَنْوا
 فَـاْعَتكَفَ  فَلَْيْعَتِكْف َيْعَتِكَف أَنْ ِمْنكُْم أََحبَّ فََمْن الْأََواِخرِ الَْعْشرِ ِفي إِنََّها ِلي فَِقيلَ أُِتيُت
  .َوَماٍء ِطنيٍ ِفي َصبِيَحَتَها أَْسُجُد َوإِنِّي وِْترٍ لَْيلَةَ أُرِيُتَها َوإِنِّي قَالَ َمَعُه اُسالنَّ

: دەيــدۇمۇنــداق  د خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ىئهبــۇ ســهئ  - 3090
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم رامىزاننىــڭ ئــاۋۋالقى ئونىــدا 

دىرىـدا  ېتۇرىـدىكى ئونىـدا تـۈرك چ   ئېتىكاپ قىلدى، ئانـدىن كېـيىن ئوت  
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ئىشـىكىگه بىـر پـارچه بـورا     دىرنىڭ ېـ ئـۇ چ  .دىئولتۇرۇپ ئېتىكـاپ قىلـ  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بـورىنى       .تارتىپ قويۇلغانىدى

قولى بىلهن بىر تهرەپكه قايرىپ تۇرۇپ، بېشىنى چېـدىردىن چىقـاردى ۋە   
ڭ ئـاۋۋالقى ئونىـدا ئېتىكـاپ    مهن رامىزاننىـ « :ئهتراپىدىكى كىشىلهرگه

ــى   ،قىلىــپ ــۇ كېچىن ــى قهد(ب ــيهن ــدىم )ر كېچىســىنىى ــدىن . ئىزدى ئان
كېيىن ماڭا ئۇ  .كېيىن ئوتتۇرىدىكى ئونىدا ئېتىكاپ قىلىپ ئىزدىدىم

كېچىنىــــڭ رامىزاننىــــڭ ئــــاخىرقى ئــــون كۈنىــــدە بولىــــدىغانلىقى  
ىلهر كىشـ  .دېدى »خالىغانالر ئېتىكاپىنى داۋامالشتۇرسۇن. بىلدۈرۈلدى

. پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىرگه ئېتىكاپ قىلدى
ئــۇ چۈشــۈمدە ماڭــا  «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يهنه   

ئــۇ  )چۈشــۈمدە. (بىلدۈرۈلــدىە بولىــدىغانلىقى ۈنلهردتــاق كــ ىنىــڭكېچ
ــهجدە قىل   ــا س ــى پاتقاقق ــۆردۈم كېچىنىــڭ ئهتىگىن ــانلىقىمنى ك  »ىۋاتق

  . دېدى
  )1167: مۇسلىم(

 َخَرْجُت َوإِنِّي الْقَْدرِ لَْيلَةُ ِلي أُبِيَنْت كَاَنْت إِنََّها النَّاُس أَيَُّها َيا فَقَالَ: ويف أخرى - 3091
 ِمـنْ  اِخرِالْأََو الَْعْشرِ ِفي فَالَْتِمُسوَها فَُنسِّيُتَها الشَّْيطَانُ َمَعُهَما َيْحَتقَّاِن َرُجلَاِن فََجاَء بَِها ِلأُْخبَِركُْم
 ِمنَّـا  بِالَْعَدِد أَْعلَُم إِنَّكُْم َسِعيٍد أََبا َيا قُلُْت قَالَ َوالَْخاِمَسِة َوالسَّابَِعِة التَّاِسَعِة ِفي الَْتِمُسوَها َرَمَضانَ
 َواِحَدةٌ َمَضْت إِذَا قَالَ َوالَْخاِمَسةُ َوالسَّابَِعةُ التَّاِسَعةُ َما قُلُْت قَالَ ِمْنكُْم بِذَِلَك أََحقُّ َنْحُن أََجلْ قَالَ

 السَّابَِعةُ َتِليَها فَالَِّتي َوِعْشُرونَ ثَلَاثٌ َمَضْت فَإِذَا التَّاِسَعةُ َوِهَي َوِعْشرِيَن ِثْنَتْينِ َتِليَها فَالَِّتي َوِعْشُرونَ
  .الَْخاِمَسةُ َتِليَها فَالَِّتي َوِعْشُرونَ َخْمٌس َمَضى فَإِذَا

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : مۇنداق دېيىلگهن ايهتتهيهنه بىر رىۋ - 3091
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ر كېچىســـى بىلدۈرۈلـــدى، مهن ئـــۇنى ىـــماڭـــا قهد! ئـــى خـــااليىق«
قويغـان   پدەلگه سـېلى ېـ شـهيتان ج  ،سىلهرگه خهۋەر قىلغىلـى چىقسـام  

) نـى قايسـى كېچىـدە ئىكهنلىكى  ( ،ئىككى كىشى كهلدى، شۇنىڭ بىلهن
ــدىم ئۇن ــۇپ قال ــۇنى رامىز .ت ــاخىر ئ ــڭ ئ ــڭاننى ــۇزى قى ئونىنى نچى، توقق

  ):راۋى(مهن . دېدى »!نچى كېچىلىرى ئىزدەڭالربهشىيهتتىنچى ۋە 
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 ، ـ سـاننى بىـزدىن ياخشـى بىلىسـىلهر    ئـۇ  سـىلهر  ! سـهئىد  ۇئى ئهبــ 
. دېـدى  ــ  مىـز، اخشـى بىلى سـىلهردىن ي ساننى بىز ئۇ  شۇنداق،: دېسهم، ئۇ
  :ئۇنىڭدىن

يهنــى (ىنچى كــېچه دېــگهن نــېمه ــــ توققــۇزىنچى، يهتتىنچــى ۋە بهشــ
  :دەپ سورىسام ؟ ـ)قايسى كۈنلهرگه توغرا كېلىدۇ

 توققۇزىنچى ،ئۇ .يىگىرمه ئىككى كېلىدۇ ،يىگىرمه بىردىن ئۆتسهــ 
 ى كـېچه؛ يهتتىنچ نىڭدىن كېيىنكىسى،يىگىرمه ئۈچى ئۆتسه، ئۇ كېچه؛

نىڭدىن كېيىنكىسى، بهشىنچى كېچه بولىـدۇ،  يىگىرمه بهشى ئۆتسه، ئۇ
  . دېدى ـ

  )1167: مۇسلىم(

 قَـدْ  بَِحْيثُ َنْحُن اللَِّه، َرُسولَ َيا: قَالَ الُْجَهنِيَّ، أَنَّ َماِلٍك، ْبنِ أََنسِ َعْن - 3092
 ِمَن اَألَواِخَر السَّْبَع اْحُضرِ”: قَالَ الْقَْدرِ، بِلَْيلَِة فَأَْخبِْرَنا الشَّْهَر َنْحُضَر أَنْ َنْسَتِطيُع َوال َعِلْمَت

: قَالَ ،“اللَّْيلَةُ َهِذِه َوِهَي َتْبقَى، َسابَِعٍة لَْيلَةَ الَْتِمْسَها”: قَالَ ذَِلَك، أَْسَتِطيُع ال: قَالَ ،“لشَّْهرِا
 الشَّْهُر َهذَا كَذَا”: فَقَالَ َبِقَني، ِلثََماٍن َوِهَي َوِعْشرِيَن، ثَالٍث لَْيلَةُ َهِذِه اللَِّه، َرُسولَ َيا: قُلُْت
Ȍَُُبِقَني َسْبٌع َوِهَي ،َيْنق“.  

ــداق    - 3092 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ ــدۇئهنهس ئىبن : دەي
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يجۇھهنى
بـۇ يهردە  ) اديهنـى رامىزانـ  ( دائايـ  بـۇ بىزنىـڭ  ! نىـڭ رەسـۇلى  هللائـى ا ــ 

ــدىغانلىقىمىزنى بىلىســهن  ــۇڭا. بواللماي ــزگه ق ش ــهدبى ســىنى كېچى رى
  :دېدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلدۈرگهن بولساڭ، ـ

  .دېدى ـ! نئاخىرقى يهتته كۈنگه قاتناشقىــ 
  .دېدىـ ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمايمهن، ــ 
قهدىـر   قالغـان كېچىسـى ئىـزدىگىن،   كـېچه   هيهتـت  ،ئۇنـداق بولسـا  ــ 

  :دېدى، ئۇ ئادەم ، ـكېچىسى شۇ كېچىدە
شـۇنداق   ؟نچى كېچىغـۇ ىئـۇ يىگىـرمه ئـۈچ   ! نىـڭ رەسـۇلى  هللائـى ا ـ ـ

دېـگهن ئىـدى، پهيغهمـبهر     -بولغاندا سـهككىز كـېچه قالغـان بولمامـدۇ؟     
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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   .①دېدى ، ـقالىدىغان كېچىدۇر كېچهئاي قىسقىرايدۇ، ئۇ يهتته ــ بۇ 
 )3712: مهۋسىلى(

 ليلة فيها تبتغى ليلة أي أخربƆ اهللا رسول يا قال أنه أنيس بن اهللا عبد عن - 3093
 .الخربتك الليلة تلك اال الصالة الناس تترك أن لوال فقال القدر

: دۇدەيـ يس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    ۇنهئابدۇلالھ ئىبنى ئ - 3093
  :دىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهن

ـــ  ــى اــ ــۇلىهللائـ ــىنىڭ قاي! نىـــڭ رەسـ ــر كېچىسـ ــېچه قهدىـ ــى كـ سـ
پهيغهمـبهر   ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ بهرگهن بولسـاڭ، ـ دەپ سـورىغانىدىم،   

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
نامـازنى تهرك  شۇ كېچىدىن باشـقا ۋاقىـتالردا   ئهگهر كىشىلهرنىڭ ــ 

ــاڭا   ېئ ــۋەتته سـ ــام، ئهلـ ــان بولسـ ــىدىن قورقمىغـ ئېيتىـــپ بهرگهن تىشـ
   .②دېدى بوالتتىم، ـ

  )»ئهلكهبىر«(

ويف رواية عن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُنْيسٍ قَالَ قُلُْت أََجلْ أَْرَسلَنِي إِلَْيَك َرْهطٌ ِمـْن   - 3094
ْيلَةُ ثُمَّ َبنِي َسلََمةَ َيْسأَلُوَنَك َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ فَقَالَ كَْم اللَّْيلَةُ فَقُلُْت اثَْنَتاِن َوِعْشُرونَ قَالَ ِهَي اللَّ

  .لْقَابِلَةُ ُيرِيُد لَْيلَةَ ثَلَاٍث َوِعْشرِيَنَرَجَع فَقَالَ أَْو ا
ــۋايهتته  - 3094 ــيىلگهن  يهنه بىــر رى ــداق دې ــدۇلالھ ئىبنــى  : مۇن ئاب
ــۇنهيس ــ ئ ــۇ  ۇج ــۇ ئهنه ــى   ھهنى رەزىيهلالھ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :ۋەسهللهمگه
ــى ا  ـــ ئ ــهل ! نىــڭ رەســۇلى هللاـ ــى س ــى لهر دىكىمه قهبىلىســىهبهن مېن

 وغرۇلـۇق سـوراپ كـېلىش ئۈچـۈن ئهۋەتتـى، ـ      سهندىن قهدىـر كېچىسـى ت  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى

  :دەپ سورىدى، ئۇ ـ ھازىر قانچىنچى كېچه؟ــ 

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە مهن بىلمهيـــدىغان  ): 5048(ھهيســـهمى  ①

 .كىشى بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 5062(ھهيسهمى  ②
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ـــ  ــرمه ئىككىنچــى كــېچه ـ ــد ، ـ  يىگى ــبهر ســهلاللالھۇ   .دىې پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــقهدـ ــدە ى ــۇ كېچى ــدى   ،ر كېچىســى مۇش ــادەم قايتىــپ  . ـ دې ــۇ ئ ئ
  ):يىگىرمه ئۈچىنچى كېچىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا( ،ىىدماڭغان

  . ①ــ ياكى كېلىدىغان كېچىدە، ـ دېدى
  )1379: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُنْيسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أُرِيُت لَْيلَةَ  - 3095
أََرانِي ُصْبَحَها أَْسُجُد ِفي َماٍء َوِطنيٍ قَالَ فَُمِطْرَنا لَْيلَةَ ثَلَـاٍث َوِعْشـرِيَن   الْقَْدرِ ثُمَّ أُْنِسيُتَها َو

ـ   ِه فََصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْنَصَرَف َوإِنَّ أَثََر الَْماِء َوالطِّنيِ َعلَـى َجْبَهِت
  .لَِّه ْبُن أَُنْيسٍ َيقُولُ ثَلَاٍث َوِعْشرِيَنَوأَْنِفِه قَالَ َوكَانَ َعْبُد ال

: دەيـدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنهيس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     - 3095
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

قايسـى كـۈن   (ئهمما ر كېچىسى كۆرسىتىلدى، ىماڭا قهدچۈشۈمدە «
ىڭ ئهتىگىنـى  شۇ كېچىن) چۈشۈمدە( .ئۇنتۇپ قالدىم )بولىدىغانلىقىنى

  . دېدى »الي سۇغا سهجدە قىلىۋاتقانلىقىمنى كۆردۈم
) سۆزىنى داۋامالشـتۇرۇپ (ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنهيس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

ــدى ــداق دې ــۈچ: مۇن ــامغۇر ياغــدى، پهيغهمــبهر  ىيىگىــرمه ئ نچى كــېچه ي
ــايتتى      ــپ ق ــۇپ بېرى ــاز ئوق ــزگه نام ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه . س

ــىزكى، په ــهللهمنىڭ    شۈبهىســ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ يغهمــ
ــدا   ــۇقىپىشانىســىدە ۋە بۇرنى ــار ئىــدى  الي ي ــدۇلالھ ئىبنــى  . ب شــۇڭا ئاب

   .دەيتتى -يىگىرمه ئۈچىنچى كېچه قهدىر كېچىسى، : ئۇنهيس
  )1168: مۇسلىم(

  .َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ الَْتِمُسوا ِفي أَْرَبعٍ َوِعْشرِيَن - 3096
ر ىـ قهد«: دەيـدۇ مۇنـداق   مـا ەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى ئابباس ر - 3096

                                                 
 .دېگهنھهسهن ۋە سهھىه، ـ ): 1230(ئهلبانى  ①
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  . »ى كېچىدىن ئىزدەڭالرچنىكېچىسىنى يىگىرمه تۆت
  )2022 :بۇخارى(

َعْن بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْيلَـةُ الْقَـْدرِ لَْيلَـةُ أَْرَبـعٍ      - 3097
  .َوِعْشرِيَن

ــۇ ئهن  3097 ــالل رەزىيهلالھـ ــ بىـ ــدۇكى،  ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ هـ
ر كېچىسـى يىگىـرمه   ىـ قهد«: پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

  . ①دېگهن» تۆتىنچى كېچىدە بولىدۇ
  )23373: ئهھمهد(

َعْن زِرٍّ قَالَ َسِمْعُت أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ َيقُولُ َوِقيلَ لَُه إِنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد  - 3098
قَاَم السََّنةَ أََصاَب لَْيلَةَ الْقَْدرِ فَقَالَ أَُبيٌّ َواللَِّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو إِنََّها لَِفي َرَمَضـانَ   َيقُولُ َمْن

ِه َصلَّى للََّيْحِلُف َما َيْسَتثْنِي َوَواللَِّه إِنِّي لَأَْعلَُم أَيُّ لَْيلٍَة ِهَي ِهَي اللَّْيلَةُ الَِّتي أََمَرَنا بَِها َرُسولُ ا
 اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِقَياِمَها ِهَي لَْيلَةُ َصبِيَحِة َسْبعٍ َوِعْشرِيَن َوأََماَرُتَها أَنْ َتطْلَُع الشَّـْمُس ِفـي  

  .َصبِيَحِة َيْوِمَها َبْيَضاَء لَا ُشَعاَع لََها
 غـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئۇبهي ئىبنى كهئب : دەيدۇزىر مۇنداق  - 3098
 يىلبــويى كېچىنــى: نىــڭئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ئابــدۇلالھ

ـ دۇ،    االيــر كېچىســىنى تاپىــقهدئانــدىن  ،ن ئۆتكۈزســهئىبــادەت بىــله 
  :ئۇبهي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ،گهنلىكى يهتكۈزۈلگهن ئىدىدې

بىـلهن  تائاالنىڭ نـامى  هللا ا بولمىغانئىالھ بىر باشقا ھېچ ۆزىدىن ئــ 
مهن ئۇنىــڭ  رامىــزان ئېيىــدادۇر،شهكســىز كېچىســى  ىــرقهد قهســهمكى،

پهيغهمـبهر  ئـۇ كـېچه بولسـا،     .بىلىـمهن  مۇقايسى كېچىدە ئىكهنلىكىنى
تۈنهشـكه بۇيرىغـان كېچىنىـڭ دەل     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنى

ىنچى كۈنىگه يىگىرمه يهتتئهتىگىنى  دېمهك، قهدىر كېچىسى، .ئۆزى شۇ
ۋە  ئـاق  نىڭقۇياشـ  تىگهنـدە شۇ كـۈنى ئه  .تهۋە بولىدىغان كېچىدە بولىدۇ

                                                 
ــهمى  ① ــهندۇر، ـ       ): 5044(ھهيسـ ــهنهدى ھهسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد رىـ ــام ئهھـ ــۇ ھهدىســـنى ئىمـ بـ

 .دېگهن
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، ـ  قهدىر كېچىسى بولغانلىقنىـڭ ئاالمىتىـدۇر  شى نۇرسىز ھالهتته چىقى
  . دېدى

 )762: مۇسلىم(

أَْخَبَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها لَْيلَةٌ َصـبِيَحُتَها  : ويف رواية - 3099
ٌع فََعَدْدَنا َوَحِفظَْنا َواللَِّه لَقَْد َعِلَم اْبُن َمْسُعوٍد أَنََّها ِفي َرَمَضانَ َتطْلُُع الشَّْمُس لَْيَس لََها ُشَعا

  .َوأَنََّها لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعْشرِيَن َولَِكْن كَرَِه أَنْ ُيْخبَِركُْم فََتتَِّكلُوا
ئـۇبهي ئىبنـى كهئـب    : مۇنداق دېـيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته  - 3099

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : مۇنـــداق دەيـــدۇ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ
قۇيـاش نۇرسـىز ھـالهتته     گىنـى ئهتى ر كېچىسـى ىـ قهد« :بىزگهۋەسهللهم 
 ،الپبسـا ېبىـز ئـۇ كېچىنـى ھ   شـۇنىڭ بىـلهن،   . دەپ ئۇقتۇرغان »ۇچىقىد

بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،    تائاالنىـڭ نـامى   هللا ا. سىمىزدە ساقلىدۇقېئ
ئۇنىـــڭ ھهقىـــقهتهن  مـــۇھـــۇ ئهنهۇئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلال

يىگىرمه يهتتىنچـى  ئىچىدە ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇ كېچىنىڭ رامىزاننىڭ 
ئــۇ ســىلهرنىڭ شــۇنىڭغىال لــېكىن . ۇدىــئىكهنلىكىنــى بىل ىســىكېچ

 يۆلىنىۋېلىپ، ئهمهل ـ ئىبادەتته سۇسلىشىپ كېتىشىڭالردىن قورقۇپ، 
   .①دەپ بېرىشنى خالىماپتۇسىلهرگه 

  )793: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اطْلُُبوَها لَْيلَةَ  - 3100
  .َسْبَع َعْشَرةَ ِمْن َرَمَضانَ َولَْيلَةَ إِْحَدى َوِعْشرِيَن َولَْيلَةَ ثَلَاٍث َوِعْشرِيَن ثُمَّ َسكََت

پهيغهمـبهر  : هۇ مۇنداق دەيـدۇ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهن - 3100
  :گهزسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بى

كېچىســىنى رامىزاننىــڭ ئــون يهتــته، يىگىــرمه بىــر ۋە       ىــرقهد«
ــزدەڭلهر    ــرى ئى ــۈچىنچى كېچىلى ــرمه ئ ــپ  د »!يىگى ــۇپال جىمى ەپ بول

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 635(ئهلبانى  ①
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  . ①قالدى
  )1384: داۋۇد ئهبۇ(

ي أَبِي قَالَ ذُِكَرْت لَْيلَةُ الْقَْدرِ ِعْنـَد  َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ َحدَّثَنِ عن ُعَيْيَنة ْبن - 3101
ا ِفـي  أَبِي َبكَْرةَ فَقَالَ َما أََنا ُملَْتِمُسَها ِلَشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَّ

َيْبقَْيَن أَْو ِفي َسْبعٍ َيْبقَْيَن أَْو ِفي َخْمسٍ  الَْعْشرِ الْأََواِخرِ فَإِنِّي َسِمْعُتُه َيقُولُ الَْتِمُسوَها ِفي ِتْسعٍ
  .َيْبقَْيَن أَْو ِفي ثَلَاِث أََواِخرِ لَْيلٍَة

نىڭ مۇنــــداق ىراھمان دادىســــۇئــــۇيهينه ئىبنــــى ئابــــد   - 3101
ر كېچىسـى  ىـ قهد يېنىـدا  ڭئهبۇ بهكرەنىـ : رىۋايهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى 

  :تىلغا ئېلىنغانىدى، ئۇ
ر ىــقهد« :مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   ــــ 

 ئـاخىرقى يـاكى   ئاخىرقى يهتتىسـى ياكى  ئاخىرقى توققۇزى كېچىسىنى
دېگهنلىكىنـى   »!ئىزدەڭالر قالغاندا ياكى ئاخىرقى ئۈچىۋە قالغاندا بهشى

   .دېدىئاڭلىغانىدىم، ـ 
  )794: تىرمىزى(

 ِمْن الِْعَشاَء َشهَِد َمْن َيقُولُ كَانَ الُْمَسيَّبِ ْبَن َسِعيَد أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 3102
  .ِمْنَها بَِحظِِّه أََخذَ فَقَْد الْقَْدرِ لَْيلَِة

ب مۇنــداق هســهئىد ئىبنــى مۇســهيي: دەيــدۇمالىــك مۇنــداق  - 3102
ر كېچىسىدە خـۇپتهن نـامىزىنى جامـائهت بىـلهن ئوقۇغـان      ىقهد: دەيتتى

  . نېسىۋىسىنى ئالغان بولىدۇ كىشى، شۇ كېچىدىكى
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ أَْخَبَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن   - 3103
فَإِنََّها َوْتٌر لَْيلَِة إِْحـَدى   لَْيلَِة الْقَْدرِ فَقَالَ ِهَي ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ فَالَْتِمُسوَها ِفي الَْعْشرِ الْأََواِخرِ

َوِعْشرِيَن أَْو ثَلَاٍث َوِعْشرِيَن أَْو َخْمسٍ َوِعْشرِيَن أَْو َسْبعٍ َوِعْشرِيَن أَْو آِخرِ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضانَ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 295( ئهلبانى ①
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  .َمْن قَاَمَها اْحِتَساًبا غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
ــادە ئىبنــى ســامىت رەزىيه  - 3103 ــداق لالھــۇ ئهنهــۇئۇب ــدۇ مۇن : دەي

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قهد   ــپهيغهم ــدە  ر كېچىســىى ھهققى
 ئۇ كـېچه رامىزانـدا بولىـدۇ، ئـۇنى رامىزاننىـڭ ئـاخىرقى ئـون       « :سۆزلهپ

يىگىـرمه   ،تاق كېچىلهردە بولۇپ، يىگىـرمه بىـر   ،ئۇ .ىدىن ئىزدەڭلهركۈن
مىزاننىــڭ ئــاخىرقى يــاكى را ىســىدەيىگىــرمه يهتت ،يىگىــرمه بهش ،ئــۈچ

 بســاۋا ۋە نىــڭ ۋەدىســىگه ئىشــهنگهنهللاكىمكــى ا. كېچىلىرىــدە بولىــدۇ
ى ىكـ ، ئىلگىرنى ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزسهقىلغان ھالدا شۇ كېچى مىدئۈ

   .①دېدى »گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ
  )22257: ئهھمهد(

َم إِنَّ أََماَرةَ لَْيلَِة الْقَـْدرِ أَنََّهـا   قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: وله - 3104 
أَنْ  َصاِفَيةٌ َبلَْجةٌ كَأَنَّ ِفيَها قََمًرا َساِطًعا َساِكَنةٌ َساجَِيةٌ لَا َبْرَد ِفيَها َولَا َحرَّ َولَا َيِحلُّ ِلكَْوكَبٍ

يَحَتَها َتْخُرُج ُمْسَتوَِيةً لَْيَس لََها ُشَعاٌع ُيْرَمى بِِه ِفيَها َحتَّى ُتْصبَِح َوإِنَّ أََماَرَتَها أَنَّ الشَّْمَس َصبِ
 .ِمثْلَ الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ

ــۋايهت    - 3104 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىت رەزىيهلالھـ ــادە ئىبنـــى سـ ئۇبـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــقهد«  ــى ــاالمىتىىر كېچىس ــۇكى، نىڭ ئ ــۇددى   ش ــېچه خ ــدك ىڭ ئاي
ئـۇ كـېچه   . ئىسسـىقمۇ بولمايـدۇ  ، سـوغۇقمۇ ھاۋا كېچىدەك يورۇق بولۇپ، 
 تــاڭ ئــاتقۇچه شــهيتانالرنى كۆيــدۈرگۈچىتــاكى . ئــالهم جىمجىــت بولىــدۇ

 ،شــۇكى ئۇنىــڭ ئاالمهتلىرىنىــڭ يهنه بىــرى  . يۇلتۇزالرمــۇ ئېتىلمايــدۇ 
 ئـاق ۋە لـۇن ئايـدەك   وخۇددى ئون تۆت كۈنلۈك ت ئهتىگهندە قۇياش ئهتىسى
   .②ز چىقىدۇنۇرسى

  )22259: ئهھمهد(
                                                 

ــهمى  ① ــهنهدىدە     ): 5040(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهەھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ
ئىبنـــى مـــۇھهممهد ئىبنـــى ئهقىـــل ئىســـىملىك ھهر خىـــل باھـــا بېـــرىلگهن كىشـــى بـــار، ـ        ھئابـــدۇلال
 .دېگهن

ــهمى  ② ــرى     ): 5041(ھهيســـ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــمهد رىـــ ــام ئهھـــ ــنى ئىمـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 َوال: قَـالَ  َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن اَألْسقَعِ، بن َواِثلَةَ َعْن - 3105
  .رِيَح َوال َمطََر، َوال ِفيَها، َسَحاَب

ــۋايهت    - 3105 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــقه رەزىيهلالھـ ــىله ئىبنـــى ئهسـ ۋاسـ
   :مۇنداق دېگهن لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلالىدۇكى، قىلىن
   .①»كېچىدە بۇلۇتمۇ، يامغۇرمۇ، شامالمۇ بولمايدۇئۇ «

 )22/59: »بىرهئهلك«(

وألمحد والبزار َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   - 3106
َسابَِعٍة أَْو َتاِسَعٍة َوِعْشرِيَن إِنَّ الَْملَاِئكَةَ ِتلَْك اللَّْيلَةَ ِفي الْأَْرضِ أَكْثَـُر  ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ إِنََّها لَْيلَةُ 

 .ِمْن َعَدِد الَْحَصى
دۇكى، نىـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلى     - 3106

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يهتتىنچـى يـاكى يىگىـرمه توققـۇزىنچى      يىگىرمه ر كېچىسىىقهد«

ساناقسىز ئاۋۇپ  - ئۇ كېچىدە ماالئىكىلهر زېمىندا سان. كېچىدە بولىدۇ
   .②»كېتىدۇ

  )؛ بهززار10356: ئهھمهد(

 الْقَْدرِ لَْيلَةَ الَْتِمُسوا”: قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعْن - 3107
 َخْمـسٍ  أَْو َوِعْشـرِيَن،  ثَـالثٍ  أَْو َوِعْشرِيَن، إِْحَدى أَْو َعْشَرةَ، ِتْسَع أَْو َعْشَرةَ، َسْبَع يِف

 .“َوِعْشرِيَن ِتْسعٍ أَْو َوِعْشرِيَن َسْبعٍ أَْو َوِعْشرِيَن،
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3107

  :ى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه
ر كېچىســىنى ئــون يهتتىنچــى، ئــون توققــۇزىنچى، يىگىــرمه  ىــقهد«

بىرىنچى، يىگىرمه ئۈچىنچى، يىگىرمه بهشـىنچى، يىگىـرمه يهتتىنچـى    
                                                 

ــهمى  ① ــىر ئىبنــ      ): 5065(ھهيس ــهنهدىدە بىش ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ى ئهۋن ۋە ب
 .بهكار ئىبنى تهمىم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــى    ): 5042(ھهيسـ ــمهد، بهززار ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــدا (بـ ــۈچىلى كىتابىـ ــۋايهت ) ئـ رىـ
 .قىلغان، ـ دېگهن
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  . ①»ياكى يىگىرمه توققۇزىنچى كېچىلهردە ئىزدەڭلهر
  )1305: »هتئهۋسلئه«(

لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوأََنـا   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ ُسِئ - 3108
 .أَْسَمُع َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ فَقَالَ ِهَي ِفي كُلِّ َرَمَضانَ

 :دەيـدۇ مۇنـداق   مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر - 3108
ر كېچىسـى توغرۇلـۇق   ىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن قهد

  :داالغانرسو
   .②دەپ جاۋاب بهرگهن »ر كېچىسى رامىزاننىڭ ھهممىسىدەىقهد«

  )1387: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َتذَاكَْرَنا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِعْنَد َرُسـولِ اللَّـِه    - 3109
 .ِحَني طَلََع الْقََمُر َوُهَو ِمثْلُ ِشقِّ َجفَْنٍة َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَيُّكُْم َيذْكُُر

پهيغهمـبهر   :دەيـدۇ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    ئهبۇ ھۇرەيرە  – 3109
) ۋاقتـى ( نىڭر كېچىسـى ىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا قهد

  :ۇق، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمىدق سۆز ئاچقانۇلۇتوغر
ھـالهتته  چوڭ بىر تاۋاقنىڭ يېرىمىغا ئوخشاش  ڭينىقايسىڭالر ئا«

يهنى قهدىـر كېچىسـى   ( .دەپ سورىدى »چىققان ۋاقتىنى دەپ بېرەلهيدۇ؟
   .)شۇنداق كۈنلهردە بولىدۇ، دېمهكچى

  )1170: مۇسلىم(

اللَّْيـلِ  َعْن َجابِرٍ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ ِفـي   ـ  3110
اُه َوذَِلَك لََساَعةً لَا ُيَواِفقَُها َرُجلٌ ُمْسِلٌم َيْسأَلُ اللََّه َخْيًرا ِمْن أَْمرِ الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة إِلَّا أَْعطَاُه إِيَّ

 .كُلَّ لَْيلَة
جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 3110

                                                 
ھزىم بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئهبــــۇ مــــۇ  ): 5043(ھهيســــهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .زەئىپ، سهھىه ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 296(ئهلبانى  ②
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  :مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ــار   « ــا ئىجــابهت بولىــدىغان بىــر ۋاقىــت ب ــۇپ، بىــر كېچىــدە دۇئ  بول

ا قىلغـان  قـ هللادۇنيا ۋە ئـاخىرەتته بهخـت تېـپىش ئۈچـۈن ا     نىڭمۇسۇلمان
ــۇدۇل ك  ــا ئـ ــۇ ۋاقىتقـ ــا، اېلىـــپ دۇئاســـى شـ ــگهن ئۇنىـــڭ هللا قالسـ تىلىـ

   .»دە بولىدۇىنهرسىسىنى بېرىدۇ، ئۇ ۋاقىت ھهممه كېچ
  )757: مۇسلىم(

ْن َعاِئَشةَ قَالَْت فَقَْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةً فََخَرْجُت فَإِذَا ُهَو َع - 3111
أَنَّـَك   بِالَْبِقيعِ فَقَالَ أَكُْنِت َتَخاِفَني أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيِك َوَرُسولُُه قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي ظََنْنُت

َيْغِفُر َبْعَض نَِساِئَك فَقَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْنزِلُ لَْيلَةَ النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا فَ أََتْيَت
  .ưن استحق النار: وزاد رزين .ِلأَكْثََر ِمْن َعَدِد َشْعرِ غََنمِ كَلْبٍ

ــدۇ   - 3111 ــداق دەي ىــر كېچىســى ب: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇن
شـۇنىڭ   .يېنىمدا يوقپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  ،قارىسام

 پهيغهمــبهر. هقىــئ مازارلىقىــدا تۇرۇپتــۇب ،چىقســامزدەپ بىــلهن، ئــۇنى ئىــ
  :مېنى كۆرۈپ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ســاڭا ئادىــل بولماســلىقىدىن   نىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ  هللاۋە اهللا اــــ 
  :نمه. دېدى ـ! قورقتۇڭمۇ؟

ىغــا كهتــتىمىكىن دەپ گۇمــان ئاياللىرىنىــڭ يېن باشــقانى ېســــــ 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىمـ ىم، ىدقىلغان
شـهئبان ئېيىنىـڭ ئـون بهشـىنچى كېچىسـى بىرىنچـى        تائـاال  هللاــ 

نىڭ قويلىرىنىـــڭ تۈكىـــدىنمۇ ىئاســـمانغا چۈشـــۈپ، كهلـــب قهبىلىســـ
  .دېدى، ـ دۇگۇناھنى مهغپىرەت قىلى ەككۆپر

 ڭدوزاخقـــــا كىرىشـــــكه اليىـــــق بولغـــــان كىشـــــىنى«: رەزىـــــن
  . ①شۇپ رىۋايهت قىلغانودېگهننى ق »مهغپىرەت قىلىدۇ مۇىنىلىرگۇناھ

 )739: تىرمىزى(

ِلُع ِفي َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ اللََّه لََيطَّ - 3112
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 119(ئهلبانى  ①
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 .لَْيلَِة النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ فََيْغِفُر ِلَجِميعِ َخلِْقِه إِلَّا ِلُمْشرٍِك أَْو ُمَشاِحنٍ
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى - 3112

  :رىۋايهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق
بهشــىنچى كېچىســى بىرىنچــى  شــهئبان ئېيىنىــڭ ئــونتائــاال هللا ا«

 - شېرىك كهلتۈرگهن ۋە بىر )اقهللايهنى (ۈپ، ئۆزىگه قهۋەت ئاسمانغا چۈش
ــدىلىرىنىڭ     ــۈن بهنــ ــقا، پۈتــ ــاقلىغانالردىن باشــ ــاداۋەت ســ ــرىگه ئــ بىــ

  . ①»گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ
  )1390: ئىبنى ماجه(

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1140(ئهلبانى  ①
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  ھهج پائالىيهتلىرى بۆلۈمى

؛ سۈننهتلىرىلىرى، ۋاجىپ پهزىلهتلىرى، نىڭۋە ئۆمرى ھهج
 ئهرەفات كۈنىنىڭ پهزىلهتلىرى

َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها قَالَْت َيا َرُسولَ اللَّـِه َنـَرى    - 3113
 .الَْعَملِ أَفَلَا ُنَجاِهُد قَالَ لَا لَِكنَّ أَفَْضلَ الْجَِهاِد َحجٌّ َمْبُروٌر الْجَِهاَد أَفَْضلَ
هر پهيغهمـب  رەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه لهرنىڭ ئانىسىمۇئمىن - 3113

  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــى ا  ـــ ئ ــرى هللاـ ــڭ پهيغهمبى ــش ! نى ــاد قىلى ــڭ ئهڭ لهرئهمهل جىه نى
مـايلىمۇ؟  اق بولغانىكهن، بىزمۇ جىهادقـا چىق ، ئۇندقارايمىزئهۋزىلى دەپ 

  :هللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس نىدى،ەپ سورىغاـ د
 توغرا رەۋىشـته قىلىنغـان  جىهاد  لەئهۋزئهڭ ) سىلهر ئۈچۈن(، ياقــ 
  . ، ـ دېدىھهجدۇر

  )1520: بۇخارى(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتابُِعوا َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ ال - 3114
َهبِ َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعْمَرِة فَإِنَُّهَما َيْنِفَياِن الْفَقَْر َوالذُُّنوَب كََما َيْنِفي الِْكُري َخَبثَ الَْحِديِد َوالـذَّ 

  .َوالِْفضَِّة َولَْيَس ِللَْحجَِّة الَْمْبُروَرِة ثََواٌب إِلَّا الَْجنَّةُ
ــۋايهت    - 3114 ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئاب

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ھهج بىلهن ئۆمرىنى ئارقىمۇ ئارقا قىلىڭالر، چۈنكى بـۇ ئىككىسـى   «

رنى خـۇددى  هگۇنـاھ ـ مهئسـىيهتل    نـامراتلىقنى، ) يهنى ھهج بىلهن ئـۆمرە (
كۈمۈشلهرنىڭ داتلىرىنى يـوق قىلغانـدەك يـوق     ۋە ئالتۇنمۈر، تۆكۈرەك 
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  . ①»بولغان ھهجنىڭ مۇكاپاتى پهقهتال جهننهتتۇرمهقبۇل . قىلىدۇ
  )810: تىرمىزى(

3115 - Șَوالذَُّنوَب الْفَقَْر َيْنِفَياِن فَإِنَُّهَما: وللبزار عن جابر حنوه بلف. 
يۇقىرىدىكى ھهدىسـنىڭ  بهززار جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  - 3115

ھهج بىــلهن ئــۆمرە « :قىلغــان بولــۇپ، ئۇنىڭــدىمۇ ئوخشىشــىنى رىــۋايهت
  . ②دېيىلگهن »مهئسىيهتلهرنى يوق قىلىدۇ –ۋە گۇناھ  نامراتلىقنى

  )1147: بهززار(

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول قال قال ربيعة بن عامر وللكبري بضعف عن - 3116
 الكـري  ينفـي  اكم والذنوب الفقر تنفى بينهما متابعة فان والعمرة اƩج بني تابعوا وسلم
 .اƩديد خبث

دە ئامىر ئىبنى رەبىيـئه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    »ئهلكهبىر« - 3116
ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى رىـــۋايهت قىلىنغـــان بىـــر ھهدىســـته پهيغهمـــبه

  :ېگهنمۇنداق د ۋەسهللهم
يهنـى ھهج  (نى ئارقىمۇ ئارقا ئـادا قىلىڭـالر، ئـۇالر    ىھهج بىلهن ئۆمر«

رقا ئادا قىلىش خۇددى كۈرەك تۆمۈردىن داتنى نى ئارقىمۇ ئا)بىلهن ئۆمرە
يىراق  ىمهئسىيهتلهرن -گۇناھ  نامراتلىق ۋەيوق قىلغاندەك، سىلهردىن 

   .③»قىلىدۇ
  )»ئهلكهبىر«(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن ُمْسِلمٍ  - 3117
ا لَبَّى َمْن َعْن َيِمينِِه أَْو َعْن ِشَماِلِه ِمْن َحَجرٍ أَْو َشَجرٍ أَْو َمَدرٍ َحتَّى َتْنقَِطَع الْأَْرُض ِمْن ُيلَبِّي إِلَّ

  .َهاُهَنا َوَهاُهَنا
                                                 

 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 650(ئهلبانى  ①
بولـــۇپ، بىشـــىر ئىبنـــى مـــۇنزىردىن باشـــقا بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان ): 5655(ھهيســـهمى  ②

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ــهمى  ③ ــهنهدىدە      ): 5654(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئاسىم ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ــۋايهت      - 3117 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــهئد رەزىيهلالھــ ــى ســ ــهھل ئىبنــ ســ
  :م مۇنداق دېگهنهقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

 -، ئۇ كىشىنىڭ ئـوڭ  ئېيتساقا تهلبىيه هللاقانداق بىر مۇسۇلمان ا«
) يهر يۈزىـدىكى (كېسـهكلهردىن تارتىـپ   سول تهرىپىدىكى تـاش، دەرەخ ۋە  

  . ①»تهلبىيه ئېيتىدۇ مۇبارلىق نهرسىلهر
  )828 :تىرمىزى(

 قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه لَُّهال َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3118
 .الَْجنَّةُ إِلَّا َجَزاٌء لَُه لَْيَس الَْمْبُروُر َوالَْحجُّ َبْيَنُهَما ِلَما كَفَّاَرةٌ الُْعْمَرِة إِلَى الُْعْمَرةُ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3118
  :اق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇند

ئىككىنچى ئۆمرىگىچه بولغان ئارىلىقتـا سـادىر بولغـان    ئۆمرە بىر «
قبــۇل بولغــان پهرز ھهجنىــڭ مۇكاپــاتى  مهگۇناھالرغــا كاپــارەت بولىــدۇ،  

  . »پهقهتال جهننهتتۇر
  )1773: بۇخارى(

َعلَْيـِه َوَسـلََّم   عن أيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه  - 3119
  .َيقُولُ َمْن َحجَّ ِللَِّه فَلَْم َيْرفُثْ َولَْم َيفُْسْق َرَجَع كََيْومِ َولََدْتُه أُمُُّه

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3119
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىلسا، شۇ ھهجىدە يامـان سـۆز    ھهجهپ رىزاسىنى كۆزل هللاكىمكى «
ــان       ــىدىن تۇغۇلغـ ــۇددى ئانىسـ ــۇ خـ ــا، ئـ ــالرنى قىلمىسـ ــاھ ئىشـ ۋە گۇنـ

  . »كۈندىكىدەك گۇناھالردىن پاك ھالهتته قايتىدۇ
  )1521: بۇخارى(

 َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَّـهِ  - 3120
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن أََهلَّ بَِحجٍَّة أَْو ُعْمَرٍة ِمْن الَْمْسجِِد الْأَقَْصى إِلَى الَْمْسـجِِد  

                                                 
 .ـ دېگهن سهھىه،): 662(ئهلبانى  ①
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  .قَالَ ُهَماالَْحَرامِ غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه َوَما َتأَخََّر أَْو َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ َشكَّ َعْبُد اللَِّه أَيَُّت
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايالى ئۇممـۇ   – 3120

ــبهر      ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهلهمه رەزىيهلالھـ سـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

كىمكى مهسجىدى ئهقسادىن مهسجىدى ھهرەمگه ھهج ياكى ئـۆمرە  «
رىكـى ۋە كېيىنكـى   ئۈچۈن ئېهرام باغلىغان بولسا، ئۇ كىشـىنىڭ ئىلگى 

ئـۇ كىشـىگه جهنـنهت    « دېـگهن يـاكى  » گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ
  .دېگهن »ۋاجىپ بولىدۇ

ــۇ ئىككـــــى   ــدە  جۈملىبـــ راۋى نىـــــڭ قايسىســـــىنى دېگهنلىكىـــ
  . ①ئىككىلىنىپ قالغان

  )1741: داۋۇد ئهبۇ(

ِه َوَسلََّم َمْن طَاَف بِالَْبْيِت َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 3121
  .َخْمِسَني َمرَّةً َخَرَج ِمْن ذُُنوبِِه كََيْومِ َولََدْتُه أُمُُّه

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 3121
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

ــاۋ « اپ قىلســا، ئــۇ خــۇددى كىمكــى بهيتــۇلالھنى ئهللىــك قېــتىم ت
  . ②»ئانىسىدىن تۇغۇلغان كۈندىكىدەك گۇناھالردىن پاك بولىدۇ

  )866: تىرمىزى(

 ُيقَالُ الْأَْنَصارِ ِمْن ِلاْمَرأٍَة قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3122
 َحجَّ َزْوجَِها فُلَاٍن ِلأَبِي كَاَنا َناِضَحاِن قَالَْت َمَعَنا َحَجْجِت نِيَتكُو أَنْ َمَنَعِك َما ِسَناٍن أُمُّ لََها
 َحجَّةً َتقِْضي َرَمَضانَ ِفي فَُعْمَرةٌ قَالَ غُلَاُمَنا َعلَْيِه َيْسِقي الْآَخُر َوكَانَ أََحِدِهَما َعلَى َواْبُنُه ُهَو
  .َمِعي َحجَّةً أَْو

ــۇ  ـ       3122 ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــائهنهۇئىبنــ ــۋايهت مــ دىن رىــ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 382(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 151(ئهلبانى  ②
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ئهنسـارىالردىن   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر  
  :دىنئۇممۇ سىنان ئىسملىك بىر ئايال

غىلـى بارمايسـهن؟ ـ دەپ    بىـز بىـلهن بىلـله ھهج قىل   ــ نېمه ئۈچـۈن  
  : ئۇ ئايال .سورىدى

يدىغان ئىككـى تۆگىسـى بـار ئىـدى، بىرىـدە      ۇمنىـڭ سـۇ توشـ   ــ ئېرى
ــرىم ــدۇ، يهنه بىرى ۇۋە ئ ئېـ ــوغلى ھهج قىلىـ ــڭ ئـ ــىنىـ ــۇپ( نـ ــۇ توشـ ) سـ

شـۇنىڭ   .ەپ جـاۋاب بهردى د ـ   ،ئائىلىمىزنىـڭ ئېهتىيـاجىنى قامـدايمىز   
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه بىلهن،

ـــ  ــهن   (ـ ــۆمرە قىالرس ــدا ئ ــا رامىزان ــداق بولس ــۈنكى ) ئۇن ــدا چ رامىزان
هن بىلهن بىلـله قىلغـان   غان ئۆمرىنىڭ ساۋابى، ھهجنىڭ ياكى مىنقىل

  . دېدى ، ـەر بولىدۇۋھهجنىڭ ساۋابىغا بارا
  )1256: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْخَبَرنِي َرُسولُ َمْرَوانَ الَِّذي أُْرِسلَ إِلَـى أُمِّ   - 3123
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا قَِدَم قَالَـْت أُمُّ  َمْعقَلٍ قَالَْت كَانَ أَُبو َمْعقَلٍ َحاجا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

نَّ َمْعقَلٍ قَْد َعِلْمَت أَنَّ َعلَيَّ َحجَّةً فَاْنطَلَقَا َيْمِشَياِن َحتَّى َدَخلَا َعلَْيِه فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَّـِه إِ 
قَلٍ َصَدقَْت َجَعلُْتُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَقَالَ َرُسـولُ  َعلَيَّ َحجَّةً َوإِنَّ ِلأَبِي َمْعقَلٍ َبكًْرا قَالَ أَُبو َمْع

فَقَالَْت َيـا   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعِطَها فَلَْتُحجَّ َعلَْيِه فَإِنَُّه ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَأَْعطَاَها الَْبكَْر
ُت فََهلْ ِمْن َعَملٍ ُيْجزǛُِ َعنِّي ِمْن َحجَِّتي قَالَ ُعْمَرةٌ َرُسولَ اللَِّه إِنِّي اْمَرأَةٌ قَْد كَبِْرُت َوَسِقْم

  .ِفي َرَمَضانَ ُتْجزǛُِ َحجَّةً
ــدۇراھمان مهرۋاننىـــڭ ئۇممـــۇ       - 3123 ــۇ بهكـــرى ئىبنـــى ئابـ ئهبـ
ئهۋەتـــكهن ) ئـــۆمرە ھهققىـــدە ســـوئال ســـوراش ئۈچـــۈن    ( دىنمهئقهلـــ
 مهئــقهلئۇممــۇ : رىــۋايهت قىلىــدۇ دېگهنلىكىنــىنىڭ مۇنــداق ىئهلچىســ

ســهلاللالھۇ مهئــقهل پهيغهمــبهر   ئهبــۇ :مۇنــداق دەپ بهرگهن) ئۇنىڭغــا(
قايتىـپ  ھهجدىن ئۇ  .بىلهن بىلله ھهج قىلغان ئىدى ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مهنكهلگهندە، 
ــهن،    ــهن بىلىس ـــ س ــاڭىمۇ پهرزھهج ـ ــدىـ ،   م ــلهن . مدې ــۇنىڭ بى  ،ش
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  :مهن .پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا باردۇق
بىـر  يـاش  مهئقهلنىـڭ   ئهبـۇ  .ماڭىمۇ پهرزھهج ! رەسۇلىنىڭ هللائى اــ 

  :تهستىقالپمېنىڭ سۆزۈمنى ئهبۇ مهئقهل  .ـ دېدىم تۆگىسى بار،
. دېــدىـ    ،ۋەتكهنىــدىما ئاتىغــيولىهللا مهن ئــۇنى الــېكىن شــۇنداق،  ــــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــۇنى ئۇممــۇ مهئقهلــگه بهرگىــن، شــ ـ  .ۇنىڭ بىــلهن ھهج قىلســۇنئ
شۇنىڭ بىلهن ئېـرىم ئهبـۇ مهئـقهل تـۆگىنى      .دېدى ۇر، ـ يولىدهللا ھهجمۇ ا

  :مهن .ماڭا بهردى
ان بولۇپ ھهم كېسهلچ ،ياشىنىپ قالدىممهن ! رەسۇلىنىڭ هللائى اــ 

ـ پهرز ھهجگه باراۋەر كهلگۈدەك بىرەر ئهمهل بارمۇ؟   قالدىم، گهدىنىمدىكى
  : لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سه. دەپ سورىدىم

 ، ـ ىرىـدە بولىـدۇ  ۋپهرز ھهجنىـڭ بارا  ئـۆمرە  دا قىلغانئېيى رامىزانــ 
  . ①دېدى

 )1988: دۇداۋ ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ جَِهاُد الْكَـبِريِ   - 3124
 .الَْمْرأَِة الَْحجُّ َوالُْعْمَرةَُوالصَِّغريِ َوالضَِّعيِف َو

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3124
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ۋە ئايــال كىشــىنىڭ ئىنســان ، كىچىــك بــاال، ئــاجىز ئهر ياشــانغان«
  . ②»دۇرەجىهادى پهرز ھهج ۋە ئۆمر

 )2626: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَـالَ الُْحجَّـاُج    - 3125
  .َوالُْعمَّاُر َوفُْد اللَِّه إِنْ َدَعْوُه أََجاَبُهْم َوإِنْ اْسَتْغفَُروُه غَفََر لَُهْم

كى، ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      - 3125

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1751(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2463(ئهلبانى  ②
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  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه
ئـۇالر  . ئۈچۈن كهلگهن بىـر ئۆمهكتـۇر  هللا ھهج ۋە ئۆمرە قىلغۇچىالر ا«

مهغپىرەت هللا مهغپىرەت تهلهپ قىلسا، ا .ئىجابهت قىلىدۇهللا ا ،دۇئا قىلسا
  . ①»قىلىدۇ

  )2892: ئىبنى ماجه(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمـْن   َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ - 3126
  .ُهُمْحرِمٍ َيْضَحى ِللَِّه َيْوَمُه ُيلَبِّي َحتَّى َتِغيَب الشَّْمُس إِلَّا غَاَبْت بِذُُنوبِِه فََعاَد كََما َولََدْتُه أُمُّ

جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 3126
  :ېگهنمۇنداق در سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم لىنىدۇكى، پهيغهمبهقى

ــداق بىــر كىشــى، هــرام باغلېئ« ــاتقۇچه ا  ىغــان ھهر قان ــا كــۈن پ  هللات
نىڭ پېتىشـى  كۈنئاپتاپتا تهلبىيه ئېيتسا، ) سايىدىماي(رىزاسى ئۈچۈن 

خــۇددى ئانىســىدىن تۇغۇلغــان  بىــلهن تهڭ ئۇنىــڭ گۇنــاھلىرى يۇيۇلــۇپ،
   .②»اك ھالهتكه قايتىدۇۋاقىتتىكىدەك پ

  )2925: ئىبنى ماجه(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما َعِملَ آَدِميٌّ ِمـْن   - 3127
ِة بِقُُرونَِها َوأَْشـَعارَِها  َعَملٍ َيْوَم النَّْحرِ أََحبَّ إِلَى اللَِّه ِمْن إِْهَراقِ الدَّمِ إِنََّها لََتأِْتي َيْوَم الِْقَياَم

  .َوأَظْلَاِفَها َوأَنَّ الدََّم لََيقَُع ِمْن اللَِّه بَِمكَاٍن قَْبلَ أَنْ َيقََع ِمْن الْأَْرضِ فَِطيُبوا بَِها َنفًْسا
ــدۇكى،    - 3127 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزەىيهلالھـ ئائىشـ

  :گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې
ان ئهڭ ياخشـــى كۆرىـــدىغان ئهمهل قـــهللا قۇربـــان ھېيـــت كـــۈنى ا«
ــتۇرئېقى ــتۇر  ( تىشــ ــانلىق قىلىشــ ــى قۇربــ ــۈنى  . )يهنــ ــامهت كــ قىيــ

قا ھېسـابالنغان  سـاۋاب (غىچه مۈڭگۈزى، يۇڭى ۋە تۇيـاقلىرى  نىڭقۇربانلىق
ــدا ــانلىقتىن ئاققــان قــان تامچىســى يهرگه چۈشــۈ  . كېلىــدۇ )ھال پ قۇرب

ــۇچه  ــڭهللابولغ ــا  نى ــدۇ رازىلىقىغ ــىپ بولى ــۇڭا خــ . ئېرىش ــۇپ ۇش ش بول
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 629(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 635(ئهلبانى  ②
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   ①»!ڭالرىقۇربانلىق قىل
  )1493: تىرمىزى(

  .رواه رزين. إن لصاحب الضحية بكل شعرة حسنة: زاد رزين - 3128
قۇربـــانلىق : رىـــۋايهت قىلىـــدۇ ۇالرنى قوشـــۇپرەزىـــن مۇنـــ - 3128
ــان ــى قىلغـ ــۈن كىشـ ــڭ ئۈچـ ــردىن   قۇربانلىقنىـ ــۈكىگه بىـ ــر تـ ھهر بىـ

  . ياخشىلىق بولىدۇ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَاَم َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ َمـْن    - 3129
الَْحاجُّ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الشَِّعثُ التَِّفلُ فَقَاَم َرُجلٌ آَخُر فَقَالَ أَيُّ الَْحجِّ أَفَْضلُ َيا َرُسـولَ  

  .ِه قَالَ الَْعجُّ َوالثَّجُّ فَقَاَم َرُجلٌ آَخُر فَقَالَ َما السَّبِيلُ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الزَّاُد َوالرَّاِحلَةُاللَّ
بىـر ئـادەم   : دەيـدۇ مۇنـداق   مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3129
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنپهيغهمبه

) يهنى مۇكهممهل ھهج قىلغۇچى(ھاجى ) مۇكهممهل(ــ قانداق ئادەم 
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدەپ سورىدى، پهيغهمبهـ  ؟بولىدۇ

ــ بۇ ۋەزىپىنى چاچلىرى چۇۋۇلۇپ ۋە تهرلهپ پىشىپ كهتـكهن ھالـدا   
  :يهنه بىر ئادەم كېلىپ. دېدى ئادا قىلغان كىشى، ـ

  :دەپ سورىدىـ قايسى ھهج ئهۋزەل؟ ــ 
يهنــى (ان ۇزغــئاقق قــان ،هن تهلبىــيه ئوقــۇپ ئۈنلــۈك ئــاۋاز بىــل  ــــ 

ئـۈچىنچى بىـر   . دېـدى ھالـدا ئـادا قىلىنغـان ھهج، ـ     ) قۇربانلىق قىلغان
   :ئادەم كېلىپ

  :دەپ سورىدىـ دېگهن نېمه؟  »غا قادىر بولۇشيول«) ئايهتتىكى(ــ 
  . ②، ـ دەپ جاۋاب بهردىقا قادىر بولۇشئۇالغ –تۈلۈك ۋە ئات  -ــ ئوزۇق 

 )2998: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 253(ئهلبانى  ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 576(ئهلبانى  ②
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 3130
 .النَّفَقَةُ ِفي الَْحجِّ كَالنَّفَقَِة ِفي َسبِيلِ اللَِّه بَِسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍف

 گهنلىكىنـى ىڭ مۇنداق دېبهيدە دادىسىنۇئابدۇلالھ ئىبنى ئ - 3130
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــبه :رى ــداق   پهيغهم ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س

  :دېگهن
ــته يــۈز    « ھهجــدە قىلغــان بىــر ســهدىقه، جىهــاد يولىــدا قىلغــان يهت

   .①»ھهسسه سهدىقىگه تهڭ
  )»تهئهۋسئهل«؛ 22491: ئهھمهد(

 َمـا : ِلَجابِرٍ ِقيلَ “قَطُّ َحاجٌّ أَْمَعَر َما”: قَالَ َرفََعُه اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3131
Ýْمَعاُرɋِافَْتقََر َما”: قَالَ ا“.  

جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 3131
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

  . »ۇل بولمايدۇھهج قىلغان كىشى ھهرگىز يوقس«
  :ئۇ ـ دەپ سورالغانىدى،گهن نېمه؟ دې ۇليوقس :دىنجابىر

  . ②ــ كهمبهغهللىك، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )بهززار ؛110/2: »تهۋسلئهئه«(

 َخَرَج مْن”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعْن - 3132
 أَْجُر لَُه كُِتَب فََماَت ُمْعَتِمًرا َخَرَج َوَمْن الِْقَياَمِة، َيْومِ إِلَى الَْحاجِّ أَْجُر لَُه كُِتَب فََماَت َحاجا
  .“الِْقَياَمِة َيْومِ إِلَى الَْغازِي أَْجُر لَُه كُِتَب فََماَت غَازًِيا َخَرَج َوَمْن الِْقَياَمِة، َيْومِ إِلَى الُْمْعَتِمرِ

نىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلى     - 3132
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى ھهجـگه ئاتلىنىـپ، ھهج قىلىشـتىن بـۇرۇن ۋاپـات تاپقـان       «

                                                 
ــهمى  ① ــۇ        ): 5268(ھهيس ــهنهدىدە ئهب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــمهد ۋە تهبهران ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

 .مهن ئۇنىڭ ھهققىدە ھېچقانداق مهلۇماتقا ئېرىشهلمىدىم، ـ دېگهن. زۇھهير ئىسىملىك بىرى بار
ــهمى  ② ــ  ): 5272(ھهيسـ ــى ۋە بهززار رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــهھىه   بـ ــرى سـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ۋايهت قىلغـ

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــرى       ــڭ ئهج ــۈنىگىچه ھهج قىلغاننى ــامهت ك ــاكى قىي ــا ت ــا، ئۇنىڭغ بولس
كىمكــى ئــۆمرە ھهج قىلىــش ئۈچــۈن يولغــا چىقىــپ، ئــۆمرە  . يېزىلىــدۇ

بولسا، ئۇنىڭغا تاكى قىيامهت كـۈنىگىچه   قىلىشتىن بۇرۇن ۋاپات تاپقان
ــۆمرە ھهجــى قىلغاننىــڭ ئهجــرى يېزىلىــدۇ  كىمكــى غــازات قىلىــش  . ئ

ئۈچۈن چىقىپ، غـازات قىلىشـتىن بـۇرۇن ۋاپـات تاپقـان بولسـا، ئۇنىڭغـا        
  . ①»تاكى قىيامهت كۈنىگىچه غازات قىلغاننىڭ ئهجرى يېزىلىدۇ

 )»ئهلئهۋسهت«(

 وملن للحاج يغفر وسلم عليه اهللا صلى اهللا ولرس قال قال هريرة أىب عن - 3133
  .اƩاج له استغفر

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3133
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىنىڭ  هللا ا« ــان كىشـ ــاھلىرىنى ھهج قىلغـ ــۇچى گۇنـ ۋە ھهج قىلغـ
ــا لهپىــمهغپىــرەت ت ــاھلىرىنى مهغپىــرەت  قىلغــان كىشــنىڭ دۇئ گۇن

  . ②»قىلىدۇ
  )1155: بهززار(

حـƓ  َيا َبنِيَّ اْخُرُجوا ِمْن َمكَّةَ َحاجَِّني ُمَشـاةً  : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ - 3134
الَْحـاج  إن  فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ ترجعوا إىل مكة مشاة 

وإن اƩاج املاشي له بكل خطـوة  . ơطوها راحلته سبعون حسنة رَّاِكب لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍةال
َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما َحَسَناُت الَْحـَرمÝِ  : ِقيلَ “َيْخطُوَها َسْبُعِمائَِة َحَسَنٍة ِمْن َحَسَناِت الَْحَرمِ

  .“الَْحَسَنةُ بِِمائَِة أَلٍْف”: قَالَ
ئــى : مۇنــداق دېــدى  مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئىبنــى ئاببــاس  -3134

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە جهمىــل ئىبنــى ئهبــۇ          ): 5274(ھهيســهمى  ①

ــار   ــگهن كىشــى ب ــۇنه دې ــگهن     . مهيم ــا بهرمى ــان بولســىمۇ، باھ ــا ئالغ ــۇنى تىلغ ــاتهم ئ ــۇ ھ ــى ئهب ــى . ئىبن ئىبن
 .ىشهنچلىك كىشىلهر قاتارىدا تىلغا ئالغان، ـ دېگهنھىببان ئۇنى ئ

ــهمى  ② ــى  ): 5257(ھهيســ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ ــر«(بــ ــۇپ،  ) دە» ئهلكهبىــ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ۋە بهززار رىــ
ــدۇلالھســهنهدىدە شــهرىك ئىبنــى   ــار    ئاب ــرىلگهن كىشــى ب ــا بې ــى ئىســىملىك ھهر خىــل باھ ــان . نهخهئ قالغ

 .ۇر، ـ دېگهنراۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىد
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 ،پھهج قىلغىنىڭالردا مهككىـدىن پىيـادە مېڭىـپ چىقىـ    ! مىرىئوغۇلل
ــادە قايتىــپ كىــرىڭالر،  ــايتقىنىڭالردىمۇ پىي ر مهن پهيغهمــبهچــۈنكى  ق

  : نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــا مىنىــپ ھهج قىلغــان كىشــ « ئۇلىغىنىــڭ ھهر بىــر  ىنىڭئۇالغق

ــان كىشــىنىڭ ھهر بىــر   ســاۋاب 70قهدىمــى ئۈچــۈن   ــادە ھهج قىلغ ؛ پىي
» ســــاۋاب بولىــــدۇ 700لىرىدىن ســــاۋاب قهدىمــــى ئۈچــــۈن ھهرەمنىــــڭ

  :ئۇنىڭدىن .نلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىمدېگه
ەپ د ـ  ؟ساۋابلىرى دېگهن قانداق ساۋابھهرەمنىڭ ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :سورالغانىدى، ئۇ
  . ①دەپ جاۋاب بهردىــ ھهرەمنىڭ بىر ساۋابى مىڭ ساۋابقا تهڭ، ـ 

  )»ئهلكهبىر«؛ »تهئهۋسئهل«؛ 1120: بهززار(

 البيت هذا أم من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أىب عن - 3135
 الركـاب  أو الغرز يف رجله ووضع أهل فإذا اهللا طاعة غري يف شخȌ اƩرام الكسب من

 سـعديك  وال لبيـك  ال السماء من مناد ناداه لبيك اللهم لبيك قال راحلته به وانبعثت
 يسـؤك  مبا وأبشر مأجور غري مازورا فارجع حرام وراحلتك حرام وزادك حرام كسبك
 لبيك قال راحلته به وانبعثت الركاب يف رجله ووضع حالل مبال حاجا الرجل خرج وإذا
 حالل وثيابك حالل راحلتك أجبتك قد وسعديك لبيك السماء من مناد ناداه لبيك اللهم
  .يسرك مبا وابشر مأزور غري مأجورا فارجع حالل ادكوز

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3135
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

كىمكى بهيتۇلالھنى ھارام يـولالردىن تاپقـان پـۇل ـ مېلـى بىـلهن       «
ئىبـادەت قىلىـش ئۈچـۈن     –تـائهت  تائاالغـا   هللاتاۋاپ قىلغىلى كهلسه، ئـۇ ا 

 ئۇنــداق كىشــى ھهجــگه نىــيهت قىلىــپ،. يولغــا چىققــان ھېســابالنمايدۇ

                                                 
ــهمى  ① ــر    ): 5278(ھهيســ ــڭ بىــ ــۇپ، بهززارنىــ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى بهززار ۋە تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ بــ

ــار    ــادەم ب ــر ئ ــاززاب بى ــهنهدىدە ك ــرى      . س ــىملىك بى ــراھىم ئىس ــى ئىب ــمائىل ئىبن ــهنهدىدە ئىس ــر س يهنه بى
 .ر، ـ دېگهنقالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇ. بولۇپ، مهن ئۇنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن
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  :يولغا چىققاندىن كېيىن ئۇلىغىغا مىنىپ ،هرام باغالپېئ
دېسـه،   ، ـ )ھـازىرمهن ! هللائـى ا  ھـازىرمهن، : يهنـى ( اللـهم لبيـك   لبيكـــ  

  :نىدا قىلغۇچى ئۇنىڭغائاسماندىن بىر 
. دېيىشـكه ھهقلىـق ئهمهسسـهن    ①“هئدەيكە سـ لهببهيـك ۋ ” :هنــ س
تۈلۈكـــۈڭ ۋە ئۇلىغىـــڭ  -بايلىقىـــڭ، ئـــوزۇق  - ســـېنىڭ مـــال چـــۈنكى

گۇنـاھالر بىـلهن    ئهمهس، بهلكـى  سـهن ئهجىـر ـ سـاۋاب بىـلهن     . ھارامـدۇر 
، شكهللىكلهر ئالدىڭـدا خاپا قىلىدىغان نۇرغۇن پې ىنېستېخى . قايتقىن
  .ـ دەيدۇ

، نىــيهت قىلىــپهن ھهجــگه ھــاالل مېلــى بىــل  ئهممــا بىــر كىشــى 
  :يولغا چىققاندىن كېيىن ئۇلىغىغا مىنىپ

دېسـه،   ــ ) ھـازىرمهن ! هللاھـازىرمهن، ئـى ا  : يهنـى ( لبيـك  لبيك اللـهم ـــ  
  :نىدا قىلغۇچى ئۇنىڭغائاسماندىن بىر 

چــۈنكى . دېيىشــكه ھهقلىقســهن “ۋە ســهئدەيك لهببهيــك”: هنــــ ســ
. ۈكـۈڭ ھااللـدۇر  ــ تۈل  ـ كېچىكىـڭ ۋە ئـوزۇق   سېنىڭ ئۇلىغىڭ، كىيىم

 ىنېسـ  .سهن گۇناھالردىن پاكلىنىـپ، ئهجىـر ـ سـاۋاب بىـلهن قـايتقىن      
  . ②ـ دەيدۇ ،تېخى ئالدىڭدا الرئىش قىلىدىغان خۇرسهن

  )1079 :بهززار(

: قَـالَ  ، َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنǎ الُْخْدرِيِّ، َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3136
 إِلَـيَّ  َيِفْد لَْم الرِّْزقِ، ِفي َعلَْيِه وأَْوَسْعُت دَنُه،ب لَُه أَْصَحْحُت َعْبًداإن  : عز وجلاهللا َيقُولُ”
  .“ملَْحُروٌم أَْعَوامٍ أَْرَبَعِة كُلِّ ِفي

ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  - 3136
  :ېگهنر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

ــدۇ  ئهززە ۋەهللا ا« ــداق دەي ــله مۇن ــدىنىڭ ت : جهل ــر بهن ــى ېمهن بى نىن

                                                 
 .ھازىرمهن ۋە سېنىڭ خىزمىتىڭنى قىلىشنى بهختىم دەپ بىلىمهن! ئى الله: تهرجمىسى ①
ــهمى  ② ــۇاليمان ئىبنـــى داۋۇد   ): 5280(ھهيسـ ــهنهدىدە سـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـ بـ

 .يهمامى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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رىزقىنى كهڭرى قىلسام، ئـۇ ھهر تـۆت يىلـدا بىـر قېـتىم مهن       ،ساالمهت
لىرىمدىن بتهرەپــكه ھهج قىلىــپ كهلمىســه، ئــۇ ئهلــۋەتته مېنىــڭ ســاۋا  

   .①»مهھرۇم قالغۇچىدۇر
  )490: »ئهلئهۋسات« ؛»رىبهكئهل«؛ لىىمهۋس(

أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َخطََب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس فَقَـالَ   َعْن - 3137
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد فََرَض َعلَْيكُْم الَْحجَّ فَقَالَ َرُجلٌ ِفي كُلِّ َعامٍ فََسكََت َعْنُه َحتَّى أََعـاَدُه  

ْم لََوَجَبْت َولَْو َوَجَبْت َما قُْمُتْم بَِها ذَُرونِي َما َتَركُْتكُْم فَإِنََّما َهلََك َمْن ثَلَاثًا فَقَالَ لَْو قُلُْت َنَع
بِالشَّْيِء فَُخذُوا بِـِه َمـا    كَانَ قَْبلَكُْم بِكَثَْرِة ُسَؤاِلهِْم َواْخِتلَاِفهِْم َعلَى أَْنبَِياِئهِْم فَإِذَا أََمْرُتكُْم

  .ُتكُْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتنُِبوُهاْسَتطَْعُتْم َوإِذَا َنَهْي
ــۇدىن    - 3137 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
 جامـائهتكه خىتـاب   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه :قىلىنىدۇ
  :قىلىپ
بىــر . دېــدى، ـ   جهلــله ســىلهرگه ھهجنــى پهرز قىلــدى ئهززە ۋەهللا اــــ 
  :ئادەم

ـــ  ــۇ؟    ـ ــورىدى،ـ ھهر يىلىم ــبه دەپ س ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س
ئـۇ كىشـى سـوئالىنى ئـۈچ قېـتىم       .جاۋاب بهرمهي جىـم تـۇردى   ۋەسهللهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر شۇندىالتهكرارلىدى، 
ـــ  ــش پهرزگه   ــــ ــى ھهج قىلىـــ ــهم، ھهر يىلـــ ئهگهر مهن ھهئه دېســـ

ــاتتى ــدىن  .ئايلىنـ ــايتت ئانـ ــى ھهج قىاللمـ ــىلهر ھهر يىلـ هن م. ڭالرىسـ
ــىلهر ــالرنى كو ســـ ــان ئىشـــ ــاڭالرگه ئېيتمىغـــ ــىلهر. چىلىمـــ  دىنســـ

نىــڭ ســۆزلىرىگه ىرىپهيغهمبهرل اش ۋەئىلگىــرىكىلهر كــۆپ ســوئال ســور
ئهگهر مهن سـىلهرنى  . لغـان بوھاالك  سهۋەبىدىن سىتىشرقارشىلىق كۆ

. تىشىچه ئـادا قىلىڭـالر  ېئۇنى قۇدرىتىڭالرنىڭ ي ،بىر نهرسىگه بۇيرىسام
ــدى  ــىلهرنى نېمى ــنىڭالر  مهن س ــۇنىڭدىن يې ــام، ش ــگهن بولس » ن چهكلى

                                                 
هبهرانـــى ۋە ئهبـــۇ يهئـــال رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيالرنىـــڭ       بـــۇ ھهدىســـنى ت ): 5259(ھهيســـهمى  ①

 .ھهممىسى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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   .①دېدى
  )2619: نهسائى(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمـْن   - 3138
الُوا َيا َرُسولَ اللَِّه ِفي كُـلِّ  اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيلًا قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أَِفي كُلِّ َعامٍ فََسكََت فَقَ

َء إِنْ ُتْبَد َعامٍ قَالَ لَا َولَْو قُلُْت َنَعْم لََوَجَبْت فَأَْنَزلَ اللَُّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْسأَلُوا َعْن أَْشَيا
  .لَكُْم َتُسْؤكُْم
هللا ا: دەيدۇئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 3138

نـى زىيـارەت   ىئۈچـۈن كهئب هللا قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ا :نىڭتائاال
  : دېگهن ئايىتى چۈشكهندە، ساھابىالر ②قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندى

ەپ دـ ؟  كهئبىنى ھهر يىلى زىيارەت قىالمدۇق !رەسۇلىنىڭ هللائى اــ 
. جىـم دېمىـدى   ـ  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم الم  پهيغهمبهر  سوراشتى،

  :ساھابىلهر يهنه
ەپ دـ ؟  كهئبىنى ھهر يىلى زىيارەت قىالمدۇق !رەسۇلىنىڭ هللائى ا ــ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  سوراشتى،
ـــ  ــهمــ ــداق ئهمهس، ئهگهر مهن ھهئه دېسـ ــۇپ  ،ئۇنـ ــۋەتته پهرز بولـ ئهلـ
ئهگهر سـىلهرگه ئاشـكارا   ! لهرمـۇئمىن ئـى  : هللائانـدىن ا . دېـدى  ، ـ قـاالتتى 
ســىلهرنى بىئــارام قىلىــپ قويىــدىغان نهرســىلهر توغرۇلــۇق   ،ســاقىلىن

   .④دېگهن ئايهتنى چۈشۈردى ③سورىماڭالر )هيغهمبهردىنپ(
  )814: تىرمىزى(

َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َملََك َزاًدا َوَراِحلَةً ُتَبلُِّغُه إِلَـى   - 3139
بِِه َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِت اللَِّه َولَْم َيُحجَّ فَلَا َعلَْيِه أَنْ َيُموَت َيُهوِديا أَْو َنْصَرانِيا َوذَِلَك أَنَّ اللََّه َيقُولُ ِفي ِكَتاَبْي

 .ِحجُّ الَْبْيِت َمْن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيلًا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2456(ئهلبانى  ①
  .ـ ئايهت 97سۈرە ئال ئىمران،  ②
  .ـ ئايهت 101سۈرە مائىدە،  ③
 .زەىپ، ـ دېگهن): 134(ئهلبانى  ④
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ــۋايهت قىلىنىــــدۇ  - 3139 ــۇ ئهنهــــۇدىن رىــ كى، ئهلــــى رەزىيهلالھــ
 :ېگهنمۇنداق د ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

تىـپ بارغۇچىلىـك   ېي) اقـ يهنـى بهيتۇلالھ (نىڭ ئـۆيىگه  هللاكىمكى ا«
ئۆلـۈپ   ئۇالغقا ئىگه تۇرۇپ، ھهج قىلماسـتىن  - ئىچمهك ۋە ئات - يېمهك
ېتىشـىگه ھېچقانـداق   ناسـارادەك ئۆلـۈپ ك   ي يـاكى يهھۇدىئۇنىڭ  كهتسه،

اللىغـــان قـــادىر بو: كهرىمـــدە قۇرئـــانهللا ۈنكى اچـــ .توســـالغۇ قالمايـــدۇ
ــىلهرنىڭ ا ــۈن كهئهللا كىشـ ــا پهرز   ئۈچـ ــى ئۇالرغـ ــارەت قىلىشـ ــى زىيـ بنـ

ــگهن  ①قىلىنــدى ــۇ ئايهتنىــڭ ھــۆكمىگه ئهمهل   (دې ــۇ كىشــى ب ــى ئ يهن
  . ②)بولىدۇ قىلمىغان

  )812: تىرمىزى(

َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَْم َيْمَنْعُه َعْن  َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه - 3140
الَْحجِّ َحاَجةٌ ظَاِهَرةٌ أَْو ُسلْطَانٌ َجاِئٌر أَْو َمَرٌض َحابٌِس فََماَت َولَْم َيُحجَّ فَلَْيُمـْت إِنْ َشـاَء   

 .َيُهوِديا َوإِنْ َشاَء َنْصَرانِيا
دۇكى، ۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــنهــهئۇ لالھــهزىيەرئهبــۇ ئۇمــامه  - 3140
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ــۇ « ــى يوقسـ ــاھ لكىمكـ ــم پادىشـ ــاكى زالىـ ــاكى  ۋە لۇق يـ ــريـ  ئېغىـ
مىسا، ئـۇ خالىسـا   ھهج قىلنىڭ توسقۇنلۇقىغا ئۇچرىمىغان تۇرۇپ سهلېك

   .»ا بولۇپ ئۆلۈپ كهتسۇنناساري، خالىسا يهھۇدى
  )1785: دارىمى(

قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َصُروَرةَ ِفـي   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ - 3141
 .الْإِْسلَامِ

دىن رىـــــۋايهت مـــــاۇنههئۇ لالھـــــهزىيەرئىبنـــــى ئاببـــــاس  - 3141
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

 قا يـــولقھهج قىلماســـلى) ئىمكـــانىيىتى بـــار تـــۇرۇپ(ئىســـالمدا «

                                                 
  .ـ ئايهت 97سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 132(ئهلبانى  ②
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   .①»يوق
  )1729: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أََراَد الَْحـجَّ   - 3142
 .فَلَْيَتَعجَّلْ

دىن رىـــــۋايهت مـــــاۇنههئۇ لالھـــــهزىيەرئىبنـــــى ئاببـــــاس  - 3142
  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

   .②»نكىمكى ھهج قىلىشنى مهقسهت قىلسا، ئالدىرىسۇ«
  )1732: داۋۇد ئهبۇ(

َوَتْعـرُِض   الضَّـالَّةُ املريض وتضـل  قَْد َيْمَرُض فَإِنَُّه : وزاد ابن ماجة بلني -3143
  .اَجةُحالْ

ــدايهنه بىــر رىۋايهت – 3143 ۇپ ســهل بولــېك چــۈنكى« :نىــڭ ئاخىرى
يـاكى   ئايرىلىـپ قېلىشـى  ) مۈلكىـدىن  –ۋە مـال  (ۇالغ ئ -ئات ، قېلىشى

   .③دېيىلگهن» مۇھىم بىر ئىشى چىقىپ قېلىشى مۇمكىن
  )2883: ئىبنى ماجه(

 َحجَّةُ َعلَيَّ اللَِّه، َرُسولَ َيا: َرُجلٌ قَالَ: قَالَ َعْنُه، اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3144
  .“َدْيَنَك اقْضِ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى قَالَ َدْيٌنÝ َوَعلَيَّ اɋِْسالمِ

  : بىر ئادەم: مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3144
ـــ  ــى اـ ــادا قىلمىغــان،  پهرز ھهجمهن تېخــى ! رەســۇلىنىــڭ هللائ نــى ئ
ــار  قهرز ــۇ ب ــالي؟ (ىمم ــىنى قى ــ  )قايسىس ــورىغانـ ــبهىدىدەپ س ر ، پهيغهم

  : هللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس
  . دېدى ـ! قهرزىڭنى ئادا قىلغىنــ ئاۋۋال 

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 380(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1524(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2331(ئهلبانى  ③
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أَيَُّما َصـبِىٍّ  «: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3145
يَُّما أَْعَرابِىٍّ َحجَّ، ثُمَّ َهاَجَر فََعلَْيِه َحجَّةٌ َحجَّ، ثُمَّ َبلَغَ الِْحْنثَ فََعلَْيِه أَنْ َيُحجَّ َحجَّةً أُْخَرى، َوأَ
  .»أُْخَرى، َوأَيَُّما َعْبٍد َحجَّ، ثُمَّ أُْعِتَق فََعلَْيِه َحجَّةٌ أُْخَرى

دىن رىـــــۋايهت مـــــاۇنههئۇ لالھـــــهزىيەرئىبنـــــى ئاببـــــاس  - 3145
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

ىك باال ھهج قىلغان بولسا، باالغهتكه يهتكهندىن كېيىن قايتا ىچك«
، ھىجــرەت غــان بولســارابــى ھهج قىلئھهرقانــداق بىــر ئه. قىلســۇنھهج 

ــۇن   ــا ھهج قىلس ــيىن قايت ــدىن كې ــۇل ھهج   . قىلغان ــر ق ــداق بى ھهرقان
   .①»قىلغان بولسا، ئازات بولغاندىن كېيىن قايتا ھهج قىلسۇن

  )2752: »تهئهۋسئهل«(

3146 - ǎَعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْن الُْعْمَرِة أََواجَِبةٌ ِهَي قَالَ صلى اهللا النَّبِيَّ  َعْن َجابِر أَن
  .لَا َوأَنْ َتْعَتِمُروا ُهَو أَفَْضلُ

ــابىر – 3146 ــهزىيەر جـ ــهئۇ لالھـ ــداق نهـ ــدۇۇ مۇنـ ــبه: دەيـ ر پهيغهمـ
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ىدىدەپ سورالغانـ ئۆمرە قىلىش ۋاجىپمۇ؟ ــ 
   .②دەپ جاۋاب بهردى ، ـئهۋزەلدۇر ڭالرىئۆمرە قىلىشلېكىن ياق، ــ 

  )931: تىرمىزى(

 .الُعْمَرةُ واجَِبة: َعْن ابن عباس - 3147
ئــۆمرە قىلىــش « :ىــڭنماۇنههئۇ لالھــهزىيەرئىبنــى ئاببــاس  - 3147
  . رىۋايهت قىلىنىدۇدېگهنلىكى » ۋاجىپتۇر

  )931 :تىرمىزى(

اƩج والعمرة إىل البيت، وكان يقـول   وأƢوا: عن ابن مسعود كان يقرأ - 3148
                                                 

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 5254(ھهيســهمى  ①
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 161(ئهلبانى  ②
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ż ذلك شيأ لقلـت   َوَسلََّم َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّىلوال التحرج وأƁ ƅ أƧع من رسول اهللا 
  .العمرة واجبة
هللا نى اەئـۆمر  بىلهنهج ھ: ۇنههئۇ لالھهزىيەرئىبنى مهسئۇد  - 3148
بهيتۇلالھقــا بېرىــپ ئــادا «دېــگهن ئــايهتنى  ①الرتولــۇق ئــورۇنالڭ ئۈچــۈن

 دېگهن مهنـادا » قىلماقچى بولغان ھهج بىلهن ئۆمرىنى تولۇق ئورۇنالڭالر
ئـــۆمرە دىن ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبه: ۋە ئوقـــۇيتتى
ىغانلىقىمدىن، ئۆمرە ھهققىدە ئۆز ئالدىمغا بىر نهرسه ئاڭلىمتوغرىسىدا 

ئۆمرە قىلىش ۋاجىـپ  بولمىسا  تهپ تارتىۋاتىمهن،بىر نهرسه دېيىشتىن 
  . تتىدەي ـ دەيتتىم،

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 َوَسـلَّمَ  َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعنِ - 3149
 َتْنطَِلـقَ  أَنْ لََها لَْيَس: قَالَ الَْحجِّ، ِفي َزْوُجَها َهالَ َيأْذَنُ َوال َمالٌ، َولََها َزْوٌج لََها اْمَرأٍَة ِفي”
  .“َزْوجَِها بِإِذِْن إِال

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 3149
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنپهيغهمبه

نىڭ ھهج قىلىشـى ئۈچـۈن ئېـرى    دۇنياسى ۋە ئېرى بار ئايال - مالــ 
  : دەپ سورالغاندا خسهت بهرمىسه قانداق قىلىدۇ؟رۇ

ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ھهج قىلىـش ئۈچـۈن يولغـا    مۇنداق ئايال ــ 
   .②دەپ جاۋاب بهرگهن ، ـچىقسا بولمايدۇ

 )582: »سهغىرئهل« ؛»تهئهلئهۋس«(

َم َيقُـولُ إِنِّـي   عن اْبَن ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 3150
أَفَْضلُ لَأَْعلَُم أَْرًضا ُيقَالُ لََها ُعَمانُ َيْنَضُح بَِجانِبَِها َوقَالَ إِْسَحاُق بَِناِحَيِتَها الَْبْحُر الَْحجَّةُ ِمْنَها 

                                                 
  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 196سۈرە بهقهرە،  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 5307(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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 .ِمْن َحجََّتْينِ ِمْن غَْيرَِها
پهيغهمـبهر   :مۇنـداق دەيـدۇ   مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ -3150
   :ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللالھ

ئومان ئىسىملىك بىر زېمىننى بىلىمهن، ئۇ زېمىننىڭ بىـر  مهن «
ئۇ يهردىن كېلىپ بىر قېـتىم ھهج قىلىـش،   . تهرىپى دېڭىزغا تۇتىشىدۇ

   .①»باشقا يهردىن كېلىپ ئىككى قېتىم ھهج قىلغاندىن ئهۋزەلدۇر
  )4838: ئهھمهد(

ْت َعاِئَشةُ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن اْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ قَالَ - 3151
و ثُمَّ ُيَباِهي قَالَ َما ِمْن َيْومٍ أَكْثََر ِمْن أَنْ ُيْعِتَق اللَُّه ِفيِه َعْبًدا ِمْن النَّارِ ِمْن َيْومِ َعَرفَةَ َوإِنَُّه لََيْدُن

  .ُؤلَاِءبِهِْم الَْملَاِئكَةَ فََيقُولُ َما أََراَد َه
ۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ نهــهئۇ لالھــهزىيەرئىبنــى مۇســهييهب  - 3151

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    ئهنهادىن رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمـبه 
  :مۇنداق دېگهن

گه قارىغانــدا ئهرەفــات كۈنىــدە لهركــۈنباشــقا تائــاال بهنــدىلىرىنى هللا ا«
هنــدىلىرىگه يــېقىن بهللا ئــۇ كۈنــدە، ا .دوزاخــتىن ئهڭ كــۆپ ئــازاد قىلىــدۇ

هنگهن ئـۇالردىن پهخىـرل  ، پهرىشـتىلهرگه كۆرسـىتىپ  ئـۇالرنى  كېلىدۇ ۋە 
   :ھالدا

  . »دەيدۇ دى؟ ـنېمه مهقسهتته يىغىل) بۇ يهرگه( ــ بۇ بهندىلىرىم
  )1348: مۇسلىم(

َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ كَرِيزٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه - 3152
َمـا  َما ُرِئَي الشَّْيطَانُ َيْوًما ُهَو ِفيِه أَْصَغُر َولَا أَْدَحُر َولَا أَْحقَُر َولَا أَغَْيȘُ ِمْنُه ِفي َيْومِ َعَرفَةَ َو

لَّا َما أُرَِي َيْوَم َبْدرٍ ِقيلَ ذَاَك إِلَّا ِلَما َرأَى ِمْن َتَنزُّلِ الرَّْحَمِة َوَتَجاُوزِ اللَِّه َعْن الذُُّنوبِ الِْعظَامِ إِ
 .َوَما َرأَى َيْوَم َبْدرٍ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ أََما إِنَُّه قَْد َرأَى جِْبرِيلَ َيَزُع الَْملَاِئكَةَ

                                                 
ــهمى  ① ــرى     ): 5322(ھهيســـ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــمهد رىـــ ــام ئهھـــ ــنى ئىمـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ

 .نئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگه
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ــدۇلال  - 3152 ــى ئۇبهيـ ــهه ئىبنـ ــى ك ھتهلـ ــرهئىبنـ ــهزىيەرز ىـ ۇ لالھـ
ئهلهيهــى  ر ســهلاللالھۇپهيغهمــبه :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ مۇنــداق ۇدىننهــهئ

  :ۋەسهللهم
ــدە شــهيتان « كىچىــك، خــار،  دىكىــدەكئهرەفــات كۈنىھېچبىــر كۈن
لهرگه مـۇئمىن  چۈنكى، ئـۇ ئهرەفـات كـۈنى   . كۆرۈلمهيدۇ غهزەپناك ۋە تۆۋەن

نى ىرىچــوڭ گۇنــاھلئۇالرنىــڭ نىــڭ هللاۋە ا ياغقــانلىقىنى رەھمهتلهرنىــڭ
 شـهيتان بىـر ئىشـنى   كۈنىمـۇ   رىبهد. كۆرىـدۇ  مهغپىرەت قىلغانلىقىنى

  .دېدى »شۇنداق بولغان ئىدىكۆرۈپ 
ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ـ دەپ    كــۈنى شــهيتان نېمىنــى كــۆردى؟  رىبهد! ـ

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه سورالغانىدى،
پهرىشـــتىلهرگه باشـــچىلىق قىلىـــپ، ئـــۇالرنى جىبرىئىلنىـــڭ ـــــ 

  . دېدىباشقۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆردى، ـ 
  )962: مالىك(

اسِ ْبنِ ِمْرَداسٍ السُّلَِميņ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعا ِلأُمَِّتـِه  َعبَّعن  - 3153
ْنُه قَالَ َعِشيَّةَ َعَرفَةَ بِالَْمْغِفَرِة فَأُجِيَب إِنِّي قَْد غَفَْرُت لَُهْم َما َخلَا الظَّاِلَم فَإِنِّي آُخذُ ِللَْمظْلُومِ ِم

َت أَْعطَْيَت الَْمظْلُوَم ِمْن الَْجنَِّة َوغَفَْرَت ِللظَّاِلمِ فَلَْم ُيَجْب َعِشيََّتُه فَلَمَّا أَْصَبَح أَْي َربِّ إِنْ ِشئْ
َم بِالُْمْزَدِلفَِة أََعاَد الدَُّعاَء فَأُجِيَب إِلَى َما َسأَلَ قَالَ فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َم فَقَالَ لَُه أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي إِنَّ َهِذِه لََساَعةٌ َما كُْنَت َتْضَحُك ِفيَها أَْو قَالَ َتَبسَّ
لَّ فََما الَِّذي أَْضَحكََك أَْضَحَك اللَُّه ِسنََّك قَالَ إِنَّ َعُدوَّ اللَِّه إِْبِليَس لَمَّا َعِلَم أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَج

اَب ُدَعاِئي َوغَفََر ِلأُمَِّتي أََخذَ التَُّراَب فََجَعلَ َيْحثُوُه َعلَى َرأِْسِه َوَيـْدُعو بِالَْوْيـلِ   قَْد اْسَتَج
  .َوالثُُّبورِ فَأَْضَحكَنِي َما َرأَْيُت ِمْن َجَزِعِه

ــۇلهمى   - 3153 ــرداس س ــى مى ــاس ئىبن ــهزىيەر ئابب ــهئۇ لالھ ۇدىن نه
 لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمر ســهلالپهيغهمــبه: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

هللا ا. ئۈممهتلىرىگه مهغپىـرەت تىـلهپ دۇئـا قىلـدى     تهئهرەفات كۈنى كهچ
  : ئىجابهت قىلىپ

ـــ ــدىم،     ـ ــرەت قىل ــقهتهن مهغپى ــاھلىرىنى ھهقى ــڭ گۇن مهن ئۇالرنى



 ۋە ئۆمرىنىڭ پهزىلهتلىرى، ۋاجىپلىرى، سۈننهتلىرى؛ ئهرەفات كۈنىنىڭ پهزىلهتلىرىھهج 

373 

ــدىن    ــنا، مهن ئۇنىڭـــ ــدىن مۇستهســـ ــم بۇنىڭـــ ــا زۇلۇمپهقهت زالىـــ غـــ
ر هيغهمـــبهپ. دېـــدىـ     ،ئۇچرىغانالرنىـــڭ ھهققىنـــى ئېلىـــپ بېـــرىمهن 

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــبىمـ ــى رەب ــا ھهققىنــى   ،ئهگهر خالىســاڭ! ئ زۇلۇمغــا ئۇچرىغانالرغ
. دەپ دۇئـا قىلـدى   ، ـ ، زالىمالرنى مهغپىـرەت قىلسـاڭ  ېرىپب تىنجهننهت

پهيغهمــبهر . ت قىلىنمىــدىبهئىجــا كىــچهۇ كــۈنى كهچئــدۇئــا بىــراق بــۇ 
ــاڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كېچىنــى مــ   ۇزدەلىفهدە ئۆتكــۈزۈپ، ت

شـۇنىڭ  . بولـدى  بهتئىجـا دۇئاسـى  ۇ دۇئـانى قايتىلىغـان ئىـدى،    ئ ئاتقاندا
ۋە  ىئهبـۇ بهكـر   .بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كۈلـدى 

  :مالرۇنههئۇ لالھهزىيەر ئۆمهر
يهنـى  (سـهن بۇنـداق ۋاقىتتـا     !ئـانىمىز سـاڭا پىـدا بولسـۇن     - ئاتـا ــ 

ســېنى هللا ؟ ابۈگــۈن نــېمه ســهۋەبتىن كۈلــدۈڭ ،لمهيتتىــڭكۈ )ســهھهردە
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه . دېـدى  ــ ! ڭـدە كۈلدۈرسـۇن  ۈپۈتۈن ئۆمر
  :ۋەسهللهم
ـــ  ــا هللا اــ ــايىمنى ئىجـ ــڭ دۇئـ ــپهت قىلبمېنىـ ــڭ ىـ ، ئۈممىتىمنىـ

 )نىـڭ دۈشـمىنى  هللا( ىدى، بۇنى كۆرگهنگۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلغان
 ئۇنىڭ. توۋالشقا باشلىدى رياد سېلىپپه ،چېچىپتوپا ئىبلىس بېشىغا 

   .①دېدى پهريادىغا قاراپ كۈلگۈم كهلدى، ـ –داد 
  )3013 :ئىبنى ماجه(

َعْن بِلَالِ ْبنِ َرَباحٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه غََداةَ َجْمعٍ َيـا   - 3154
نَّاَس ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللََّه َتطَوَّلَ َعلَْيكُْم ِفي َجْمِعكُْم َهذَا فََوَهَب بِلَالُ أَْسِكْت النَّاَس أَْو أَْنِصْت ال

  .ُمِسيئَكُْم ِلُمْحِسنِكُْم َوأَْعطَى ُمْحِسَنكُْم َما َسأَلَ اْدفَُعوا بِاْسمِ اللَِّه
مۇنـــداق  ىـــڭبـــاھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇن ەبىـــالل ئىبنـــى ر  - 3154

ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  غهمبهپهي: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :مۇزدەلىفهدە قونغان كۈنى ئهتىگهن ماڭا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 651(ئهلبانى  ①
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  :ئاندىن. ـ دېدى! ئىنسانالرنى شۈك تۇرۇشقا ئۈندىگىن! ئى بىاللــ 
ســىلهرنىڭ  غانالرغــا ئىلتىپــات قىلىــپ،تائــاال بــۇ يهردە يىغىلهللا اــــ 

ىڭ گۇناھكــارلىرىڭالرنى ياخشــىلىرىڭالرغا بېغىشــالپ، ياخشــىلىرىڭالرن
مىناغـا  (نىـڭ ئىسـمى بىـلهن    هللاقېنـى،   .تىلهكلىرىنى ئىجابهت قىلدى

   ①.دېدى -! ئاتلىنىڭالر) قاراپ
  )3024: ئىبنى ماجه(

: َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ كَرِيزٍ، أَنǎ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  - 3155
وافق يوم Ƥعة فهو أفضل من سبعني حجة يف غـري يـوم    األيام يوم عرفة، وإذاأَفَْضلُ ”

قَْولُ ال إِلََه إِال : َوأَفَْضلُ َما قُلُْت أََنا َوالنَّبِيُّونَ ِمْن قَْبِلي ،َيْوَم َعَرفَةَ ُدَعاء أَفَْضلُ الدَُّعاِء Ƥعة،
  .“اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه

ۇدىن نهـ هئۇ لالھهزىيەرز ىرهتهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلال ئىبنى ك - 3155
مۇنـداق   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

  :ېگهند
كۈنى جۈمه كـۈنىگه   ئهرەفات .دۇركۈنلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئهرەفات كۈنى«

توغرا كېلىپ قالسا، ئۇ كۈندە قىلىنغان ھهج باشقا كۈنلهردە قىلىنغـان  
ــدۇ 70 ــدىنمۇ ئهۋزەل بولىـ ــدىكى  ئهڭ ئهۋ .ھهجـ ــات كۈنىـ ــا ئهرەفـ زەل دۇئـ

ئېيتقـان سـۆزلهرنىڭ   مهن ۋە مهندىن ئىلگىرىكى پهيغهمـبهرلهر  . دۇئادۇر
ــى ــر ا”: ئهڭ ئهۋزىل ــوق، ا   تهللابى ــالھ ي ــقا ئى ــن باش ــداق  هللاى ــڭ ھېچقان نى
   .»گهن سۆزدۇردې “شېرىكى يوق

  )رىۋايهت قىلغان نىرەز(

 عشـية  كـان  إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمر ابن عن - 3156
 أهل اهللا يارسول قلت له غفر إال إƹان من خردل من حبة مثقال قلبه يف أحد يبق Ɓ عرفة
  .عامة للمسلمني بل قال خاصة عرفة

مۇنــداق رىــۋايهت  دىن مــاۇنههئۇ لالھــهزىيەر ئىبنــى ئــۆمهر  - 3156

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2450(ئهلبانى  ①
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  : ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه :قىلىنىدۇ
تائـــاال قهلبىـــدە قىچىنىـــڭ   هللا اكـــۈنى ئاخشـــىمى،   ئهرەفـــاتـــــ 

ئۇرۇقىچىلىـــك بولســـىمۇ ئىمـــانى بولغـــان ھهممهيلهننـــى مهغپىـــرەت  
  : مهن .قىلىدۇ، ـ دېدى

ـ دەپ     بـــۇ، ئهرەفـــات ئهھلىـــگه خاســـمۇ؟! رەســـۇلىنىـــڭ هللائـــى اـــــ 
  :سورىغانىدىم

  . ①دىدەپ جاۋاب بهر ئۈچۈن، ـ مۇسۇلمانالرياق، بارلىق ــ 
  )»ئهلكهبىر«(

 َيـْومَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ الصَّاِمِت، ْبنِ ةَُعَباَد َعْن - 3157
 ِفيَمـا  التَّبَِعـاتِ  إِال لَكُْم فََيْغِفُر الَْيْومِ، َهذَا ِفي َعلَْيكُْم َتطَوَّلَ اللََّه إِنَّ النَّاُس، أَيَُّها”: َعَرفَةَ
 فَـإِذَا  اللَِّه بِْسمِ اْنَدِفُعوا َسأَلَ، َما ُمْحِسَنكُْم َوأَْعطَى ْحِسنِكُْم،ِلُم ُمِسيئَكُْم َوَوَهَب َبْيَنكُْم،
 الَْمْغِفَرةُ َتْنزِلُ طَاِلِحكُْم، ِفي َصاِلُحكُْم َوَشفََع ِلَصاِلِحكُْم، غَفََر قَْد اللََّه إِنَّ: قَالَ َبَجْمعٍ، كَانَ

 َوَيـَدُه،  ِلَسـاَنهُ  َحِفȘَ ِممَّْن َتاِئبٍ كُلِّ َعلَى فََتقَُع اَألَرِضَني ِفي الَْمْغِفَرةُ ُتفَرَُّق ثُمَّ فََتُعمُُّهْم،
 ُهَو َدَعا الَْمْغِفَرةُ َنَزلَِت فَإِذَا بِهِْم، اللَُّه َصَنَع َما َيْنظُُرونَ َعَرفَاٍت جَِبالِ َعلَى َوُجُنوُدُه َوإِْبِليُس
 فََغِشـَيْتُهْم،  الَْمْغِفَرةُ، َجاَءِت ثُمَّ الدَّْهرِ، ِمَن ِحقًَبا ُهْماْسَتِفزُّ كُْنُت: َوَيقُولُ بِالَْوْيلِ، َوُجُنوُدُه
  .“َوالثُُّبورِ بِالَْوْيلِ َيْدُعونَ َوُهْم فََيَتفَرَّقُونَ

ــۋايهت    - 3157 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىت رەزىيهلالھـ ــادە ئىبنـــى سـ ئۇبـ
ئهرەفـات كـۈنى    ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   قىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

  :ېگهنۇنداق دم
ئـاراڭالردىكى   دى،قىلـ بۈگۈن ئىلتىپات سىلهرگه هللا ا! ئى خااليىق ــ
ــۆچ ــاداۋە – ئ ــاھىڭالرنى      ئ ــارلىق گۇن ــقا ب ــۇقالردىن باش  ت ۋە ھهق ـ ھوق

غا ياخشــىلىرىڭالرگۇناھكــارلىرىڭالرنى ســىلهرنىڭ  .دىمهغپىــرەت قىلــ
ــى، . ياخشــىلىرىڭالرنىڭ تىلىكىنــى ئىجــابهت قىلــدى ، بېغىشــالپ قېن

ــ! يولغــا چىقىڭــالر) گه قــاراپمــۇزدەلىفه(نــامى بىــلهن  ڭنىــهللا  .دېــدى ـ

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهبـــۇ داۋۇد ئهئمـــا        ): 5551(ھهيســـهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  : گه يىغىلغاندامۇسۇلمانالر مۇزدەلىفه
 .سالىهلىرىڭالرنىڭ گۇناھىنى مهغپىـرەت قىلـدى  سىلهرنىڭ هللا اــ 

ــۈن   ــۆرمىتى ئۈچ ــالىهالرنىڭ ھ ــلىرىڭالرنى س ــالىه ئهمهس ــرەت  س مهغپى
ــدى ــر   .قىل ــدۇ، مهغپى ــى ئوراۋاتى ــا  ەترەھــمهت چۈشــۈپ ھهر يهرن زېمىنغ
ھهرىكهتــتىن ســاقلىغان  - قــولىنى، تىلىنــى يامــان ســۆز  .ۋاتىــدۇتارىلى

ــداق ت . ۆۋبىكــار رەھــمهت ۋە مهغپىــرەتتىن نېسىۋىســىنى ئالىــدۇ ھهرقان
تائاالنىـــڭ هللا اشـــۇنى ئهرەفـــات تېغىـــدا تـــۇرۇپ،  وئىـــبلىس ۋە ئۇنىـــڭ ق

ــى   ــۇ مهرھهمىتىنـ ــان بـ ــدىلىرىگه قىلغـ ــدۇ  بهنـ ــۆرۈپ تۇرىـ ــڭ هللا. كـ نىـ
وشـۇنى ئـازابتىن ئـاچچىق    ئىـبلىس ۋە ئۇنىـڭ ق   ،شـكهندە مهغپىرىتى چۈ

  :تولغىنىپ
بىـز ئۇزۇنـدىن بېـرى ئـۇالرنى ئازدۇرۇشـقا      ! ــ بىزنىڭ ھالىمىزغا ۋاي

ــدى    ــا ئهم ــۇزدۇق، مان ــاھالرنى قىلغ ــدۇق، گۇن ــى  هللا ئۇرۇن نىــڭ مهغپىرىت
 ــ ! ئىسـىت، ئىسـىت  . ئۇ گۇنـاھالرنى پۈتـۈنلهي يوققـا چىقـاردى     ،كېلىپ
 -ق ناله ـ پهرياد قىلغان ھالدا تارقىلىپ كېتىـدۇ،   ىئېچىنىشل ۋە دەيدۇ
   .①دېدى

  )»ئهلكهبىر«(

 اللََّه إِنَّ”: َيقُولُ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت: قَالَ أََنسٍ َعْن - 3158
 ِعَبـاِدي  إِلَـى  اْنظُُروا َمالِئكَِتي، اَي: َيقُولُ الَْمالِئكَةَ، بِهُِم ُيَباِهي َعَرفَاٍت، أَْهلِ َعلَى َتطَوَّلَ
 ُدَعـاَءُهْم،  أََجْبـتُ  قَْد أَنِّي فَأُْشهُِدكُْم َعِميقٍ، فَجٍّ كُلِّ ِمْن إِلَيَّ َيْضرُِبونَ أَقَْبلُوا غُْبًرا، ُشْعثًا

 غَْيَر َسأَلُونِي َما ِميَعَج ُمْحِسنِيهِْم َوأَْعطَْيُت ِلُمْحِسنِهِْم، ُمِسيئَُهْم َوَوَهْبُت َرغَْبَتُهْم، َوَشفَْعُت
 اللَِّه، إِلَى َوالطَّلَبِ الرَّغَْبِة ِفي َوَعاُدوا َوَوقَفُوا َجْمعٍ إِلَى الْقَْوُم أَفَاَض فَإِذَا َبْيَنُهْم، الَِّتي التَّبَِعاِت
 أََجْبـتُ  قَْد أَنِّي كُْمفَأُْشهُِد َوالطَّلَبِ، الرَّغَْبِة ِفي فََعاُدوا َوقَفُوا ِعَباِدي َمالِئكَِتي، َيا: َيقُولُ

 َمـا  َجِميـعَ  ُمْحِسَنُهْم َوأَْعطَْيُت ِلُمْحِسنِهِْم، ُمِسيئَُهْم َوَوَهْبُت َرغَْبَتُهْم، َوَشفَْعُت ُدَعاَءُهْم،
  .“َبْيَنُهْم الَِّتي التَّبَِعاِت َعْنُهُم َوكَفَلُْت َسأَلَنِي،

                                                 
ان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئىســـمى ئاتالمىغـــان  بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــ ): 5568(ھهيســـهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. بىرى بار



 ۋە ئۆمرىنىڭ پهزىلهتلىرى، ۋاجىپلىرى، سۈننهتلىرى؛ ئهرەفات كۈنىنىڭ پهزىلهتلىرىھهج 

377 

 كى،ۇئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــد  – 3158
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ــگه  هللا ا« ــات ئهھلىــ ــاتئهرەفــ ــاالئىكىلهرگه   ئىلتىپــ ــپ، مــ قىلىــ
  :ئۇالردىن پهخىرلىنىپ تۇرۇپ، پىتىكۆرس

ـ چـاڭ    پـا لۇپ، ئۈستى ـ بېشىنى تو چېچى چۇۋۇ! ئى ماالئىكىلىرىمــ 
پۇچقاقلىرىـدىن   - ئـۇالر دۇنيانىـڭ بۇلـۇڭ    .باسقان بهندىلىرىمگه قاراڭالر

 نىمهن ســىلهر. ئالــدىمغا كهلــدى ،منى ئىجــرا قىلىــپۇقىمېنىــڭ بــۇير
ــۇۋاھ ــقهته لىقى گ ــى، مهن ھهقى ــابهت   نمهنك ــالىرىنى ئىج ــڭ دۇئ  ،ئۇالرنى

ئۇالرنىڭ گۇناھكارلىرىنى ياخشـىلىرىغا  . دىمقوبۇل قىل ئىستهكلىرىنى
ـ ت ۋە ھهق   ئــاداۋە – ئــۆچلىرىنىڭ ئــۆز ئارىســىدىكى ياخشــى بېغىشــالپ،

، ھوقۇقتىن باشقا تىلهكلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بهردىـم 
  .دەيدۇـ 

ــۇلمانالر ــۇزد مۇسـ ــپ،ەلىفهمـ ــارزۇ   هللا ا گه توپلىنىـ ــان ئـ ــا بولغـ  –تائاالغـ
هللا ا ئىســــــتهكلىرىنى ۋە تهلهپلىرىنــــــى قايتىــــــدىن باشــــــلىغاندا،   

  :ماالئىكىلهرگه
ىـلهن  ۋە تهلهپ ب ىـد مېنىـڭ بهنـدىلىرىم، ئۈم  ! ئى مـاالئىكىلىرىم ــ 

، مهن ھهقىـــقهتهن ئۇالرنىـــڭ  گـــۇۋاھ بولـــۇڭالركى  .كهلـــدى ئالـــدىمغا
ئۇالرنىـڭ   .دىمقىلـ ئىسـتهكلىرىنى قوبـۇل    –ئارزۇ  ،هتبدۇئالىرىنى ئىجا

ــىلىرىغا بېغىشـــالپ،  ــارلىرىنى ياخشـ ــى گۇناھكـ لىرىنىڭ پۈتـــۈن ياخشـ
 - ۋە ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى ئـۆچ   تىلهكلىرىنى ئهمهلگه ئاشـۇرۇپ بهردىـم   

   .①»ەيدۇد دۇم، ـنى سۈرۈشته قىلماسلىققا كېپىل بولئاداۋەتلهر
  )4106: مهۋسىلى(

 مسجد يف وسلم عليه اهللا صلى النƑ مع جالسا كنت قال عمر ابن عن - 3159
 فقال نسألك جئنا اهللا يارسول قاال مث فسلما ثقيف من ورجل االنصار من رجل فأتاه مىن
 فعلـت  وتسأالƆ أمسك أن شئتما وان تفعل عنه تسأالƆ جئتما مبا أخربتكما شئتما ان

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى ئهبــــۇ يهئــــال رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ســــالىه مهرى ): 5569(ھهيســــهمى  ①

 .ىپ كىشى بار، ـ دېگهنئئىسىملىك ھهدىسى زە



  بۆلۈمى ـ پائالىيهتلىرىھهج 

 378

 جئتƗ فقال اهللا يارسول أخربƆ فقال سل لالنصاري الثقفى فقال اهللا يارسول أخربنا فقاال
Ɨرجك عن تسألƯ رام البيت تؤم بيتك منƩالطـواف  بعـد  ركعتيك وعن فيه ومالك ا 
 ومالك عرفة عشية وقوفك وعن فيه ومالك واملروة الصفا بني طوافك وعن فيهما ومالك
 فيه لك وما رأسك حلقك وعن فيه ومالك كحنر وعن فيه ومالك اƨمار رميك وعن فيه
 هذا لعن باƩق بعثك والذى فقال االفاضة مع فيه لك وما ذلك بعد بالبيت طوافك وعن
 وال خفـا  ناقتك تضع ال اƩرام البيت تؤم بيتك من خرجت إذا فانك قال أسألك جئت
 رقبة كعتق الطواف بعد ركعتاك وأما خطيئة عنك وحما حسنة به كل اهللا كتب اال ترفعه
 وقوفـك  وأمـا  رقبة سبعني كعتق ذلك بعد واملروة بالصفا طوافك وأما اƧاعيل بىن من

 عبـادي  يقول املالئكة بكم فيباهي الدنيا Ƨاء إىل يهبط وتعاىل تبارك اهللا فان عرفة عشية
ƆǗكقطـر  أو الرمل كعدد ذنوبكم كانت وفل جنيت يرجون عميق فج كل من شعثا جا 
 اƨمار رميك وأما له شفعتم وƁ لكم مغفورا عبادي أفيضوا لغفرőا البحر كزبد أو املطر
 وأمـا  ربـك  عند لك خورذفم حنرك وأما املوبقات من كبرية رميتها حصاة بكل فلك

 طوافـك  وأمـا  خطيئة هبا عنك وƢحى حسنة حلقتها شعرة بكل فلك رأسك حالقك
 فيقول كتفيك بني يديه يضع حƓ ملك يأź لك والذنب تطوف فالك ذلك بعد بيتبال

  .مضى ما لك غفر فقد يستقبل فيما اعمل
مهن  :دەيــدۇمۇنــداق  مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئىبنــى ئــۆمهر  - 3159
 تهمهسـجىد  ادىكىبىـلهن مىنـ   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه

بىر ئادەم ۋە ئهنسارىالردىن بىر ئادەم قهبىلىسىدىن  فسهقى .ئولتۇراتتىم
   :هلدى ۋەساالم قىلىپ ك

ـ دىن مهسـىله سـورىغىلى كهلـدۇق،     هنبىـز سـ  ! رەسۇلىنىڭ هللائى اــ 
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. دېدى

ـــ  ئهگهر خالىســـاڭالر، مهن ســـىلهر ســـورىغىلى كهلـــگهن ئىشـــنى  ــ
ىلهر ســـورايدىغان ســـ خالىســـاڭالر، جىـــم ئولتـــۇرۇپ،. ئېيتىـــپ بېـــرەي

   :ئۇالر. دېدى مهسىلىگه قۇالق ساالي، ـ
! سورىماقچى بولغان ئىشـنى دەپ بهرگىـن   بىز! رەسۇلىنىڭ هللائى اــ 

 -ســهن ســورىغىن،  ئالــدى بىــلهن: ك ئــادەم ئهنســارىغاســهقىفلى .دېــدى ـــ
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مېنىڭ مهسىلهمنى ئېيتىـپ بهرگىـن،   ! ئى رەسۇلۇلالھ: ئهنسارى. دېدى
  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمر سهلپهيغهمبه .دېدى -

 تـاۋاپ قىلىـش ۋە  ھهرەمنـى   سهن ئۆيۈڭدىن چىقىپ! ــ ئهي ئهنسارى
كېيىنكـى ئىككـى رەكـئهت    تىن كېلىـدىغان ئهجىـر؛ تـاۋاپتىن    تـاۋاپ بۇ 

 ڭنىـ ەا بىـلهن مهرۋ هفسـ ئانـدىن   ۋە بۇ نامازدىن كېلىـدىغان ئهجىـر؛   ناماز
ئهرەفاتتا تۇرۇش  ئارىسىدا سهئيى قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن كېلىدىغان ئهجر؛

ــر؛  ــدىغان ئهجى ــدىن كېلى ــاش ئېتىــ  ۋە ئۇنىڭ ــهيتانغا ت ــدىن ش پ، ئۇنىڭ
 ۋە ئۇنىڭدىن كېلىدىغان ئهجىـر؛  قۇربانلىق قىلىش كېلىدىغان ئهجىر؛

قايتا نى ىكهئب ۋە ئۇنىڭدىن كېلىدىغان ئهجىر؛ ئاخىرىدا، ئالدۇرۇش اچچ
غىلى توغرۇلــۇق ســورى ىــرئهجش ۋە ئۇنىڭــدىن كېلىــدىغان تــاۋاپ قىلىــ

  :ئۇ كىشى. دېدى، ـ كهلدىڭ
بىـلهن قهسـهمكى،    تائاالنىڭ نامى هللانى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن اېســ 

ر ئانـدىن پهيغهمـبه  . دېـدى ـ سـورىغىلى كهلـگهن ئىـدىم،      نىمهن مۇشـۇالر 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى

ـــ  ــهن ئۆيـ ــاڭ،    ۈئهگهر س ــپ چىقس ــهت قىلى ــى مهقس ــدىن ھهرەمن ڭ
بىـر ياخشـىلىق يازىـدۇ ۋە    سـاڭا  هللا ا ئۈچـۈن  بىر قهدىمى تۆگهڭنىڭ ھهر

ــلهن  ــۇنىڭ بى ــرگه ش ــالىقنى ئ  بى ــر خات ــهندىن بى ــدۇۆس ــاۋاپتىن . چۈرى ت
ىسـمائىل ئهۋالدىـدىن بىـر قـۇل     كېيىنكى ئىككى رەكـئهت نامىزىڭغـا، ئ  

ــازا ــدۇ  دئـ ــرى بولىـ ــڭ ئهجـ ــ. قىلغاننىـ ــلهن  اهفسـ ــى ەمهرۋبىـ ــهئيى نـ سـ
ئهرەفاتتـا  . لغانغا باراۋەر بولىـدۇ قى ديهتمىش قۇل ئازا قىلىشنىڭ ئهجرى
ۋەتهئاال بىرىنچى قهۋەت ئاسمانغا چۈشۈپ،  هتهبارەكهللا ا تۇرغان ۋاقتىڭالردا،

  :ماالئىكىلهرگه ،پىسىلهردىن پهخىرلىن
 پۈتۈن دۇنيانىڭ بۇلـۇڭ  ،بهندىلىرىم مېنىڭ بۇيرۇقىمغا بويسۇنۇپــ 

غــان قىل ىــدجهننىتىمنــى ئۈم ،پۇچقاقلىرىــدىن چــاچلىرى چۇۋۇلغــان -
  :ئاندىن بهندىلىرىگه. دەيدۇ ، ـئالدىمغا كهلدىھالدا 
گۇناھىڭالر قۇمالرنىڭ سانىدەك ياكى يامغۇرالرنىڭ تامچىسىدەك ــ 

مهغپىــرەت  ،ئهلــۋەتته ،بولســىمۇجىــق يــاكى دېڭىزنىــڭ كۆپۈكىــدەك ۋە 
سـىلهرنى مهغپىـرەت قىلـدىم ۋە     !ئـى بهنـدىلىرىم، كـېلىڭالر    .قىلىمهن
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  .دەيدۇـ ئۇنىمۇ قوبۇل قىلدىم،  ،لىگهن بولساڭالركىم ئۈچۈن شاپائهت تى
 ئىلگىرىكى چـوڭ  تاش ئېتىشىڭغا كهلسهك، ھهر بىر تاششهيتانغا 

قۇربـــانلىق رەببىڭنىـــڭ يېنىـــدا . چۈرىـــدۇۆچـــوڭ گۇنـــاھلىرىڭنى ئ -
ــدۇ  ــاقلىنىپ تۇرى ــقا كهلســهك، . س ــاچ ئالدۇرۇش ــاال هللا ا چ ــدۇرتائ غان ۇلئال

ــا     ــىلىق ئات ــر ياخش ــۈن بى ــاچ ئۈچ ــر چ ــپ،  ھهربى ــالىقنى  قىلى ــر خات بى
گۇنــاھ قالمايــدۇ ۋە بىــر ھــېچ ســهندە  ئــاخىرقى تــاۋاپ بىــلهن .ئۆچۈرىــدۇ

  :ڭغا قويۇپوالئىككى قولىنى سېنىڭ ئىككى د ،پهرىشته كېلىپ
يهنــى كهلگۈســى  (ه ئىشــل ئۈچــۈن كهلگۈســىبۇنــدىن كېــيىن  ــــ 

، ئىلگىرىكى گۇناھلىرىڭ )كۈنلىرىڭدە ياخشى ئىش بىلهن مهشغۇل بول
  . ①دەيدۇ ، ـەت قىلىندىمهغپىر

  )»ئهلكهبىر«؛ 1082: بهززار(

                                                 
زار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ         بـــۇ ھهدىســـنى بهز ): 5648(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
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 ۋەئۇالغقا مىنىش  ،ئهدەپلىرى هپهر قىلىش ۋە ئۇنىڭس
  ۋېلىش ۈمىندۈر

َعْن كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَلََّما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 3160
  .ْخُرُج ِفي َسفَرٍ إِلَّا َيْوَم الَْخِميسَِي

  :دەيدۇكهئب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 3160
ــبه ــۆپىنچه  پهيغهمـ ــهپهرگه كـ ــهللهم سـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ر سـ

  . ①ۋاقىتالردا پهيشهنبه كۈنى چىقاتتى
  )2605: ئهبۇ داۋۇد(

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ َبارِْك َعْن َصْخرٍ الَْغاِمِديِّ قَالَ قَالَ َر - 3161
لًا ِلأُمَِّتي ِفي ُبكُورَِها قَالَ َوكَانَ إِذَا َبَعثَ َسرِيَّةً أَْو َجْيًشا َبَعثَُهْم أَوَّلَ النََّهارِ َوكَانَ َصْخٌر َرُج

  .لنََّهارِ فَأَثَْرى َوكَثَُر َمالُُهَتاجًِرا َوكَانَ إِذَا َبَعثَ ِتَجاَرةً َبَعثَُهْم أَوَّلَ ا
ر پهيغهمـبه  :مۇنداق دەيـدۇ  سهخر غامىدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3161

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــى ا« ــڭ  ! هللائ ــڭ ئۈممىتىمنى ــلىرىغا  مېنى ــلىغان ئىش ــهھهر باش س

رەت يـاكى  ئهتـ  چىغـازات شـۇڭا   دەپ دۇئا قىالتتـى، » !بهرىكهت ئاتا قىلغىن
   .يولغا ساالتتى دەئۇالرنى سهھهر ،هكچى بولساشۇن ئهۋەتموق

ســـهخر بـــۇ ھهدىســـنى رىـــۋايهت قىلغـــان : مۇنـــداق دەيـــدۇ) يراۋىـــ(
سهھهردە  ،بولۇپ، ماللىرىنى باشقا يهرلهرگه ئهۋەتمهكچى بولسا تىجارەتچى

   .②كهنىدىماللىرى ئاۋۇپ بېيىپ كهت نهتىجىدە .يولغا ساالتتى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2269(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 968(ئهلبانى  ②
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لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبَد اللَِّه ْبَن َرَواَحـةَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َص - 3162
ى ِفي َسرِيٍَّة فََوافََق ذَِلَك َيْوَم الُْجُمَعِة فََغَدا أَْصَحاُبُه فَقَالَ أََتَخلَُّف فَأَُصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرآُه فَقَالَ َمـا   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ أَلَْحقُُهْم فَلَمَّا َصلَّى َمَع
ي َمَنَعَك أَنْ َتْغُدَو َمَع أَْصَحابَِك فَقَالَ أََرْدُت أَنْ أَُصلَِّي َمَعَك ثُمَّ أَلَْحقَُهْم قَالَ لَْو أَْنفَقَْت َما ِف

  .الْأَْرضِ َجِميًعا َما أَْدَركَْت فَْضلَ غَْدَوِتهِْم
ــۇ ئهنهۇ   - 3162 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
ئابدۇلالھ ئىبنـى رەۋاھهنـى بىـر     ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

ئۇنىـڭ   .ئۇ، جۈمه كۈنى ئىدىئهۋەتتى، رەتكه قوماندان قىلىپ ئهت چىغازات
ر ئابدۇلالھ ئىبنـى رەۋاھه پهيغهمـبه  . يولغا چىقتى سهھهردەلىرى ھھهمرا
ــدىن ئۇالرنىــڭ  ،ئوقــۇپنامــاز بىــلهن  الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمســهلالل ئان

ــدىن ي ــىۋالىمهن دەپ ېكهينىـ ــدىتىشـ ــبه .ئويلىـ ــهلاللالھۇ پهيغهمـ ر سـ
   :كۆرۈپ نامازدا ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى

ـــــ نـــېمه ئۈچـــۈن ســـهھهردە ھهمراھلىرىـــڭ بىـــلهن بىلـــله يولغـــا  
  :ئۇ. چىقمىدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

ئانــــدىن ئۇالرغــــا  امــــاز ئوقــــۇپ،ســــهن بىــــلهن بىلــــله نمهن ــــــ 
ــىۋاالېي ــدىم، ـ   دەپ  رمهنتىش ــدى ئويلىغانى ــهلاللالھۇ  . دې ــبهر س پهيغهم

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا
ـــ  ــادىكى ــ ــىلهرنى ئهگهر دۇنيـ ــارلىق نهرسـ ــاڭمۇ  بـ ــهدىقه قىلسـ  ،سـ
ــ ھھهمرا ــلهن ئهتىگهنــ ــڭ بىــ ــرى  دەلىرىــ ــڭ ئهجــ ــا چىققاننىــ گه يولغــ

  . ①ئېرىشهلمهيسهن، ـ دېدى
  )527 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ لَـْو أَنَّ النَّـاَس     - 3163
  .َيْعلَُمونَ َما أَْعلَُم ِمْن الْوِْحَدِة َما َسَرى َراِكٌب بِلَْيلٍ َيْعنِي َوْحَدُه

دۇكى، دىن رىۋايهت قىلىنىمائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3163
ــبهر  ــگهن پهيغهمـ ــداق دېـ ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ئهگهر « :سـ

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 81(ئهلبانى  ①
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ئىكهنلىكىنـى   ئىنسانالر كېچىـدە يـالغۇز يـول مېڭىشـنىڭ خهتهرلىـك     
ــدەكم ــول    هن بىلگهنـ ــالغۇز يـ ــدە يـ ــۇ كېچىـ ــا، ھهرگىزمـ ــگهن بولسـ بىلـ

   .①»ماڭمايتتى
  )1673: تىرمىزى(

انَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه كَ - 3164
  .َوَسلََّم الشَّْيطَانُ َيُهمُّ بِالَْواِحِد َوالْاثَْنْينِ فَإِذَا كَاُنوا ثَلَاثَةً لَْم َيُهمَّ بِهِْم

ــهيي  - 3164 ــى مۇسـ ــهئىد ئىبنـ ــدۇكى،  تبهسـ ــۋايهت قىلىنىـ ىن رىـ
  : داق دېگهنر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنپهيغهمبه

ئهگهر ئـۈچ   .اليدۇئىككى ئادەمنى ۋەسۋەسىگه ساال ياكىشهيتان بىر «
يهنــى ئهڭ ئــاز ئــۈچ ئادەمنىــڭ ســهپهرگه ( ۋەسۋەســىگه ســااللمايدۇ ،بولســا

   .»)بىلله چىقىشى ئهۋزەل
  )1832: مالىك(

 صـحبت  من عمر ىل قال رجعت فلما سفر يف خرجت قال أسلم عن - 3165
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول Ƨعت أما عمر فقال وائل بن بكر من رجال صحبت قلت
  .تأمنه وال البكري أخوك قال

ــدۇ  - 3165 ــداق دەي ــلهم مۇن ــپ  : ئهس ــپ قايتى ــهپهرگه چىقى مهن س
  :كهلگهندە، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :مهن. دەپ سورىدى ــ سهپهرگه كىم بىلهن بىرگه چىقتىڭ؟ ـ
. دېـدىم  بىـر كىشـى بىـلهن، ـ     قهبىلىسـىدىن  بهكرى ئىبنى ۋائىلــ 

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
قېرىندىشــىڭ «: نىڭر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهــــ 
ــ ــى(رى بهكــــــ ــهنمىگىن گه )قهبىلىســــــ ــى  »ئىشــــــ دېگهنلىگىنــــــ

   .②دېدى ؟ ـئاڭلىمىغانمىدىڭ
 )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1367(ئهلبانى  ①
پ، ســـهنهدىدىكى زەيـــد ئىبنـــى   بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇ     ): 5308(ھهيســـهمى  ②

ــى      ــىنىڭ ھهدىسـ ــد ئىككىلىسـ ــى زەيـ ــدۇراھمان ئىبنـ ــى ئابـ ــڭ ئاتىسـ ــد ۋە ئۇنىـ ــى زەيـ ــدۇراھمان ئىبنـ ئابـ
 .زەئىپتۇر، ـ دېگهن
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َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ - 3166
  .َوَسلََّم قَالَ الرَّاِكُب َشْيطَانٌ َوالرَّاِكَباِن َشْيطَاَناِن َوالثَّلَاثَةُ َركٌْب

ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىن رىۋايهت  – 3166
  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ؛)يهنـى ئـازغۇن  ( چىققان بىر ئاتلىق ئادەم بىر شهيتان غالغۇز يوليا«
   .①»دۇربىر كارۋان ئادەمئۈچ  ؛ئىككى شهيتانئادەم  ئىككى

  )1674: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َخَرَج  - 3167
  .ي َسفَرٍ فَلُْيَؤمُِّروا أََحَدُهْمثَلَاثَةٌ ِف

د خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت ىئهبــــۇ ســــهئ - 3167
  :ېگهنمۇنداق د ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

ئارىـدىن بىرىنـى   سـهپهر قىلمـاقچى بولسـا،     لـله ئهگهر ئۈچ ئـادەم بى «
   .②»ئۆزلىرىگه باشلىق سايلىۋالسۇن

  )2608: ۋۇددا ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسافَْرُتْم ِفي  - 3168
ذَا الِْخْصبِ فَأَْعطُوا الْإِبِلَ َحظََّها ِمْن الْأَْرضِ َوإِذَا َسافَْرُتْم ِفي السََّنِة فَأَْسرُِعوا َعلَْيَها السَّْيَر َوإِ

 .رَّْسُتْم بِاللَّْيلِ فَاْجَتنُِبوا الطَّرِيَق فَإِنََّها َمأَْوى الَْهَوامِّ بِاللَّْيلَِع
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3168
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ــۇنبهتئهگهر « ــدا ســهپهر قىلســاڭالر،   م ــدىرىماي، زېمىن ــئال ۆگىنى ت
ئۇالغنىڭ (ئهگهر قاقاس زېمىندا سهپهر قىلساڭالر . ئوتلىتىپ مېڭىڭالر

ئهگهر كېچىـدە بىـر   . ز مـېڭىڭالر تېـ  )كۈچىنى سـاقالپ قـېلىش ئۈچـۈن   
ــۈڭالر  ــراق يهرگه چۈشـ ــدىن يىـ ــهڭلهر، يولـ ــول . يهرگه چۈشسـ ــۈنكى يـ چـ

  . »زىيانداش ھايۋانالرنىڭ كېچىدە ئهگىپ يۈرىدىغان جايىدۇر
  )1926: مۇسلىم(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1368(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2272(ئهلبانى  ②
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َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَو َهذَا قَالَ َبْعـَد   - 3169
  .قَْوِلِه َحقََّها َولَا َتْعُدوا الَْمَنازِلَ

يۇقىرىقىغـا   دىنجابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     - 3169
ــۋايهت قىل  ر پهيغهمــبهبولــۇپ، ئۇنىڭــدا ن غــاىنئوخشــاش بىــر ھهدىــس رى

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــېڭىڭالر  « ــپ م ــى بېرى ــڭ ھهققىن ــيىن  »ئۇالغالرنى ــدىن كې  :دېگهن

 ،يهنـى بىـرەر مهنزىلـدىن ئۆتسـهڭلهر    (مهنزىللهردىن ئۆتـۈپ كهتمهڭـلهر   «
  . ①گهندې »)تۈڭالرۆچۈشۈپ ئ

  )2569: داۋۇد ئهبۇ(

لكم الغيالن فبـادروا بـاألذان وال   وإذا تغولت : للموصلى حنوه، وزاد - 3170
  .تصلوا على جواد الطريق وال ترتلوا عليها فإهنا مأوى اƩياة والسباع

ــ - 3170 ــۋايهت   لى ىمهۋس ــا ئوخشــاش بىــر ھهدىســنى رى يۇقىرىقىغ
  : قىلغان ۋە مۇنۇالرنى قوشۇپ نهقىل قىلغان

 .ئهزان ئېيتىشقا ئالـدىراڭالر  ۆرۈنسه،ك تقۇئېزى )سهپهردە(سىلهرگه «
ســـىغا يـــول ئوتتۇرى يولنىـــڭ ئوتتۇرىســـىدا نامـــاز ئوقۇمـــاڭالر ۋە ئـــۇ    

ــۇ  .چۈشــمهڭلهر ــۈنكى ئ ــۇچ ھايۋانالرنىــڭ ئهگىــپ    چ ــالن ۋە يىرتق يهر يى
  . ②»يۈرىدىغان ماكانىدۇر

  )2219: لىىمهۋس(

 َربَُّك جِيُبُهْمُي ال ثَالثَةٌ: قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ َعاِئٍذ اْبنِ َعنِ - 3171
 ثُـمَّ  َدابََّتُه، أَْرَسلَ َوَرُجلٌ السَّبِيلِ، طَرِيقِ َعلَى َنَزلَ َوَرُجلٌ َخرًِبا، َبْيَتا َنَزلَ َرُجلٌ: َوَجلَّ َعزَّ
  .َيْحبَِسَها أَنْ اللََّه َيْدُعو َجَعلَ

ئىبنى ئائىز رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      - 3171

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2240(ئهلبانى  ①
ــ): 5296(ھهيســهمى  ② ــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ      ب ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال رى ــۇ يهئ ۇ ھهدىســنى ئهب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنر سهلپهيغهمبه
ڭ دۇئاســـىنى ئىجـــابهت نىـــئادەم ئـــۈچ تۈرلـــۈكتائـــاال مۇنـــداق هللا ا«

يهنه . ئۆيـدە قونغـان كىشـى    هخـاراب  گه چىقىـپ، بىرسى، سـهپهر  :قىلمايدۇ
. كىشـــى چۈشـــكۈن قىلىۋالغـــانبىرســـى، ئـــادەملهر ماڭىـــدىغان يولغـــا 

ــ(ســـاقاليدۇ دەپ ئـــۇلىغىنى هللا ، ائۈچىنچىســـى يـــۇۋەتكهن وق) ايباغلىمـ
   .①»كىشى

  )»ئهلكهبىر«(

َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيكُْم بِالدُّلَْجِة فَـإِنَّ   - 3172
  .الْأَْرَض ُتطَْوى بِاللَّْيلِ

ــدۇكى،   - 3172 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهنهس رەزىيهلالھــ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ر سهلاللالھۇپهيغهمبه

 سهپهرنى كېچىـدە قىلىڭـالر، چـۈنكى كېچىـدە زېمىـن قاتلىنىـدۇ      «
   .②»)يهنى يول ئاينىيدۇ(

  )2571: داۋۇد ئهبۇ(

أيب ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاُس إِذَا َنَزلُوا َمْنزِلًا قَالَ َعْمـٌرو كَـانَ    عن - 3173
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْنزِلًا َتفَرَّقُوا ِفي الشَِّعابِ َوالْأَْوِدَيِة فَقَـالَ  النَّاُس إِذَا َنَزلَ 

ِمـْن   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َتفَرُّقَكُْم ِفي َهِذِه الشَِّعابِ َوالْأَْوِدَيِة إِنََّما ذَِلكُـمْ 
لَْم َيْنزِلْ َبْعَد ذَِلَك َمْنزِلًا إِلَّا اْنَضمَّ َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ َحتَّى ُيقَالَ لَْو ُبِسطَ َعلَـْيهِْم  الشَّْيطَاِن فَ
 .ثَْوٌب لََعمَُّهْم
  :ئهبۇ سهئلهبه خۇشهنى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 3173

ــبهر ــهللهم    پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــا   س ــرەر جايغ ــهپهردە بى س

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ســـهدەقه ئىبنـــى         ): 5297(ھهيســـهمى  ①

دۇھهيـــم ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى     . ســـهمىن ئىســـىملىك بىـــرى بـــار    ئابـــدۇلالھ
ــرى  ــا        ئىلگىـ ــى ئوتتۇرىغـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــقىالر ھهدىسـ ــمهد ۋە باشـ ــام ئهھـ ــه، ئىمـ سۈرسـ

 .قويغان، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2241(ئهلبانى  ②
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بىـر  . ۋە جىلغىالرغـا تـاراپ كېتهتتـى    تاغ ئېتهكلىرىشسه، كىشىلهر چۈ
ســىلهرنىڭ ئــۇ  «: ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهقېــتىم 

شـۇنىڭدىن  . دېـدى  »تىشـىڭالر شـهيتاننىڭ ئىشـىدۇر   ېجايالرغا تـاراپ ك 
سـهپهردە بىـرەر جايغـا    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر ،كېيىن
ــ ــا،چۈش ــا     كۈن قىلس ــدىغان، ھهتت ــپ تۇرى ــر يهردە يىغىلى ــاھابىلهر بى س

ئۇالرنىــڭ ئۈســتىگه بىــر يوپــۇق يېپىلســا، ھهممىســىنى بىــرال يوپــۇق   
   .①بىرىگه يېقىن تۇرىدىغان بولدى -ياپالىغۇدەك دەرىجىدە بىر 

  )2628: ئهبۇ داۋۇد(

ْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ ِفي َسفَرٍ َعْن أَبِي قََتاَدةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ - 3174
فََعرََّس بِلَْيلٍ اْضطََجَع َعلَى َيِمينِِه َوإِذَا َعرََّس قَُبْيلَ الصُّْبحِ َنَصَب ِذَراَعُه َوَوَضَع َرأَْسُه َعلَـى  

 .كَفِِّه
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ  ئهبۇ قهتـادە مۇنـداق   - 3174
، ئـوڭ  گه چۈشـكۈن قىلسـا  ېچىسى بىـر يهر ك گه چىقىپ،سهپهر ۋەسهللهم

بولســـا، ئـــاز قالغـــان تـــاڭ ئېتىشـــقا ئهگهر . يېنىنـــى بېســـىپ ياتـــاتتى
  . شىنى ئالقىنىغا قويۇپ ياتاتتىېب ،بىلىكىنى تىكلهپ

  )683 :مۇسلىم(

لَِّه َصلَّى َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ الُْجَهنِيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ غََزْوُت َمَع َنبِيِّ ال - 3175
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْزَوةَ كَذَا َوكَذَا فََضيََّق النَّاُس الَْمَنازِلَ َوقَطَُعوا الطَّرِيَق فََبَعثَ َنبِيُّ اللَّ

  .ا فَلَا جَِهاَد لَُهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِفي النَّاسِ أَنَّ َمْن َضيََّق َمْنزِلًا أَْو قَطََع طَرِيقً
نىڭ ىســهھل ئىبنــى مۇئــاز ئىبنــى ئهنهس جــۇھهنى دادىســ  - 3175

  :مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
 ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه قــاغازاتمهلــۇم بىــر مهن 

ــله چىققان ــلهن بىلــ ــدىمبىــ ــىلهرىــ ــان يهردە  ، كىشــ ــكۈن قىلغــ چۈشــ
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   يغهمـبه په .پ قويـدى ۇسـ و، يـولنى ت قىستىلىشىپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2288(ئهلبانى  ①
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 تـار يهرگه قىسـتىلىپ،   كىمكـى «: چىنى ئهۋەتىـپ ربىـر جاكـا   ۋەسهللهم
ــولنى ت ــۇپي ــاد  وس ــا جىه ــا، ئۇنىڭغ ــاۋابى( قويس ــۇريوق )س ــېالن د »ت ەپ ئ
  . ①قىلدى

  )2629: داۋۇد ئهبۇ(

 .َحتَّى ُتَحلَّ الرَِّحالُ عن أََنَس ْبَن َماِلٍك قَالَ كُنَّا إِذَا َنَزلَْنا َمْنزِلًا لَا ُنَسبُِّح - 3176
ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  - 3176

ــدۇ ــۈك     : قىلىنىـ ــهك، يـ ــا چۈشسـ ــرەر جايغـ ــهپهردە بىـ ــان سـ  -ھهر قاچـ
تـــاقلىرىمىزنى يېشـــىپ، تـــۆگىلهرگه ئـــارام بهرمىگـــۈچه، نهپـــله نامـــاز  

  . ②ئوقۇمايتتۇق
  )2551: داۋۇد ئهبۇ(

يٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ِفي َسفَرٍ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن أَبِي َسِع - 3177
 َوَسلََّم إِذْ َجاَء َرُجلٌ َعلَى َراِحلٍَة لَُه قَالَ فََجَعلَ َيْصرُِف َبَصَرُه َيِميًنا َوِشَمالًا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه

كَانَ َمَعُه فَْضلُ ظَْهرٍ فَلَْيُعْد بِِه َعلَى َمْن لَا ظَْهَر لَُه َوَمْن كَانَ لَـُه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن 
ـ  ا فَْضلٌ ِمْن َزاٍد فَلَْيُعْد بِِه َعلَى َمْن لَا َزاَد لَُه قَالَ فَذَكََر ِمْن أَْصَناِف الَْمالِ َما ذَكََر َحتَّى َرأَْيَن

  .لٍأَنَُّه لَا َحقَّ ِلأََحٍد ِمنَّا ِفي فَْض
  :دەيدۇئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 3177

 بىـر سـهپهردە   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلـله 
سولغا كۆز  - ئوڭ ،كىتىۋاتقىنىمىزدا، ئۇالغقا مىنگهن بىر ئادەم كېلىپ

  :يۈگۈرتۈشكه باشلىۋىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
. ڭ ئارتۇق ئۇلىغى بولسا، ئۇنى ئۇلىغى يوق ئادەمگه بهرسـۇن كىمنى«

يـوق   كىتۆلـۈ  –ئـۇزۇق  بولسـا، ئـۇنى    كىتۆلـۈ  –ئـۇزۇق  كىمنىڭ ئارتۇق 
 ،دەپ، شۇنداق جىق مالنىـڭ تـۈرلىرىنى سـانىدىكى    »!...ئادەمگه بهرسۇن
يـــوق  ئـــارتۇق نهرســـىلىرىمىزدە ھېچقانـــداق ھهققىمىـــز ھهتتـــا بىـــز

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2289(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2224(ئهلبانى  ②
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   .دۇقئوخشايدۇ دەپ ئويالپ قال
  )1728: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َحدَّثَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّـُه   - 3178
لٌ َولَا أََراَد أَنْ َيْغُزَو فَقَالَ َيا َمْعَشَر الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ إِنَّ ِمْن إِْخَوانِكُْم قَْوًما لَْيَس لَُهْم َما

عقبة كعقبـة  إِلَّا َعِشَريةٌ فَلَْيُضمَّ أََحُدكُْم إِلَْيِه الرَُّجلَْينِ أَْو الثَّلَاثَِة فََما ِلأََحِدَنا ِمْن ظَْهرٍ َيْحِملُُه 
إِلَيَّ اثَْنْينِ أَْو ثَلَاثَةً قَالَ َما ِلي إِلَّا ُعقَْبةٌ كَُعقَْبـِة أََحـِدِهْم ِمـْن     فضممتقَالَ يعƗ أحدهم 

 .َمِليَج
ــدۇلالھ رەزى   - 3178 ــى ئاب ــابىر ئىبن ــداق   ج ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى يهلالھ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : ى رىۋايهت قىلىنىدۇكدېگهنلى

  :جىهادقا چىقماقچى بولۇپ، مۇھاجىر ۋە ئهنسارىالرغا
سىلهرنىڭ ئىچىڭالردا شۇنداق بىر كىشىلهر بـاركى،  ! ئى خااليىق«

شـۇڭا   .قـانلىرى يـوق  غتۇ - يـېقىن ئـۇرۇق  ، نه مـۈلكى  – مالنه ئۇالرنىڭ 
 »!ۋالسـۇن ۇشوھهر بىرىڭالر ئۇالردىن ئىككى ياكى ئۈچ ئـادەمنى ئـۆزىگه ق  

كىم ئۇلىغىغـا ئـۆزى يـالغۇز مىنهلمهيتتـى، بىـر نهچچهيـلهن       چېھ. دېدى
مهنمۇ ئۆزەمگه ئىككى ياكى ئۈچ ئادەم . بىر ئۇالغقا نۆۋەتلىشىپ مىنهتتى

ئوخشاش مىنىش نۆۋىتىم  غاپهقهت ئۇالر گهتۆگهم ئۆز .شۇۋالغان ئىدىموق
   .①كهلگهندىال مىنهلهيتتىم

  )2534: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َحدَّثَُهْم قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   - 3179
 .فَُيْزجِي الضَِّعيَف َوُيْرِدُف َوَيْدُعو لَُهْم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَخلَُّف ِفي الَْمِسريِ

نىـڭ  بهير جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    ۇئهبۇ ز - 3179
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : رىۋايهت قىلىـدۇ  مۇنداق دېگهنلىكىنى

ئـاجىزالرنى ئالـدىغا    ،مېڭىـپ  ىنۋەسهللهم سهپهردە كارۋاننىڭ ئارقىسىد

                                                 
 .نسهھىه، ـ دېگه): 2209(ئهلبانى  ①
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   .①ۋاالتتى ۋە ئۇالرغا دۇئا قىالتتىۈتى، ئۇالغقا مىندۈرياتوئۆتكۈزۈپ ق
  )2639: داۋۇد ئهبۇ(

 الَْمـْرأَةِ  َسفَُر” :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعنِ - 3180
 .“َضْيَعةٌ َعْبِدَها َمَع

ت قىلىنىدۇكى، دىن رىۋايهمائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3180
  :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ــى « ــال كىشـ ــهپهر قىل   نىڭئايـ ــلهن سـ ــۇلى بىـ ــڭ قـ ــى ئۆزىنىـ ىشـ
  . ②»لىكتۇرخهتهر

 )»ئهلئهۋسهت«؛ 1076: زارزبه(

َوَسلََّم لَـا   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 3181
 .َيِحلُّ ِلاْمَرأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ أَنْ ُتَساِفَر َمِسَريةَ َيْومٍ َولَْيلٍَة لَْيَس َمَعَها ُحْرَمةٌ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3181
  :ېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

كـۈنىگه ئىمـان ئېيتقـان ئايالنىـڭ مهھرەمسـىز       ۋە قىيامهت قاهللا«
   .»ئهمهس دۇرۇسك سهپهرگه چىقىشى ۈكۈندۈزل- بىر كېچهھالدا 

  )1088: بۇخارى(

 .مسرية يوم ومسرية ليلة و مسرية بريد و مسرية ثالث: ومن رواياتهـ  3182
ــقا رىۋايهتلىرىــــدە  – 3182  بىــــر كــــېچه«: بــــۇ ھهدىســــنىڭ باشــ
بىــر كــۈن   ؛تىكى مۇســاپىگه ســهپهر قىلىشــى دۇرۇس ئهمهس  ئــۇزاقلىق

 ③بىـر بهرىيـد   ۇرۇس ئهمهس؛ئۇزاقلىقتىكى مۇسـاپىگه سـهپهر قىلىشـى د   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2298(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە بهزىــئ ئىبنــى         ): 5302(ھهيســهمى  ②

ــار   ــرى بـ ــىملىك بىـ ــدۇراھمان ئىسـ ــى     . ئابـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــاتهم ئۇنىـ ــۇ ھـ ئهبـ
 .ېگهنقالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ د. ئىلگىرى سۈرگهن

ــۇپ، بىــر بهرىيــد    –بىــر بهرىيــد  ③ ــۆلچىمى بول ــا  1609مىــل، بىــر قۇرۇقلــۇق مىلــى   12مۇســاپه ئ مېتىرغ
 . تهڭ
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ۈن ئــۈچ كــ ســاپىگه ســهپهر قىلىشــى دۇرۇس ئهمهس؛   ئــۇزاقلىقتىكى مۇ
ــى دۇرۇس ئهمهس   ــهپهر قىلىشـ ــاپىگه سـ ــۇزاقلىقتىكى مۇسـ ــ »ئـ گهن دېـ

 .ئىبارىلهرمۇ بار
 لَا َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِمْن َسِمْعت قَالَ يٍدَسِع أَبِي َعْن - 3183

 .َزْوُجَها أَْو ِمْنَها َمْحَرمٍ ذُو َوَمَعَها إِلَّا الدَّْهرِ ِمْن َيْوَمْينِ الَْمْرأَةُ ُتَساِفْر
ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ    - 3183
گهنلىكىنــى ېبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق د پهيغهمــ

ئېـرى يـاكى ئـۆزىگه مهھـرەم بوالاليـدىغان       نىڭئايال كىشـى «: ئاڭلىغان
ئىككــى كۈنلــۈك ســهپهرگه  اي تــۇرۇپبولمــ )مهھرەملىــرى( يېقىنلىــرى

  . »ئهمهس دۇرۇسيالغۇز چىقىشى 
  )827 مۇسلىم(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَـا َتْصـَحُب    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَـ  3184
 .الَْملَاِئكَةُ ُرفْقَةً ِفيَها كَلٌْب َولَا َجَرٌس

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3184
  :ېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

پهرىشـتىلهر ھهمـراھ    يولۇچىغـا  رئىـت بـا   يـاكى قوڭغـۇراق  يېنىدا «
   .»بولمايدۇ

  )2113: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْجَرُس َمـَزاِمُري  ـ  3185
 .الشَّْيطَان

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3185
 ـ  قوڭغـۇراق « :ېـگهن لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق د   پهيغهمبهر سهلال

   .»چالغۇسىدۇرشهيتاننىڭ 
  )2114: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتْصَحُب الَْملَاِئكَـةُ   - 3186
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 .ُرفْقَةً ِفيَها جِلُْد َنِمرٍ
ىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھـۇرەيرە رەز  - 3186

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
لۇچىالرغا ويولۋاس تېرىسى بار ي) ياكى ماللىرى ئارىسىدا(ئۈستىدە «

   .①»پهرىشتىلهر ھهمراھ بولمايدۇ
  )4130: داۋۇد ئهبۇ(

الْأَْنَصارِيَّ أَْخَبَرُه أَنَُّه كَانَ َمَع َرُسولِ اللَّـِه   َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ أَنَّ أََبا َبِشريٍ - 3187
ا قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه فَأَْرَسلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُسولً

نَّاُس ِفي َمبِيِتهِْم لَا َيْبقََينَّ ِفي َرقََبِة َبِعريٍ ِقلَاَدةٌ ِمـْن  َعْبُد اللَِّه ْبُن أَبِي َبكْرٍ َحِسْبُت أَنَُّه قَالَ َوال
  .َوَترٍ َولَا ِقلَاَدةٌ إِلَّا قُِطَعْت

ــاد ئىبنــى تهمىــم   - 3187 ــۇ ئهبب بهشــىر ئهنســارىي رەزىيهلالھــۇ  ئهب
بىر سهپهردە پهيغهمبهر : ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ى ۋەسهللهم بىلهن بىلله ئىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ سهلاللالھۇ ئهلهيه
ــهللهم   ــى ۋەس ــا    ئهلهيه ــاھابىلهرنىڭ يېنىغ ــكهن س ــا چۈش ــر قونالغۇغ بى

  : جاكارچى. جاكارچى ئهۋەتتى
قېلىـپ  تىلتۇمـارالر  ، ھېچبىـر تۆگىنىـڭ بوينىـدا يـاي كىرىچـى     ــ 

  . ②ـ دېدى! قالماي كېسىلسۇن
 )2552: داۋۇد ئهبۇ(

ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ السَّفَُر َعْن أَبِي  - 3188
 .ْهِلِهِقطَْعةٌ ِمْن الَْعذَابِ َيْمَنُع أََحَدكُْم طََعاَمُه َوَشَراَبُه َوَنْوَمُه فَإِذَا قََضى َنْهَمَتُه فَلُْيَعجِّلْ إِلَى أَ

يهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزى  - 3188
  :دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

ئــۇ ســىلهرنى تائــام، ســۇ ۋە    . نىــڭ بىــر پارچىســىدۇر  بســهپهر ئازا«

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3478(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2225(ئهلبانى  ②
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سـهپهردىكى ھـاجىتىنى    بىرەرسـىڭالر ئهگهر . مهھرۇم قىلىـدۇ دىن ىئۇيق
   .»تۈگهتسه، ئائىلىسىگه قايتىشقا ئالدىرىسۇن

  )1804: بۇخارى(

َعْن الشَّْعبِيِّ أَنَُّه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 3189
  .َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَطَالَ أََحُدكُْم الَْغْيَبةَ فَلَا َيطُْرْق أَْهلَُه لَْيلًا

ــدۇلالھ رەزىيهلالھــ  ىشــهئب - 3189 ــابىر ئىبنــى ئاب  ىــڭۇ ئهنهۇني ج
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : رىۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنى مۇنداق

  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــا،  « قايتىـــپ (كىمكـــى ئـــۇزۇن ســـهپهرگه چىقىـــپ كهتـــكهن بولسـ

  . »ئۆيىگه كېچىسى كىرمىسۇن) كهلگهندە
 )5244: بۇخارى(

َوَسلََّم قَالَ لَا َتِلُجوا َعلَى الُْمِغيَباِت فَإِنَّ  َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 3190
الشَّْيطَانَ َيْجرِي ِمْن أََحِدكُْم َمْجَرى الدَّمِ قُلَْنا َوِمْنَك قَالَ َوِمنِّي َولَِكنَّ اللََّه أََعـاَننِي َعلَْيـِه   

قَْد َتكَلََّم َبْعُضُهْم ِفي ُمَجاِلِد ْبنِ فَأَْسلَُم قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب ِمْن َهذَا الَْوْجِه َو
َسِعيٍد ِمْن ِقَبلِ ِحفِْظِه و َسِمْعت َعِليَّ ْبَن َخْشَرمٍ َيقُولُ قَالَ ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ِفي َتفِْسريِ قَْولِ 

لَُم َيْعنِي أَْسلَُم أََنا ِمْنُه قَالَ ُسـفَْيانُ  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَِكنَّ اللََّه أََعاَننِي َعلَْيِه فَأَْس
 .َوالشَّْيطَانُ لَا ُيْسِلُم َولَا َتِلُجوا َعلَى الُْمِغيَباِت َوالُْمِغيَبةُ الَْمْرأَةُ الَِّتي َيكُونُ َزْوُجَها غَاِئًبا

ــۇ   - 3190 ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇ  جـ ــداق دەيـ ــبهر  :مۇنـ پهيغهمـ
 :للهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه

كىرمهڭلهر، ھهقىقهتهن  قېشىغائېرى ئۆيدە بولمىغان ئايالالرنىڭ ــ 
  :بىز. دېدى ئايلىنىدۇ، ـمۇرىڭالردا وشهيتان سىلهرنىڭ قان ت

  :دەپ سورىساقـ شۇنداقمۇ؟  هندىمۇســ 
ـــ  ــېكىن ا  ـ ــۇنداق، ل ــدىمۇ ش ــدۇ، مهن   هللا ھهئه، مهن ــاردەم بېرى ــا ي ماڭ

  .دېدى ، ـهنشىدىن ساالمهت قالىمۇشهيتاننىڭ ئازدۇر
ــزى  ــام تىرمىـ ــب     : ئىمـ ــلهن غېرىـ ــهنهد بىـ ــۇ سـ ــس مۇشـ ــۇ ھهدىـ بـ

چۈنكى بهزى ھهدىسشۇناسالر سهنهدتىكى مۇجالىد ئىبنـى  . ھېسابلىنىدۇ
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ــۈپهيلى    ــارلىقى تـ ــڭ ناچـ ــدۇرۇش قابىلىيىتىنىـ ــته قالـ ــهئىدكه ئهسـ سـ
مهن ئهلى ئىبنى خهشرەمدىن سۇفيان ئىبنـى  . سهلبىيرەك باھا بهرگهن
هللا لـېكىن ا «: ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئۇيهينهنىڭ پهيغهمبه

» شـىدىن سـاالمهت قـالىمهن   ۇماڭا ياردەم بېرىدۇ، مهن شهيتاننىڭ ئازدۇر
دېگهنلىك بولىدۇ، ـ  » ئۇنىڭدىن ساقلىنىمهن«: دېگهن سۆزىنى ئىزاھالپ
   .①.دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

  )1172: تىرمىزى(

ُيَجاوَِز الُْمَعرَّسِ إِذَا قَفَلَ َراجًِعا إِلَى الَْمِديَنـِة  َيْنَبِغي ِلأََحٍد أَنْ قال مالك ال  – 3191
 .ِهَحتَّى ُيَصلَِّي ِفيَها َما َبَدا لَُه ِلأَنَُّه َبلََغنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعرََّس بِ

  : دەيدۇمالىك مۇنداق  - 3191
ــۇئ   ــان كىشــى م ــنىگه قايتىــپ كېلىۋاتق ــگهن يهرگه  ②هررەسمهدى دې

چۈشــمهي ۋە ئــۇ جايــدا ئىككــى رەكــئهت بولســىمۇ نامــاز ئوقۇمــاي ئۆتــۈپ  
، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ماڭـا يېتىشـىچه   چـۈنكى . كهتمهسلىكى كېرەك

  . ③ئىكهن ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇنداق قىلغان
  )2045: داۋۇد ئهبۇ(

َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهاُهْم أَنْ َيطُْرقُوا النَِّساَء لَْيلًا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه - 3192
َرأَِتِه قَالَ فَطََرَق َرُجلَاِن َبْعَد َنْهيِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجَد كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َمَع اْم

 .َرُجلًا
ــۇ ئهنهۇ   - 3192 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇدمۇنـ : ەيـ

ســــهپهردىن قايتىــــپ (پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم 
. تىكېچىــدە ئاياللىرىنىــڭ يېنىغــا كىرىشــتىن توســ    ) كهلگهنلهرنــى

سـهپهردىن كېچىـدە قايتىـپ كېلىـپ،     ئىككـى كىشـى    شۇندىن كېيىن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 935(ئهلبانى  ①
ــۇئهررەس  ② ــۇ  –مــ ــمى بولــ ــقان يهر ئىســ ــا جايالشــ ــالته مىــــل  مهدىنىنىــــڭ جهنۇبىغــ ــدىن ئــ پ، مهدىنىــ

 . ئۇزاقلىقتا
 .سهھىه ۋە مهقتۇئ، ـ دېگهن): 1799(ئهلبانى  ③
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ــدى، ھهر ئىككىلىســ    ــرگهن ئى ــا كى ــڭ يېنىغ ــڭ ئاياللىرىنى ى ئايالىنى
   .②①يېنىدا يات ئهر ئۇچراتتى

  )2712: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم لَـا    - 3193
ـ  ارِ َيْركَُب الَْبْحَر إِلَّا َحاجٌّ أَْو ُمْعَتِمٌر أَْو غَازٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَإِنَّ َتْحَت الَْبْحرِ َناًرا َوَتْحَت النَّ

 .ًراَبْح
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   - 3193

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئۆمرە قىلغۇچىدىن باشقىالر ياكى  ھهج ،غازات قىلغۇچى يولىدا هللا«
ئوتنىـڭ   ،گىـدە ئـوت  ېچىقمىسۇن، چۈنكى، دېڭىزنىـڭ ت  سهپىرىگه دېڭىز

   .④هندېگ ③»گىدە دېڭىز بارېت
  )2489: داۋۇد ئهبۇ(

إال Ɯـق   ال بأس بالتجارة ż البحر وما ذكـره اهللا : عن مطرف، قال - 3194
َوَتَرى الْفُلَْك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه. 

: رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇدېگهنلىكـــى مۇنـــداق  ىـــڭرىفنهرتۇم - 3194
ئــۇنى هللا اچــۈنكى ، ئۈچــۈن دېڭىــز ســهپىرىگه چىقىشــقا بولىــدۇ تىجــارەت 

                                                 
بـــۇ چهكلىمىـــدىن ســـهپهرگه چىقىـــپ كهتـــكهن ئهرلهرنىـــڭ ئاياللىرىغـــا خهۋەر بهرمهســـتىن تويۇقســـىز   ①

ــالهتته        ــىز ھـ ــىز ۋە يېقىمسـ ــتىن، رەتسـ ــۆزلىرىنى تۈزەشتۈرمهسـ ــڭ ئـ ــدە ئاياللىرىنىـ ــى، نهتىجىـ كېلىشـ
ــ ــتۇرۇپ      ئهرلىرىنىـ ــۇھهببهتنى سۇسالشـ ــىدىكى مـ ــڭ ئارىسـ ــلهن ئايالنىـ ــىدەك ئهر بىـ ــدىغا چىقىشـ ڭ ئالـ

بىــراق بــۇ ھهدىســتىكى مهزكــۇر ئىككــى     . قويىــدىغان ئهھۋالالرنىــڭ ئالــدىنى ئــېلىش كــۆزدە تۇتۇلغــان     
نىڭ بــۇ ھهقتىكــى چهكلىمىســىنى ئــاڭالپ تـــۇرۇپ     ۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم پهيغهمــبهر ســهلاللالھ  كىشــى  

قۇرئانـــدا  هللا. تائـــاال ئـــۇالرنى ئهنه شـــۇنداق جازاغـــا مـــۇبتىال قىلغـــان  هللاىقى ئۈچـــۈن اخىالپلىـــق قىلغـــانل
ــدۇ  ــداق دەيـ ــۇچى  : مۇنـ ــق قىلغـ ــرىگه خىالپلىـ ــڭ ئهمـ ــر  (الر پهيغهمبهرنىـ ــوڭ بىـ ــادا چـ ــنىگه ) دۇنيـ پىتـ

ــا  وي ــتىن، يـ ــاخىرەتته(لۇقۇشـ ــۇن    ) ئـ ــتىن قورقسـ ــار بولۇشـ ــا دۇچـ ــر ئازابقـ ــاتتىق بىـ ــۇر،   قـ ــۈرە نـ  -63سـ
 .سمىئايهتنىڭ بىر قى

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2282(ئهلبانى  ②
ــىگه ا       ③ ــۈك كىش ــۈچ تۈرل ــان ئ ــا ئېلىنغ ــۇپ، تىلغ ــك بول ــهپىرى خهتهرلى ــز س ــى دېڭى ــدۇ  هللا يهن ــاردەم بېرى ي

  .ۋە ئۇالرنى خهتهرلهردىن ساقالپ قالىدۇ ـ تهرجىماندىن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 536(ئهلبانى  ④
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نىـڭ  هللا: تىلغا ئالمىغان، قۇرئاندا مۇنداق دېـيىلگهن  قۇرئاندا بىكاردىن
ئۈچـۈن،  ) يهنـى تىجـارەت قىلىشـىڭالر   ( نېمهتلىرىنى تهلهپ قىلىشىڭالر

  . ①نېمىلهرنىڭ دېڭىزدا دولقۇن يېرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرىسهك
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 ُتَسـخُِّرونَ  كُْنُتْم َهلْ اللَِّه، َعْبِد بن ُجْنُدَب َسأَلُْت: قَالَ ،ِعْمَرانَ أَبِي َعْن - 3195
Ýُنَخلِّيهِْم ثُمَّ الطَّرِيقِ َعلَى َيُدلُّونا قَْرَيٍة إِلَى قَْرَيٍة ِمْن ُنَسخُِّرهْم كُنَّا: قَالَ الَْعَجَم. 

جۇنـدۇب ئىبنـى ئابـدۇلالھ    مهن : مۇنداق دەيـدۇ  ئهبۇ ئىمران - 3195
  :دىنھۇ ئهنهۇرەزىيهلال

ـ دەپ سـورىغانىدىم،    ؟ــ سىلهر ئهجهملهرنى زورالپ ئىشـلىتهمتىڭالر 
  :ئۇ

مهھهللىگه بىر يهنه  مهھهللىدىنبىر ئۇالرنى . ـ ھهئه، ئىشلىتهتتۇق
  . ②دېدىـ تهتتۇق، ېيۇۋوئاندىن ق يول باشلىغىلى ساالتتۇق،

  )»ئهلكهبىر«(

 َوَسـلََّم،  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ َعْنُهَما، الَىَتَع اللَُّه َرِضي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 3196
 فَأَِضلُّوُهْم َوالُْمَجاِهِديَن، بِالُْحجَّاجِ َعلَْيكُْم: لَُهْم َيقُولُ الشََّياِطنيِ، مَن َمَرَدةً ɋِْبِليَس إِنَّ :قَالَ
 .السَّبِيلِ َعنِ

ۋايهت دىن رىـــــمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 3196
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهسـكىلىكته ئۇچىغـا چىققـان بىـر قوشـۇنى بولـۇپ،        ئىبلىسنىڭ«
ــا ــبلىس ئۇالرغـ ــدالرنىڭ  : ئىـ ــڭ ۋە مۇجاھىـ ــىلهر ھهج قىلغۇچىالرنىـ سـ

                                                 
  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 12سۈرە فاتىر،  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 5312(مى ھهيســه ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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   .①»ـ دەيدۇ! پېيىگه چۈشۈپ، ئۇالرنى ئازدۇرۇڭالر
 )»ئهلكهبىر«(

ن النƑ صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يف السـفر  عن أنس ا - 3197
  .مشى

پهيغهمــــبهر : دەيــــدۇئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق  -3197
يولغـا   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم سـهپهردە بامـدات نـامىزىنى ئوقـۇپال     

   .②چىقاتتى
 )1368: »ئهلكهبىر« ؛»هتئهلئهۋس«(

جَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه ُمَشاةً ِمـْن  َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ َحـ   3198
 .الَْمِديَنِة إِلَى َمكَّةَ َوقَالَ اْرُبطُوا أَْوَساطَكُْم بِأُُزرِكُْم َوَمَشى ِخلْطَ الَْهْرَولَِة

پهيغهمــبهر  :دەيــدۇئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق  - 3198
ۋەسهللهم ساھابىلىرى بىلهن مهدىنىدىن مهككىـگه   سهلاللالھۇ ئهلهيهى

ــا     ــدا ئۇالرغ ــى ۋە يول ــهپىرىگه چىقت ــادە ھهج س ــاراپ پىي ــى ېب« :ق لىڭالرن
ــاغل) ئېهراملىــق چۈشــۈپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن  ( ــدى »!ڭالرىۋېلىب  .دې

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم گاھ ئاستا ماڭسا، گاھ تېز ـ تېز  
  . ③ماڭاتتى

  ) 3119 :هئىبنى ماج(

 َمحلْـُتم  إِذَا”: قَـالَ  َوَسـلََّم،  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى نَّبِيِّلا َعنِ ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعْن - 3199 
 .“ُمَعلَّقَةٌ َوالَْيُد ُمَوثَّقَةٌ الرِّْجلَ فَإِنَّ الَْحْملَ، فَأَِخرُّوا

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3199
                                                 

ــهمى  ① ــۇز         ): 5311(ھهيس ــى ھۇرم ــافىئ ئىبن ــهنهدىدە ن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب
 .ئهبۇ ھۇرمۇز ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــى     ): 5313(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .ئهلى مىرۋەزى ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 668(ئهلبانى  ③
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  :مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغه
يۈك ئارتقاندا ئارقا تهرەپكه ئـارتىڭالر، چـۈنكى ئـات    ) ھايۋانغا(سىلهر «

   .①»ئۇالغنىڭ ئالدى پۇتلىرىدىن ئارقا پۇتلىرى كۈچلۈك بولىدۇ -
  ) »ئهلئهۋسهت«؛ 1081: بهززار(

 أََراَد إِذَا”: َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُهرْيَرةَ، أَبِي َعنِـ  3200
 .َخْيًرا ُدَعاِئِه إِلَى بُِدَعاِئهِْم َيزِيُدوَنُه فَإِنَُّهْم إِْخَوانِِه، َعلَى فَلُْيَسلِّْم َسفًَرا ِمْنكُْم أََحٌد

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 3200
  :ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھ

ــرەر كىشـــى « ــاراڭالردىن بىـ ــا،   ئهگهر ئـ ــاقچى بولسـ ــهپهرگه چىقمـ سـ
 ئــۇالرچــۈنكى . قېرىنداشــلىرىغا ســاالم بېرىــپ خوشالشســۇنمۇســۇلمان 

   .②»دۇئا قېتىپ، ياخشىلىقنى تېخىمۇ كۆپهيتىدۇ دۇئاسىغا ئۇنىڭ
  )2863: »هتئهلئهۋس«(

 َتِصـحُّوا  َسـاِفُروا : قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِِّ َعن ُعَمَر، اْبنِ َعنِ - 3201
 .َوَتْسلَُموا

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3201
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ③»ۋە ئامان بولىسىلهر، ساغالم قىلىڭالرسهپهر «
  )»سهتئهلئهۋ«(

 إِنِّي: فَقَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى غُالٌم َجاَء: قَالَ ُعَمَر، اْبنِ َعنِ - 3202
 َيـا ”: َوقَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َمَعُه فََمَشى: قَالَ الَْحجَّ، النَّاِحَيةَ َهِذِه أُرِيُد

                                                 
ــهمى  ① ــى       ): 5314(ھهيس ــس ئىبن ــهنهدىدە قهي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى بهززار ۋە تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .رەبىئ ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــى ئهال     ): 5284(ھهيسـ ــا ئىبنـ ــهنهدىدە يهھيـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .بهجهلى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ③ ــهنهدى    ): 5281(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــدۇلالھدە بـ ــى  ئابـ ئىبنـ

 .ھارۇن ئهبۇ ئهلقهمه فهرۋىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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 َعلَـى  َسلََّم الُْغالُم َرَجَع فَلَمَّا ،“الَْهمَّ َوكَفَاَك الَْخْيَر، َوَوجََّهَك التَّقَْوى، اللَُّه َدَكَزوَّ غُالُم،
 َوكَفَّـرَ  َحجَّـَك،  اللَُّه قَبِلَ غُالُم، َيا”: َوقَالَ إِلَْيِه، َرأَْسُه فََرفََع َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ
 .َنفَقََتَك لََفَوأَْخ ذَْنَبَك،

بـاال   بىـر : دەيـدۇ مۇنـداق  مـا  ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   - 3202
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ

پهيغهمبهر  ،گهنىدىدې ـ  ،ھهجگه سهپهر قىلماقچى بولىۋاتىمهن مهنــ 
  :ى ۋەدماڭبىلله سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ بىلهن 

ســاڭا تهقۋالىــق ئاتــا قىلســۇن، ياخشــىلىققا     هللا ا! ئــى ئوغلــۇم  ـ ـــ
ھهجدىن قايتىپ  باالئۇ . دېدى ـ! يۈزلهندۈرسۇن، غهمدىن خاالس قىلسۇن

 ،ۋېـدى ، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه سـاالم قىلى    ېلىپك
  :ېشىنى كۆتۈرۈپپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ب

ڭنــى قوبــۇل قىلســۇن، گۇنــاھلىرىڭنى    ىھهجهللا ا! ئــى ئوغلــۇم ــــ 
قىلغــــان خىراجىتىڭنىــــڭ ئــــورنىنى ) ھهج يولىــــدا(چۈرىۋەتســــۇن، ۆئ

   .①دېدىـ ! تولدۇرۇپ بهرسۇن
 )»هتئهلئهۋس« ۋە» ئهلكهبىر«(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَِدَم َزْيُد ْبُن َحارِثَةَ الَْمِديَنةَ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 3203
ا َيُجـرُّ  َوَسلََّم ِفي َبْيِتي فَأََتاُه فَقََرَع الَْباَب فَقَاَم إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعْرَياًن

 .ثَْوَبُه َواللَِّه َما َرأَْيُتُه ُعْرَياًنا قَْبلَُه َولَا َبْعَدُه فَاْعَتَنقَُه َوقَبَّلَُه
زەيد ئىبنى ھارىسـه  : دەيدۇۇ ئهنها مۇنداق ئائىشه رەزىيهلالھ - 3203

مهدىنىگه كهلگهندە، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنىـڭ      
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ئـۇ كېلىـپ ئىشـىكنى قـاقتى،     . ئىـدى  ھۇجرامدا

ئهلهيهى ۋەسهللهم كىيىمىنى سـۆرىگهن پېتـى يېـرىم يالىڭـاچ ھـالهتته      
تائاالنىــڭ نــامى هللا ا .ســۈيۈپ كهتتــىۋە ئــۇنى قۇچــاقالپ  ئورنىــدىن تــۇردى

ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــى، مهن پهيغهمـ ــهم قىلىمهنكـ ــلهن قهسـ بىـ

                                                 
ــهمى  ① ــى      ): 5285(ھهيسـ ــلىمه ئىبنـ ــهنهدىدە مۇسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .سالىم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ــهللهمنىڭ  ــاچ ۋەس ــرىم يالىڭ ــۇرۇن   يې ــدىن ب ــالىتىنى ئۇنىڭ ــۆرۈپ  ھ ك
   .①ۈپ باقمىدىمكۆرھېچ كېيىنمۇ ئۇنىڭدىن  ىدىم،باقمىغان

  )2732: تىرمىزى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتلَقَّى َجْعفََر ْبَن أَبِـي طَاِلـبٍ   َعْن الشَّْعبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َص - 3204
 .فَالَْتَزَمُه َوقَبَّلَ َما َبْيَن َعْيَنْيِه

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   : دەيــدۇشــهئبى مۇنــداق   - 3204
ــ ــهللهم جهئـ ــۇ تالىـــب   هرفۋەسـ ــى ئهبـ ــلهن  ئىبنـ ــۇ بىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
ئىككـــى كۆزىنىـــڭ  ڭشـــتى ۋە ئۇنىـــقۇچاقلىشـــىپ كۆرۈ كۆرۈشـــكهندە،

  . ②ئوتتۇرىسىغا سۆيۈپ قويدى
  )5220: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أَقَْبلَ ِمْن َحجَِّتـِه   - 3205
كََع ِفيِه َركَْعَتْينِ ثُمَّ اْنَصَرَف إِلَى َبْيِتـِه  َدَخلَ الَْمِديَنةَ فَأََناǷَ َعلَى َبابِ َمْسجِِدِه ثُمَّ َدَخلَُه فََر

 .قَالَ َناِفٌع فَكَانَ اْبُن ُعَمَر كَذَِلَك َيْصَنُع
پهيغهمـبهر   :دەيـدۇ  مۇنداق مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3205

قايتىـپ كهلگهنـدە،    )مهدىـنىگه (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهجـدىن  
لدىغا چۆكتۈردى، ئاندىن مهسجىدكه كىرىـپ  تۆگىسىنى مهسجىدنىڭ ئا
  .ىگه كىردىئۆي غاندىن كېيىن،ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇ

مۇ شۇنداق مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنافىئ 
   .③دېدى ـ قىالتتى،

 )2782: داۋۇد ئهبۇ(

ا قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَمَّ - 3206
 .َمكَّةَ اْسَتقَْبلَْتُه أُغَْيِلَمةُ َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ فََحَملَ َواِحًدا َبْيَن َيَدْيِه َوآَخَر َخلْفَُه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 516(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1116(نى ئهلبا ②
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2419(ئهلبانى  ③
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ــۇ ئهنهۇ   - 3206 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ  :دەيـ
بهنى للهم مهككىگه كهلگهن ۋاقتىدا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه

نى قارشى ئالغىلى ئۇئۇششاق بالىلىرى  ئابدۇلمۇتتهلىب قهبىلىسىنىڭ
ــى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  . چىقت ــۇالردىن پهيغهم بىرىنــى  ئ
  . ىۋالدىمىندۈر يهنه بىرىنى ئارقىسىغا ئالدىغا

 )1798: بۇخارى(

لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َحَملَ قُثََم َبـْيَن  قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ أََتى َرُسو - 3207
 .َيَدْيِه َوالْفَْضلَ َخلْفَُه أَْو قُثََم َخلْفَُه َوالْفَْضلَ َبْيَن َيَدْيِه فَأَيُُّهْم َشرٌّ أَْو أَيُُّهْم َخْيٌر

ــۇ ئهنهۇ   - 3207 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
ئالـدىغا،  ئۇلىغىنىـڭ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قۇسهمنى  پهيغهمبهر

 فهزلنــــى كهيــــنىگه يــــاكى قۇســــهمنى كهيــــنىگه، فهزلنــــى ئالــــدىغا  
  . كىرىپ كهلدى) مهككىگه(غان ھالدا مىندۈرۈۋال

ــرمه  ــۇلالھ(ئىكـ ــدا )رەھىمهھـ ــڭ ھۇزۇرىـ ــۇ   :نىـ ــاس رەزىيهلالھـ ئاببـ
نى، ـ دېـگهن سـۆز    كىسى پاالئهنهۇنىڭ بۇ ئۈچ ئهۋالدىنىڭ ئىچىدە ئهڭ ئهس

ى، ئىكرىمه بۇ ھهدىسنى ئىبنى ئابباستىن رىـۋايهت قىلىـپ   قىلىنغانىد
) قانـداقمۇ  ،ئهھـۋال بـۇ تۇرسـا   (بولۇپ، ئۇالرغا رەددىيه بېرىش مهقسـىتىدە،  

 ياخشـى ئهڭ قايسىسـى  يـاكى ئۇالرنىـڭ   ئهسـكى  ئهڭ ئۇالرنىڭ قايسىسـى  
  . دېدىـ ! ؟بولسۇن) دېگىلى(

 )5966 :بۇخارى(

إِذْ َتلَقَّْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  :اهللا بن َجْعفَرٍ، قَالَ له اْبُن الزَُّبْيرِ دعب – 3208
 .َوَسلََّم أََنا َوأَْنَت َواْبُن َعبَّاسٍ قَالَ َنَعْم فََحَملََنا َوَتَركََك

 :مۇنـداق دەيـدۇ   هر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  فئىبنى جهئـ  ئابدۇلالھ - 3208
  :هير مهندىنزۇبئىبنى 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ــ مهن، سهن ۋە ئىبنى ئابباس ئۈچىمىزنىـڭ 
ــهللهم  ــى ۋەسـ ــز    ئهلهيهـ ــدىغا چىققىنىمىـ ــۈن ئالـ ــۈۋېلىش ئۈچـ نى كۈتـ

  : مهندەپ سورىدى،  ـ ؟يادىڭدىمۇ
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بىزنـى  شـۇ چاغـدا   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ــ ھهئه، 
  . مدېدىـ ى، ىدنمىندۈرۈپ، سېنى قويۇپ قويغا) ئۇلىقىغا(

 )3082: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ ِلاْبنِ الزَُّبْيرِ أََتذْكُُر إِذْ َتلَقَّْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 3209
 .َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َوأَْنَت َواْبُن َعبَّاسٍ قَالَ َنَعْم فََحَملََنا َوَتَركََك

ئىبنـى زۇبهيـر   ئىبنى جهئـفهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ئابدۇلالھ – 3209
  :دىنرەزىيهلالھۇ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ــ مهن، سهن ۋە ئىبنى ئابباس ئۈچىمىزنىـڭ 
ــهللهم  ــى ۋەسـ ــز    ئهلهيهـ ــدىغا چىققىنىمىـ ــۈن ئالـ ــۈۋېلىش ئۈچـ نى كۈتـ

  : ئىبنى زۇبهيردى، غانىدەپ سورى ـ ؟يادىڭدىمۇ
  :هر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇلالھ ئىبنى جهئف. دېدى -ــ ھهئه، 

ـــ  ــهللهم    ـ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدا  پهيغهم ــۇ چاغ ــى ش بىزن
   .دېدىـ ى، ىدمىندۈرۈپ، سېنى قويۇپ قويغان) ئۇلىقىغا(

  )2427: مۇسلىم(

ِدَم َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَ - 3210
ِه قَـالَ  ِمْن َسفَرٍ ُتلُقَِّي بِالصِّْبَياِن ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه قَالَ َوإِنَُّه قَِدَم َمرَّةً ِمْن َسفَرٍ قَالَ فَُسبَِق بِي إِلَْي
ُه َخلْفَُه قَالَ فََحَملَنِي َبْيَن َيَدْيِه قَالَ ثُمَّ جِيَء بِأََحِد اْبَنْي فَاِطَمةَ إِمَّا َحَسنٍ َوإِمَّا ُحَسْينٍ فَأَْرَدفَ

 .فََدَخلَْنا الَْمِديَنةَ ثَلَاثَةً َعلَى َدابٍَّة
ــفهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇن   - 3210 ــدۇلالھ ئىبنــى جهئ ــداق  ىــڭئاب مۇن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   :رىۋايهت قىلىنىدۇدېگهنلىكى 
سهپهردىن قايتىـپ كهلگهنـدە، ئهھلـى بهيـت بـالىلىرى ئالـدىغا چىقىـپ        

بىر قېتىم سـهپهردىن قايتقانـدا، مهنمـۇ باشـقىالر بىـلهن      ئۇ . ۈۋاالتتىكۈت
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى     . كۈتۈۋالغىلى چىقتىم
ــدىغا مىندۈرىۋالــدى ــدى. ئال فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ئىككــى   نئان

ــرى   ــڭ بى ــهين  (ئوغلىنى ــاكى ھۈس ــهن ي ــۇنى  ) ھهس ــدى، ئ كهلتۈرۈلگهنى
شـــۇنداق قىلىـــپ، ئـــۈچىمىز بىـــر ئۇالغقـــا  . دۈرىۋالـــدىكهيـــنىگه مىن
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  . مىنگهشكهن ھالدا مهدىنىگه كىردۇق
 )1745: ئهھمهد(

عن إَِياٌس َعْن أَبِيِه قَالَ لَقَْد قُْدُت بَِنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَْحَسنِ  - 3211
ْدَخلُْتُهْم ُحْجَرةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا قُدَّاَمُه َوَهذَا َوالُْحَسْينِ َبْغلََتُه الشَّْهَباَء َحتَّى أَ

 .َخلْفَُه
: رىۋايهت قىلىـدۇ دېگهنلىكىنى مۇنداق  ىڭئىياس دادىسىن - 3211

قېچىرىنى  ئالىچىپارمهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
هيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پ. يېــتىلهپ مهدىــنىگه يېتىــپ كهلــدىم
نى ھهســـــهن بىـــــلهن ھۈســـــهين ۋەســـــهللهم ئالـــــدى ـ كهيـــــنىگه      

مهن ئۇالرنى تاكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . مىنگهشتۈرۈۋالغانىدى
  . ۋەسهللهمنىڭ ھۇجرىسىغىچه ئاپىرىپ قويدۇم

  )2423: مۇسلىم(

كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ - 3212
ـ  َت َمقْفَلَُه ِمْن ُعْسفَانَ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َراِحلَِتِه َوقَْد أَْرَدَف َصِفيَّةَ بِْن

َحةَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك ُحَييٍّ فََعثََرْت َناقَُتُه فَُصرَِعا َجِميًعا فَاقَْتَحَم أَُبو طَلْ
فََرِكَبا قَالَ َعلَْيَك الَْمْرأَةَ فَقَلََب ثَْوًبا َعلَى َوْجهِِه َوأََتاَها فَأَلْقَاُه َعلَْيَها َوأَْصلََح لَُهَما َمْركََبُهَما 

لََّم فَلَمَّا أَْشَرفَْنا َعلَى الَْمِديَنِة قَالَ آيُِبـونَ َتـاِئُبونَ   َواكَْتَنفَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
 .َعابُِدونَ ِلَربَِّنا َحاِمُدونَ فَلَْم َيَزلْ َيقُولُ ذَِلَك َحتَّى َدَخلَ الَْمِديَنةَ

ــداق    - 3212 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ ــدۇئهنهس ئىبن : دەي
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــفان   پهيغهمـ ــله ئۇسـ ــلهن بىلـ بىـ

ۇق، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    تقهبىلىســىدىن قــايت 
ــۇپ،    ــتىدە بول ــڭ ئۈس ــالى ئۇلىغىنى ــه  ۇھئاي ــزى س ــڭ قى ىييهنى فيهينى

ــنىگه مىندۈرىۋال  ــڭ كهي ــئۇلىغىنى ــۆگه. دىغانى ــۈدۈرۈپ  ت ــىز م  تۇيۇقس
تهلــهه رەزىيهلالھــۇ  ئهبــۇ. قىلىــپ چۈشــتىىي ئىككىســى تهڭــال تىــپ،ېك

  :يۈگۈرگهن پېتى يېتىپ كېلىپۇ ئهنه
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. دىۋېـ دې -، پىدا قىلسۇن مېنى ساڭاهللا ا! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تهلـهه رەزىيهلالھـۇ   شـۇنىڭ بىـلهن،   . دېـدى  ــ ئايالىمغا ياردەم قىل، ـ 
بىــلهن ئۆزىنىــڭ يــۈزىنى توســقان پېتــى بېرىــپ، ئــۇ  مىكىــيبىــر ئهنهــۇ 
نــى ســهفىيهنىڭ ئۈســتىگه ئارتىــپ قويــۇپ، تۆگىنىــڭ ئىــگهر ـ     كىيىم

 ئىككىســى تــۆگىگه مىنىــپ يولغــا چىقتــى، .جابــدۇقلىرىنى ئوڭشــىدى
مهدىنىگه يېقىن كهلگهندە، پهيغهمبهر  .ئۇالر بىلهن بىلله ماڭدۇق مۇبىز

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۇچى ۋە پهقه  « ــادەت قىلغـ ــۇچى، ئىبـ ــايتقۇچى، تهۋبه قىلغـ ــز قـ ت بىـ

ــۇچىالردۇرمىز   ــدى ئېيتق ــزگىال ھهم ــدى» رەببىمى ــنىگه  . دې ــاكى مهدى ت
  . ىبۇ سۆزنى تهكرارلىد كىرگۈچه،

   )3085: بۇخارى(

َعْن أَبِي الَْمِليحِ َعْن َرُجلٍ قَالَ كُْنُت َرِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 3213
طَانُ فَقَالَ لَا َتقُلْ َتِعَس الشَّْيطَانُ فَإِنََّك إِذَا قُلَْت ذَِلَك َتَعـاظََم  فََعثََرْت َدابَّةٌ فَقُلُْت َتِعَس الشَّْي

ى َحتَّى َيكُونَ ِمثْلَ الَْبْيِت َوَيقُولُ بِقُوَِّتي َولَِكْن قُلْ بِْسمِ اللَِّه فَإِنََّك إِذَا قُلَْت ذَِلَك َتَصاغََر َحتَّ
 .َيكُونَ ِمثْلَ الذَُّباب

رىـۋايهت  دېگهنلىكىنـى  مۇنـداق   ىـڭ ىه بىـر ئادەمن مهل ئهبۇ – 3213
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ كهيــنىگه : قىلىــدۇ
  :مهن .ىتكهت مۈدۈرۈپئۇالغ  يولدا ،ىشىۋالغانىدىممىنگ

دېسـهم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      ــ ! شهيتان ھاالك بولسۇنــ 
  : ۋەسهللهم

ۇنداق دېسـهڭ، شـهيتان كېرىلىـپ    ئ ئهگهر سهن .ــ ئۇنداق دېمىگىن
 بـۇ ئىـش مېنىـڭ كۈچـۈم بىـلهن بولـدى، ـ        :يوغىناپ كېتىـدۇ ۋە  ئۆيدەك
ئـۇ كىچىكـلهپ    شـۇنداق دېسـهڭ،  . دېگىـن  ، ـ بىسـمىلالھ ” :شـۇڭا . دەيدۇ

   .①، ـ دېدىچىۋىنچىلىك بولۇپ قالىدۇ
  )4982: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4168(ئهلبانى  ①
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ُبَرْيَدةَ َيقُولُ َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  عن َعْبد اللَِّه ْبن ُبَرْيَدةَ قَالَ َسِمْعُت - 3214
َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي َجاَء َرُجلٌ َوَمَعُه ِحَماٌر فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه اْركَْب َوَتأَخََّر الرَُّجلُ فَقَـالَ  

َصْدرِ َدابَِّتَك ِمنِّي إِلَّا أَنْ َتْجَعلَُه ِلي قَالَ فَإِنِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا أَْنَت أََحقُّ بِ
  .قَْد َجَعلُْتُه لََك فََرِكَب

بۇرەيـــدە رەزىيهلالھـــۇ  ە دادىســـىئابـــدۇلالھ ئىبنـــى بۇرەيـــد - 3214
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : رىۋايهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى مۇنداق  ىڭئهنهۇن

ــارىمىزدا   ــاكېتىئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ ــادەم ئۋات شــهك بىــلهن ېتتى، بىــر ئ
  :كېلىپ
ـــ  ــ! گىنبۇنىڭغــا مىــن! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائــى اـ ئــۆزى  ۋە دېــدى ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .ئارقىغىراق سۈرۈلدى
بهكـرەك  مهنـدىن   ــ ئېشىكىڭنىڭ ئالدى تهرىپىگه مىنىشـكه سـهن  

شــته ئېشــهكنىڭ ئالــدى تهرىــپىگه مېنــى مىنگۈزۈ ئهممــا. ھهقلىقســهن
  :ئۇ ئادەم. دېدىچىڭ تۇرىۋالساڭ، ئۇ چاغدا مىنهي، ـ 

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمـبهر  . ــ شۇنداق، سهن ئالدىغا مىنگىن، ـ دېدى 
   .①ئالدى تهرىپىگه مىندى) ئېشهكنىڭ(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

 )2572: داۋۇد ئهبۇ(

ولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ْبن َحْمَزةَ أَنَُّه َسِمَع أََباُه َيقُ عن ُمَحمَّد - 3215
لَـا  َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َعلَى ظَْهرِ كُلِّ َبِعريٍ َشْيطَانٌ فَإِذَا َرِكْبُتُموَها فََسمُّوا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ 

  .ُتقَصُِّروا َعْن َحاَجاِتكُْم
ىكىنـى  ىنىڭ مۇنداق دېگهنلمۇھهممهد ئىبنى ھهمزە دادىس - 3215

: نىڭپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهن: رىــۋايهت قىلىــدۇ
ــار ھهر بىــر تۆگىنىــڭ ئۈســتىدە « ــدە، شــۇڭا تــۆگىگه . شــهيتان ب مىنگهن
ئـۆز  ، ئانـدىن  )دەڭالرىلالھ يهنى بىسم(نىڭ ئىسمىنى ئاتاپ مىنىڭالر هللا

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2242(ئهلبانى  ①
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  .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم »!يولۇڭالرغا راۋان بولۇڭالر
 )»هتئهلئهۋس«ۋە  »ئهلكهبىر« ؛15609: ئهھمهد(

 َراِكـبٍ  ِمـنْ  َما”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ: َعاِمرٍ ْبَن عن ُعقَْبةَ - 3216
 “.طَانٌَشْي َرِدفَُه إِال َوَنْحوِِه بِِشْعرٍ َيْخلُوا َوال َملٌَك، َرِدفَُه إِال َوِذكْرِِه بِاللَِّه َمِسريِِه ِفي َيْخلُو

ــۋايهت      - 3216 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ئـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 نــىهللاتــا بولــۇپ، اهللايــادى  -ســهپهر ئۈســتىدە پۈتــۈن ئهس كىمكــى «
ــ ــۇپ  ، ماڭســا پزىكــرى قىلى ــا ھهمــراھ بول ــا(پهرىشــته ئۇنىڭغ ) ئۇلىقىغ
ھهمـراھ  ناخشا ئېيتىـپ ماڭسـا، ئۇنىڭغـا شـهيتان      كىمكى. مىنگىشىدۇ

   .②»ىدۇگىشمىن) ئۇلىقىغا(بولۇپ 
  )17/324: »كهبىرئهل«(

َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاٍذ َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َمـرَّ   - 3217
ْم َوَرَواِحلَ فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْومٍ َوُهْم ُوقُوٌف َعلَى َدَوابَّ لَُه

اْركَُبوَها َساِلَمةً َوَدُعوَها َساِلَمةً َولَا َتتَِّخذُوَها كََراِسيَّ ِلأََحاِديِثكُْم ِفي الطُّـُرقِ َوالْأَْسـَواقِ   
  .ِذكًْرا ِللَِّه َتَعالَى ِمْنُه فَُربَّ َمْركُوَبٍة َخْيٌر ِمْن َراِكبَِها ِهَي أَكْثَُر

ــاز دادىســىن  - 3217 ــداق  ىڭســهھل ئىبنــى مۇئ دېگهنلىكىنــى مۇن
يولـــدا پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم : رىـــۋايهت قىلىـــدۇ

ئۇالغ ۋە تۆگىلىرىدىن چۈشـمهي،   –كېتىۋېتىپ، بىر توپ ئادەمنىڭ ئات 
  :ىتوختاپ تۇرۇۋاتقانلىغىنى كۆردى ـ دە، مۇنداق دېد

ئۇالرغا تـوغرا رەۋىشـته مىـنىڭالر ۋە تـوغرا رەۋىشـته ئـارام ئـالغىلى        «
 ئورۇنـدۇق ا پاراڭلىشـىپ ئولتۇرىـدىغان   ئۇالرنى بـازار ۋە يـولالرد   قويۇڭالر،

تائــاالنى ئىگىســىدىن  هللابىــر قىســىم ئــۇالغالر اچــۈنكى،  .قىلىۋالمــاڭالر

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى         ): 17094(ھهيســهمى  ①

ئىســـــىملىك كىشـــــىدىن باشـــــقا راۋىيلىـــــرى ســـــهھىه ھهدىســـــنىڭ  مـــــۇھهممهد ئىبنـــــى ھهمـــــزە 
 .لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. راۋىيلىرىدۇر

 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 17096(ھهيسهمى  ②
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ــر ــهۋەب   بهك ــۇ س ــۇمكىن، ش ــرى قىلىشــى م ــۇ اەك زىك تائاالنىــڭ  هللاتىن ئ
زىرىــــدە ئۈســــتىگه مىنىۋالغــــان كىشــــىدىن ياخشــــىراق بولۇشــــى نه

   .①»مۇمكىن
  )15219: ئهھمهد(

 

                                                 
ــ       ): 13225(ھهيســـهمى  ① ۇپ، ئىمـــام بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـ

لـــېكىن ســـهھل . ئهھمهدنىـــڭ ســـهنهدلىرىدىن بىرىنىـــڭ راۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ راۋىيلىرىـــدۇر
 .ئىبنى مۇئاز ئىبنى ئهنهس ھهققىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن
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ئېهرام باغاليدىغان ئورۇنالر، ئېهرام باغلىغۇچىغا ھاالل ۋە 
 ھارام بولىدىغان ئىشالر

 ِمْن َوَعْشٌر الْقَْعَدِة َوذُو َشوَّالٌ الَْحجِّ أَْشُهُر اَعْنُهَم اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبُن قَالَ - 3218
  .الَْحجَِّة ِذي

شـهۋۋال،  : مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   - 3218
ــۈن      ــون ك ــدىكى ئ ــاش تهرىپى ــڭ ب ــجه ئېيىنى ــدە ۋە زۇلههج ھهج ى زۇلقهئ

  . ئايلىرىدۇر
 )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

امِ ْبنِ ُعْرَوةَ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ أَقَاَم بَِمكَّةَ ِتْسَع ِسنَِني َوُهَو ُيهِلُّ َعْن ِهَش - 3219
  .بِالَْحجِّ ِلهِلَالِ ِذي الِْحجَِّة َوُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ َمَعُه َيفَْعلُ ذَِلَك

ئابدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر   : رۋە مۇنداق دەيدۇۇھىشام ئىبنى ئ - 3219
ئـۇ، زۇلههجـجه ئېيىنىـڭ    . ەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مهككىدە توققۇز يىل تۇردىر

نى زۇبهيرمۇ شۇنداق برۋە ئىۇئ. هرام باغاليتتىېكىرىشى بىلهن ھهجگه ئ
  . قىالتتى

  )761: مالىك(

ـ  - 3220 لَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ َيا أَْه
 .َمكَّةَ َما َشأْنُ النَّاسِ َيأُْتونَ ُشْعثًا َوأَْنُتْم ُمدَِّهُنونَ أَِهلُّوا إِذَا َرأَْيُتْم الْهِلَالَ

ــد - 3220 ــۋايهت   ۇئاب ــداق رى راھمان ئىبنــى قاســىم دادىســىدىن مۇن
  :ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: قىلىدۇ
ان ھالدا كېلىۋاتسـا،  باشقىالر چاچلىرى چۇۋۇلغ! ئهھلى مهككه ــ ئى
نى كۆرگهن ھامـان  ئاي سىلهر؟مه ئۈچۈن يۇيۇنۇپ ـ تارىنىپ يۈرى سىلهر نې
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  . دېدىـ  !ئېهرامغا كىرىپ تهلبىيه ئېيتىڭالر
  )760: مالىك(

 اللَّـهُ  َرِضـيَ  ُعَمَر اْبُن َوكَانَ قَالَ بِالَْحجِّ ُيلَبِّي الُْمَجاوِرِ َعْن َعطَاٌء ُسِئلَ - 3221
 .َراِحلَِتِه َعلَى َواْسَتَوى الظُّْهَر لَّىَص إِذَا التَّْروَِيِة َيْوَم ُيلَبِّي َعْنُهَما

ئېهـرام  ھهج ئۈچـۈن  كىشـى   ئېتىكاپتا ئولتۇرغـان  :دىنئهتا – 3221
، ىدىسـورالغان دەپ  ـ  ئېيتماقچى بولسا، قاچـان باشـاليدۇ؟  تهلبىيه باغالپ 

ــدى  ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنهۇ : ئ ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــيهتهر م ــۈنى ۋى  ك
، شـىن نـامىزىنى ئوقـۇپ   ېپ )نچى كـۈنى زۇلههججه ئېيىنىـڭ سـهككىزى  (

  . ىپ بولغاندىن كېيىن تهلبىيه ئېيتىشقا باشاليتتىئۇلىغىغا مىن
 )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

 أَْشُهرِ ِفي إِلَّا بِالَْحجِّ ُيْحرَِم لَا أَنْ السُّنَِّة ِمْن َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ - 3222
  .الَْحجِّ

ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 3222 ــدۇ  م ــداق دەي ھهج : مۇن
  . هرام باغالش سۈننهتتۇرېئايلىرىدا ئقىلىش ئۈچۈن پهقهت ھهج 

  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َوقََّت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 3223
لِ الَْيَمنِ لََّم ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة ذَا الُْحلَْيفَِة َوِلأَْهلِ الشَّأْمِ الُْجْحفَةَ َوِلأَْهلِ َنْجٍد قَْرنَ الَْمَنازِلِ َوِلأَْهَوَس

ةَ فََمْن كَانَ َيلَْملََم فَُهنَّ لَُهنَّ َوِلَمْن أََتى َعلَْيهِنَّ ِمْن غَْيرِ أَْهِلهِنَّ ِلَمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحجَّ َوالُْعْمَر
 .ُدوَنُهنَّ فَُمَهلُُّه ِمْن أَْهِلِه َوكَذَاَك َحتَّى أَْهلُ َمكَّةَ ُيهِلُّونَ ِمْنَها

ــۇ ئهنهۇ   - 3223 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
نى، فهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنه ئهھلىـگه زۇلهـۇلهي  

، يهمهن ۇل مهنــازىلنىلىــگه قهرنــ هنى، نهجــد ئهھفشــام ئهھلىــگه جــۇھ  
  :ۋە هردىهلگىلهپ بقىلىپ بئورنى هرام باغالش ېئهھلىگه يهلهملهمنى ئ

ــۇ« ــا بـ ــورۇنالر  مانـ ــۆمرە  ئـ ــۇرتالردىن كېلىـــپ ھهج ۋە ئـ ــۇ يـ ئهنه شـ
بۇ دائىـرە ۋە  . قىلماقچى بولغان خهلقنىڭ ئېهرام باغاليدىغان يهرلىرىدۇر
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ــى   ــقانالر ئېهرامن ــدە ئولتۇراقالش ــاغ  ئۇنىــڭ ئىچى ــدىن ب ــۆز ئۆيلىرى الپ ئ
» ھهتتــا مهكــكه ئهھلىمــۇ ئېهراملىرىنــى مهككىــدە باغاليــدۇ   .كېلىــدۇ

   .دېدى
  )1526: بۇخارى(

َوَمْن كَانَ ُدونَ ذَِلَك فَِمْن َحْيثُ أَْنَشأَ َحتَّى أَْهلُ َمكَّـةَ ِمـْن   : ويف روايةـ   3224
  .َمكَّةَ

ىچىــــدە بــــۇ دائىــــرە ۋە ئۇنىــــڭ ئ« : يهنه بىــــر رىــــۋايهتته – 3224
ئولتۇراقالشــقانالر ئېهرامنــى ئــۆز ئورۇنلىرىــدىن باغاليــدۇ، ھهتتــا مهكــكه 

   .دېيىلگهن» ئهھلىمۇ ئېهرامغا مهككىدە كىرىدۇ
  )1524: بۇخارى(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ُمَهلُّ أَْهـلِ   - 3225
ِذي الُْحلَْيفَِة َوُمَهلُّ أَْهلِ الشَّامِ ِمْن الُْجْحفَِة َوُمَهلُّ أَْهلِ الَْيَمنِ ِمْن َيلَْملََم َوُمَهـلُّ   الَْمِديَنِة ِمْن

ُهمَّ أَْهلِ َنْجٍد ِمْن قَْرٍن َوُمَهلُّ أَْهلِ الَْمْشرِقِ ِمْن ذَاِت ِعْرقٍ ثُمَّ أَقَْبلَ بَِوْجهِِه ِللْأُفُقِ ثُمَّ قَالَ اللَّ
  .بِقُلُوبِهِْم أَقْبِلْ

ــۇ   - 3225 ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇ  جـ ــداق دەيـ ــبهر  :مۇنـ پهيغهمـ
  :خۇتبه سۆزلهپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه 

هدىن، يهمهن ئهھلى فدىن، شام ئهھلى جۇھفهلهيۇمهدىنه ئهھلى زۇله«
دىن، مهشـــرىق ئهھلـــى نـــۇل مهنازىلـــجـــد ئهھلـــى قهرهيهلهملهمـــدىن، ن

ــزاتى ــدى، ئانـــدىن  »باغاليـــدۇهـــرام ېئ قتىنرئىـ شـــهرق (يـــۈزىنى  دېـ
) ئىســالمغا(قهلبىنــى ئۇالرنىــڭ ! هللائــى ا«: بــۇراپئۇپۇققــا ) تهرىپىــدىكى
  . ①دېدى »!يۈزلهندۈرگىن

  )2915: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2357(ئهلبانى  ①
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َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََّت ِلأَْهلِ الَْمِديَنـِة ذَا   - 3226
 .ُحلَْيفَِة َوِلأَْهلِ الشَّامِ َوِمْصَر الُْجْحفَةَ َوِلأَْهلِ الِْعَراقِ ذَاَت ِعْرقٍ َوِلأَْهلِ الَْيَمنِ َيلَْملََمالْ

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 3226
نى، فهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنه ئهھلىـگه زۇلهـۇلهي  

يهمهن  قنـى، رئىهنى، ئىـراق ئهھلىـگه زاتى  فسىر ئهھلىگه جـۇھ شام ۋە مى
ــورۇن قىلىــپ بهلگىــلهپ   ېئهھلىــگه يهلهملهمنــى ئ ــدىغان ئ هــرام باغالي

  . ①بهردى
  )2653: نهسائى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َوقََّت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَْهلِ الَْمْشرِقِ  - 3227
 .َقالَْعِقي

ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 3227 ــۋايهت م ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مهشـرىق ئهھلىـگه    : قىلىنىدۇ

   .②هرام باغالشقا بهلگىلهپ بهردىېىيق دېگهن جاينى ئقئهلئه
  )1740: داۋۇد ئهبۇ(

 .لَّ ِمْن الْفُُرعَعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر أََه - 3228
ئابــدۇلالھ ئىبنــى : ۇ مۇنــداق دەيــدۇنــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ - 3228

  . هرام باغلىغانېئ دېگهن جايدىن ئۇفۇر مائۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  )735: مالىك(

 .إِيِلَياَء ِمْن أََهلَّ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ ِعْنَدُه الثِّقَِة َعْن َماِلك َعْن - 3229
ئىشـهنچلىك بىرسـىدىن مۇنـداق    ئۆزىگه نىسـبهتهن  مالىك  - 3229

ــۋايهت قىلىــدۇ ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ : رى ــائىبنــى ئ ــگهن  م ــا دې ئىيلىي
  . هرام باغلىغانېجايدىن ئ

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2484(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 381(ئهلبانى  ②
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 .كَْرَمانَ أَْو ُخَراَسانَ ِمْن ُيْحرَِم أَنْ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعثَْمانُ كَرَِه - 3230
ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كهرمــان ۋە خۇراســان دېــگهن       - 3230
  . تتىهرام باغالشنى يامان كۆرەېجايالردىن ئ

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

قـت اال  َوز املَوقال ال Ɵـا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم باس ان النƑ َعابن َعْن ـ   3231
  .رامْحإِب

ــاس ر       3231 ــى ئاببــ ــۇ ئهنهۇـ ئىبنــ ــاەزىيهلالھــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
ئېهـــرام «: قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  . ①دېگهن »!رباغاليدىغان جايالردىن ئېهرامسىز ئۆتمهڭال
  )12236: »ئهلكهبىر«(

َسلََّم َما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوقال سئل  َعْنُه اللَُّه َرِضَي ِهابي َعْنساƁ  َعْنـ   3232
ثَْوًبا  َيلَْبُس الُْمْحرُِم قَالَ لَا َيلَْبُس الُْمْحرُِم الْقَِميȌَ َولَا الِْعَماَمةَ َولَا الُْبْرُنَس َولَا السََّراوِيلَ َولَا

ى َيكُوَنا أَْسفَلَ ِمـْن  َمسَُّه َوْرٌس َولَا َزْعفََرانٌ َولَا الُْخفَّْينِ إِلَّا أَنْ لَا َيجَِد َنْعلَْينِ فَلَْيقْطَْعُهَما َحتَّ
  .الْكَْعَبْينِ

ــۋايهت قىلىــدۇ   - 3232 ــداق رى ــبهر : ســالىم دادىســىدىن مۇن پهيغهم
هــرام باغلىغۇچىنىــڭ كىيىمــى  ېئ دىنســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

  :ىدى، مۇنداق دېدىتوغرۇلۇق سورالغان
 ،خـاالت، ئىشـتان قاتـارلىقالرنى    هرام باغلىغۇچى كۆينهك، سهلله،ېئ«
ــپۇراق  رزەپه ــقا خۇش ــى   لىقۋە باش ــلىتىلگهن كىيىملهرن ــىلهر ئىش نهرس
شـۇقنىڭ  وئ تهك بىرەر نهرسه تاپالمىسا، ئۆتـۈكنى هشپۇتىغا ك. يمهيدۇىك

   .»سىۋېتىپ كىيىدۇېك ىچهئاستىغ
  )1177 :مۇسلىم(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە خهســىف ئىســىملىك         ): 5319( ھهيســهمى ①

بهزىـــلهر ئۇنىـــڭ ھهققىـــدە ســـهلبىيرەك باھـــا بهرگهن بولســـا، كۆپچىلىـــك ئۆلىمـــاالر ئۇنىـــڭ  . بىـــرى بـــار
 .ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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َوَسـلََّم َنَهـى    َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ  3233
لَْبْس النَِّساَء ِفي إِْحَراِمهِنَّ َعْن الْقُفَّاَزْينِ َوالنِّقَابِ َوَما َمسَّ الَْوْرُس َوالزَّْعفََرانُ ِمْن الثَِّيابِ َولَْت

أَْو قَِميًصـا أَْو   َبْعَد ذَِلَك َما أََحبَّْت ِمْن أَلَْواِن الثَِّيابِ ُمَعْصفًَرا أَْو َخزا أَْو ُحِليا أَْو َسـَراوِيلَ 
 .ُخفŕا

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 3233 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــائاب ــداق م دىن مۇن
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئايـالالرنى     : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــارتى   ېئ ــاپ ئـ ــيىش، نىقـ ــدا پهلهي كىـ ــرام باغلىغانـ ــقا  ر، زەپهشهـ ۋە باشـ
ــى كىيى  . شــتىن توســتىخۇشــپۇراق نهرســىلهر چېچىلغــان كىيىملهرن

، زىننهتلهنگهن ھهرخىـل  تىن ئىشلهنگهن، يىپهكنيالغاوسېرىق رەڭدە ب
ئىشــتان، كــۆينهك،   نى كىيىشــكه، شــۇنداقال ىالىغىنكىــيىملهردىن خــ 

   .①»ئۆتۈك قاتارلىقالرنى كىيىشكه رۇخسهت قىلدى
 )1827: داۋۇد ئهبۇ(

 ُيْحرَِم أَنْ َبأَْس ال”: قَالَ ،َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِـ  3234
 .َرْدٌع َوال َنفٌْض لَُه فَلَْيَس غُِسلَ، قَْد بَِزْعفََراٍن َمْصُبوȟٍ ثَْوبٍ ِفي الرَُّجلُ

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 3234
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن رقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

 ،ر بىــلهن بويالغــان هــرام باغلىمــاقچى بولغــان ئهر كىشــى زەپه   ېئ«
قى كهتـــكهن ۋە پـــۇرىلـــېكىن بويالغانـــدىن كېـــيىن يۇيۇلـــۇپ، رەڭگـــى  

   .②»قالمىغان كىيىمنى كىيسه بولىدۇ
  )بهززار ؛2579: لىىمهۋس(

 َوَسـلَّمَ  لَْيـهِ َع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ أَْزَواُج كُنَّ”: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3235
 .ُمْحرَِماٌت َوُهنَّ الُْمَعْصفََر َوَيلْبِْسَن ُمْحرِماٌت، َوُهنَّ بِالِْحنَّاِء َيْخِضْبَن

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1612(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ھۇســـهين   ): 5335(ھهيســـهمى  ②

 .ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن ئابدۇلالھئىبنى 
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ــۇ ئهنهۇ   - 3235 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
هرامدا تـۇرۇپ،  ېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاياللىرى ئ

ــخ ــاچلىرىنى ب ېـ ــلهن چـ ــنه بىـ ــېرىق  ايتتى ۋەويـ ــدە بوسـ ــان رەڭـ يالغـ
  . ①كىيىملهرنى كىيهتتى

  )11186: »كهبىرئهل«(

 ِفيَها ِعَصاَبةً َيْجَعلَْن كُنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أَْزَواَج أَنَّ” أَُمْيَمةَ َعْن - 3236
 ُيَحـرِْمنَ  ثُمَّ ُيَحرِْمَن أَنْ قَْبلَ جِباِههِنَّ ِمْن نَُّشُعورِِه أََساِفلَ بَِها فََيْعِصْبَن َوالزَّْعفََرانُ الَْوْرُس
 .“كَذَِلَك

ــا - 3236 پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق دەيـــدۇ ئـــۈمهيمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
ــاللىرى ئېهرام   ــاســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئاي كىرىشــتىن  غ

چاچلىرىنى بۇرۇن زەپهر ۋە باشقا خۇشپۇراق ئىشلىتىلگهن رەخت بىلهن 
  . ②ۋە شۇ پېتى ئېهرامغا كىرەتتى تىچىگهت

 )24/189: »ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َخطََبَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 3237
 .جِْد النَّْعلَْينِ فَلَْيلَْبْس الُْخفَّْينِبَِعَرفَاٍت فَقَالَ َمْن لَْم َيجِْد الْإَِزاَر فَلَْيلَْبْس السََّراوِيلَ َوَمْن لَْم َي

ــۇ ئهنهۇ   - 3237 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــدۇ م مـ ــداق دەيـ : ۇنـ
خىتــاب بىــزگه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهرەفاتتــا     

 ئېهراملىــــقلىگه يۆگهيــــدىغان ېهــــرام باغلىغانــــدا بــــېئ«: قىلىــــپ
» يسـۇن ىئۆتـۈك ك  ىغانالرتاپالم ېپىشك. يسۇنىئىشتان ك غانالرتاپالمى

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە يهئقـــۇب ئىبنـــى ئهتـــا ): 5341(ھهيســـهمى  ①

ــار ئىســىمل ــرى ب ــه،     . ىك بى ــرى سۈرس ــى ئىلگى ــان ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك كىشــى ئىكهنلىكىن ئىبنــى ھىبب
ــان، ـ           ــا قويغـ ــى ئوتتۇرىغـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ــك ھهدىسشۇناسـ كۆپچىلىـ

 .دېگهن
ــهمى  ② ــى       ): 5344(ھهيسـ ــمه بىنتـ ــهنهدىدە ھهكىـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ئىبنــى جــۇرەيج ئــۇ ئايالــدىن ھهدىــس رىــۋايهت قىلغــان، لــېكىن        . ك بىــر ئايــال بــار  ئهمىــمه ئىســىملى 
ئهبــــۇ داۋۇد ئۇنىــــڭ رىــــۋايهتلىرىنى دەلىــــل . ھــــېچكىم ئــــۇ ئايــــال ھهققىــــدە توختىلىــــپ ئــــۆتمىگهن 

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. سۈپىتىدە قوبۇل قىلغان
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   .دېگهنىدى
  )1843: بۇخارى(

 قَـالَ  أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ذُِكَر َعمَّا َماِلك ُسِئلَ َيْحَيى قَالَ - 3238
 َسَراوِيلَ الُْمْحرُِم َيلَْبَس نْأَ أََرى َولَا بَِهذَا أَْسَمْع لَْم فَقَالَ َسَراوِيلَ فَلَْيلَْبْس إَِزاًرا َيجِْد لَْم َوَمْن
 الثَِّيـابِ  لُْبسِ ِمْن َعْنُه َنَهى ِفيَما السََّراوِيلَاِت لُْبسِ َعْن َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ ِلأَنَّ
 .الُْخفَّْينِ ِفي َنىاْسَتثْ كََما ِفيَها َيْسَتثْنِ َولَْم َيلَْبَسَها أَنْ ِللُْمْحرِمِ َيْنَبِغي لَا الَِّتي

مالىــك رەزىيهلالھــۇ  بىــر كىشــى   :مۇنــداق دەيــدۇ يهھيــا  - 3238
بــېلىگه «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    دىنئهنهــۇ

ھهدىسى دېگهن  »يۆگهيدىغان ئېهراملىق تاپالمىغانالر ئىشتان كىيسۇن
اۋاب توغرۇلــۇق ســورىغانىدى، مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەپ جــ 

ــداق    :بهردى ــهللهمنىڭ ئۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ مهن پهيغهمـ
ــتان     ــڭ ئىشـ ــرام باغلىغۇچىنىـ ــدىم، ھهم ئېهـ ــى ئاڭلىمىـ دېگهنلىكىنـ

چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ . كىيىشـــىنى تـــوغرا دەپ قارىمـــايمهن
ئهلهيهى ۋەسهللهم ئېهرام باغلىغۇچىالرنى ئىشتان كىيىشـتىن توسـقان   

م باغلىغۇچىالر كىيسه جائىز بولمايـدىغان كىـيىملهر   بولۇپ، ئۇنى ئېهرا
ــدى  ــدا چهكلىگهنى ــكه   .قاتارى ــتان كىيىش ــول   ئىش ــكه ي ــۈك كىيىش ئۆت

  . يول قويمىغان چىلىكمۇقويغان
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

اللَِّه  عن َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرأَى َعلَى طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد - 3239
ثَْوًبا َمْصُبوغًا َوُهَو ُمْحرٌِم فَقَالَ ُعَمُر َما َهذَا الثَّْوُب الَْمْصُبوȟُ َيا طَلَْحةُ فَقَالَ طَلَْحةُ َيا أَِمـَري  

أَنَّ َرُجلًـا   الُْمْؤِمنَِني إِنََّما ُهَو َمَدٌر فَقَالَ ُعَمُر إِنَّكُْم أَيَُّها الرَّْهطُ أَِئمَّةٌ َيقَْتِدي بِكُْم النَّاُس فَلَْو
ْحَرامِ َجاِهلًا َرأَى َهذَا الثَّْوَب لَقَالَ إِنَّ طَلَْحةَ ْبَن ُعَبْيِد اللَِّه كَانَ َيلَْبُس الثَِّياَب الُْمَصبََّغةَ ِفي الْإِ

 .فَلَا َتلَْبُسوا أَيَُّها الرَّْهطُ َشْيئًا ِمْن َهِذِه الثَِّيابِ الُْمَصبََّغِة
  :دەيدۇمۇنداق  ماۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇلالھ ئىبنى ئ - 3239

ــى      ــهه ئىبنــ ــۇ تهلــ ــۇ ئهنهــ ــاب رەزىيهلالھــ ــى خهتتــ ــۆمهر ئىبنــ ئــ
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 ئېهراملىقنى ئارتىۋالغـانلىقىنى يالغان بىر وبئېهرامدا  ڭئۇبهيدۇلالھنى
  :ۈپكۆر

ـ دەپ ؟  ئېهراملىـق ئارتىۋالـدىڭ  يالغـان  ونـېمه ئۈچـۈن ب  ! تهلهه ــ ئى
  :تهلهه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دىسورى

ـ   ،سـېغىزدا بويالغـان نهرسـه   بۇ پهقهت ! لهرنىڭ ئهمىرىمۇئمىنئى ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر. ۋىدىدې

، سىلهر دېگهن باشـقىالر ئهگىشـىدىغان ئىمامسـىلهر   ! تجامائه ئىــ 
تهلــهه ئىبنــى ” :ئهگهر بىلىمســىز بىــر ئــادەم مۇشــۇ كىيىمنــى كۆرســه 

دېيىشــتىن  “ن ئىــدىيگهىــيالغــان كىيىمنــى كوهرامــدا بېئۇبهيــدۇلال ئ
ــدۇ ــائهت . يانمايـ ــى جامـ ــز ب! ئـ ــداق بھهرگىـ ــان كىيىموۇنـ ــى لهريالغـ نـ

  . ـ دېدى! ريمهڭالىك
  )718: مالىك(

 النَّبِـيَّ  أََتى َرُجلًا أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي أَبِيِه َعْن أَُميَّةَ ْبنِ َيْعلَى ْبنِ َصفَْوانَ َعْن - 3240
 ُجبَّةٌ َوَعلَْيِه َوَرأَْسُه ِلْحَيَتُه ُمَصفٌِّر َوُهَو بِالُْعْمَرِة أََهلَّ قَْد بِالْجِْعَراَنِة َوُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َعْنَك َواغِْسلْ الُْجبَّةَ َعْنَك اْنزِْع فَقَالَ َتَرى كََما َوأََنا بُِعْمَرٍة أَْحَرْمُت إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ

 .الصُّفَْرةَ
ســهفۋان ئىبنــى يهئــال ئىبنــى ئــۈمهييه دادىســىدىن مۇنــداق  - 3240

بىر ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  : رىۋايهت قىلىدۇ
يېنىغا كهلدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىئرانه دېـگهن  

غــان، چــاچ ـ   هــرام باغلىېئــۇ ئــادەم ئــۆمرە قىلىــش ئۈچــۈن ئ. يهردە ئىــدى
ــاقاللىرىن ــان  ســ ــپ بويىۋالغــ ــارغۇچ قىلىــ ــون  ۋە  ى ســ ــىغا تــ ئۇچىســ

  : ۇئ. ىۋالغانىدىكىي
هــرام باغلىــدىم، ېگه ئە ھهجــمهن ئــۆمر! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائــى اــــ 

 ، ـ )بـار  م سـارغۇچ، ئۇچامـدا تـون   لىچاچ ـ ساقى يهنى (مېنىڭ ھالىم مۇشۇ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،دىگهنىدې

 ــ ! قنى يۇيـۇۋەتكىن بويا چ ـ ساقىلىڭدىكى ۋەتكىن، چاتوننى سېلىــ 
  . دېدى

  )1180: مۇسلىم(
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 .َوافَْعلْ ِفي ُعْمَرِتَك َما َتفَْعلُ ِفي َحجَِّك: ويف رواية - 3241
ــۋايهتته - 3241 ــۆمر«: يهنه بىـــر رىـ ــئـ پهرز دە قىلغىنىڭنـــى ە ھهجـ

  . دېيىلگهن »!ھهجدىمۇ قىلغىن
 )728: مالىك(

 .ِللُْمْحرِمِ الِْمْنطَقَِة لُْبَس َيكَْرُه كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َدَعْب أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3242
ئابـدۇلالھ ئىبنـى   : دەيـدۇ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     ىئفنا – 3242

نى ىشـ ىاغ باغلۋبهل غا كىرگۈچىلهرنىڭهرامېئ مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر
  . مان كۆرەتتىيا

  )720: مالىك(

ْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ َما فَْوَق الذَّقَنِ ِمْن الـرَّأْسِ فَلَـا   َعْن َناِفعٍ أَنَّ َع - 3243
 .ُيَخمِّْرُه الُْمْحرُِم

 ىئـدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر      فنا – 3243
ــۇ ئهنهۇ ــارەزىيهلالھـ ــۇڭا  : مـ ــقا تهۋە، شـ ــتى باشـ ــرام ېئزاڭاقنىـــڭ ئۈسـ هـ

  . ، ـ دېگهنيدۇبولما هسيۆگىزاڭاقنىڭ ئۈستىنى باغلىغۇچى 
  )723: مالىك(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ الرُّكَْبانُ َيُمرُّونَ بَِنا َوَنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 3244
ْجهَِها فَـإِذَا  َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْحرَِماٌت فَإِذَا َحاذَْوا بَِنا َسَدلَْت إِْحَداَنا جِلَْباَبَها ِمْن َرأِْسَها َعلَى َو

 .َجاَوُزوَنا كََشفَْناُه
ئايـــالالر بىـــز : دەيـــدۇئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق  - 3244

، هرامـدا ئىـدۇق  ېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلله ئ
بىـزگه يېقىـنالپ   ئۇالر  .يېنىمىزدىن ئۇالغلىق كىشىلهر ئۆتۈپ تۇراتتى

 زنى بېشــىمىزدىن يــۈزىمىزگه چۈشــۈرۈپ،چــۈمپهردىلىرىمىبىــز  كهلســه،
   .①ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن ئاچاتتۇق

  )1833: داۋۇد ئهبۇ(
                                                 

 .گهنزەئىپ، ـ دې): 399(ئهلبانى  ①
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كُْنُت أُطَيُِّب النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 3245
 .طُوَف بِالَْبْيِت بِِطيبٍ ِفيِه ِمْسٌكقَْبلَ أَنْ ُيْحرَِم َوَيْوَم النَّْحرِ قَْبلَ أَنْ َي

مهن پهيغهمــبهر : دەيــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق   - 3245
ــهللهمگه ئ  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــرى ۋە  ېس ــا كىرىشــتىن ئىلگى هرامغ

ــان  ــۈنى  قۇربـ ــت كـ ــۇلالھنى ھېيـ ــاۋابهيتـ ــرى   پتـ ــتىن ئىلگىـ قىلىشـ
  . خۇشپۇراقلىق نهرسىلهرنى سۈرۈپ قوياتتىم

 )1191: ىممۇسل(

 .َوالْإِْحَرامِ ِللِْحلِّ الَْوَداعِ َحجَِّة ِفي بِذَرِيَرٍة :ويف رواية - 3246
: ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهانىــــڭ يهنه بىــــر رىۋايىتىــــدە  - 3246

هرامغـا  ېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئ ۋىدالىشىش ھهجىدە 
ــدە ۋە ئ ــدا،  ېكىرگهن ــدىن چىققان ــا هرام ــىملىك  زەرمهن ئۇنىڭغ ــرە ئىس ى

   .ىم، ـ دېيىلگهنسۈرۈپ قويغانىد لىق نهرسهخۇشپۇراق
  )5930: بۇخارى(

َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنَتِشرِ َعْن أَبِيِه قَالَ َسأَلُْت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمـَر   - 3247
ُمْحرًِما فَقَالَ َما أُِحبُّ أَنْ أُْصـبَِح ُمْحرًِمـا    َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن الرَُّجلِ َيَتطَيَُّب ثُمَّ ُيْصبُِح

ُه أَْنَضُخ ِطيًبا لَأَنْ أَطَِّلَي بِقَِطَراٍن أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَفَْعلَ ذَِلَك فََدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَّ
َح ُمْحرًِما أَْنَضُخ ِطيًبا لَأَنْ أَطَِّلَي بِقَِطـَراٍن  َعْنَها فَأَْخَبْرُتَها أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَالَ َما أُِحبُّ أَنْ أُْصبِ

َم ِعْنَد أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَفَْعلَ ذَِلَك فَقَالَْت َعاِئَشةُ أََنا طَيَّْبُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
 .إِْحَراِمِه ثُمَّ طَاَف ِفي نَِساِئِه ثُمَّ أَْصَبَح ُمْحرًِما

شـىرنىڭ دادىسـى   هئىبراھىم ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى مۇنت - 3247
  :دەيدۇمۇنداق 
ئاخشــىمى دىن مــامهن ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇــــ 

ــدا  ،خۇشــپۇراق نهرســىلهرنى ئىشــلىتىپ  هرامغــا كىــرگهن ېئتــاڭ ئاتقان
  :ئۇ ىغانىدىم،كىشى توغرۇلۇق سور

تـاڭ ئاتقانـدا    ،ئىشـلىتىپ  نهرسـىلهرنى  خۇشـپۇراق ئاخشىمى مهن ــ 
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گهنــدىن، قارامــاي بىــلهن   كىرئۇنىــڭ ھىــدى كهتمهســتىن ئېهرامغــا    
شــۇنىڭ . دېــدىـ    ،دەپ قــارايمهنشــى گهن ياخكىــرئېهرامغــا پ ىنىــمايل

ــلهن، مهن ــپ    بى ــا كىرى ــۇ ئهنهانىــڭ يېنىغ ــه رەزىيهلالھ ــائائىش  ، ئۇنىڭغ
ــۆمهرئىبنــى  ئىشــه ئا ســۆزىنى ئېيتقانىــدىم، نىــڭمارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنها
هرامغا كىرىشىگه ېئ نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمــ 

سـۈرۈپ  نهرسـىلهرنى   لىقۇشـپۇراق بىر ئاخشـام قالغانـدا، مهن ئۇنىڭغـا خ   
شـــۇ پهيغهمــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم   ئانـــدىن  .ىمقويغانىــد 
ى بىلهن بىـرگه  يهنى ئاياللىر(چىقىپ  ئاياللىرىنى ئايلىنىپكېچىسى 

  . دېدى ـ ى،ىدنهگهرامغا كىرېئتاڭ ئاتقاندا ، )بولۇپ
  )1192: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَقَْد َرأَْيُت َوبِيȌَ الطِّيبِ ِفي َمفَارِقِ َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى   - 3248
 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ثَلَاٍث

ئارىـدىن ئـۈچ كـۈن    : دېگهننداق رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇ ئائىشه - 3248
نىڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهن  ،ئــۆتكهن بولســىمۇ

ــدا خۇشــبۇي   ــدۇقىنىڭ (چېچىنىــڭ ئارىلىرى ــارقىراپ ) ماددىنىــڭ قال پ
   .①تۇرغانلىقىنى كۆرگهنىدىم

 )2702: نهسائى(

ْت كُنَّا َنْخُرُج َمَع النَّبِيِّ َصـلَّى  عن َعاِئَشةَ أُمَّ الُْمْؤِمنَِني َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَ - 3249
إِْحـَداَنا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َمكَّةَ فَُنَضمُِّد جَِباَهَنا بِالسُّكِّ الُْمطَيَّبِ ِعْنَد الْإِْحَرامِ فَإِذَا َعرِقَْت 

 .فَلَا َيْنَهاَهاَسالَ َعلَى َوْجهَِها فََيَراُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ق لهرنىــڭ ئانىســى ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــدامۇئمىن - 3249

ــدۇ ــله      :دەي ــلهن بىل ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــز پهيغهم بى
ــگه  ــا  مهككىــ ــاراپ يولغــ ــپ،چىققــ ــدىغان يهرگه   ىــ ــا كىرىــ ئېهرامغــ
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پېشانىمىزغا سۈك دەپ ئاتىلىدىغان خۇشپۇراقلىق بىر ، كهلگىنىمىزدە
ــۈزلىرىمىزگه ئېقىــپ   . ه ســۈرەتتۇقنهرســ ــۇ نهرســه ي تهرلهپ كهتســهك، ئ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كــۆرۈپ تۇرســىمۇ، . چۈشــهتتى
   .①بىزنى توسمايتتى

  )1830: داۋۇد ئهبۇ(

 َعْن أَْسلََم َمْولَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َوَجَد رِيَح ِطيبٍـ  3250
ِمنَِني َوُهَو بِالشََّجَرِة فَقَالَ ِممَّْن رِيُح َهذَا الطِّيبِ فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ِمنِّي َيا أَِمَري الُْمْؤ

ُعَمُر َعَزْمـُت  فَقَالَ ِمْنَك لََعْمُر اللَِّه فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ إِنَّ أُمَّ َحبِيَبةَ طَيََّبْتنِي َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني فَقَالَ 
 .َعلَْيَك لََتْرجَِعنَّ فَلَْتْغِسلَنَُّه

گهردىسـى ئهسـلهم رەزىيهلالھـۇ    دبنىڭ ئازااتتهئۆمهر ئىبنى خ -3250
  :دەيدۇئهنهۇ مۇنداق 

ــۇ   ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــۇلهيفهدىكى(ئ ــۈپ دەرەخنىــڭ  ) زۇله ــر ت بى
  :يېنىدا ئولتۇراتتى، بۇرنىغا خۇشبۇي نهرسىنىڭ ھىدى كهلدى، ـ دە

مۇئـــاۋىيه  .دەپ ســـورىدىـ كىمـــدىن كېلىۋاتىـــدۇ؟     پـــۇراق بـــۇـــــ 
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 ئـۆمهر . دېـدى مهنـدىن كېلىۋاتىـدۇ، ـ    ! لهرنىڭ ئهمىـرى مۇئمىنئى  ــ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :مۇئاۋىيه .دەپ سورىدى ــ بۇ پۇراق راستىنال سهندىن كېلىۋاتامدۇ؟ ـ
ــى   ـــ شــۇنداق، ئ پ ۈرۈممــۇ ھهبىــبه ســ ئۇ! لهرنىــڭ ئهمىــرىمۇئمىنـ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهربۇنى ئاڭلىغان . دېدى، ـ ىىدقويغان
  . ـ دېدى! نى يۇيۇۋەتكىنبېرىپ، بۇ ــ دەرھال

  )729: مالىك(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَفََّن اْبَنُه َواِقَد ْبَن َعْبِد اللَِّه َوَماَت بِالُْجْحفَِة  - 3251
 .ًما َوَخمََّر َرأَْسُه َوَوْجَهُه َوقَالَ لَْولَا أَنَّا ُحُرٌم لَطَيَّْبَناُهُمْحرِ
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ئابـدۇلالھ  : ىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ فنا - 3251
ۋاپات ما جۇھفهدە ئېهرام باغالقلىق پېتى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر

ــان  ــۆگهپ ك  بولغ ــۈزى ۋە بېشــىنى ي ــدنىڭ ي ــوغلى ۋاقى ــدىن ئ ېپهنلىگهن
  :كېيىن
 بۇيئهلۋەتته ئۇنىڭغـا خۇشـ   ،ئهگهر بىز ئېهرامدا بولمىغان بولساقــ 

  . ، ـ دېدىتتۇقەسۈرنهرسىلهرنى 
  )724: مالىك(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيدَِّهُن بِالزَّْيـِت َوُهـَو    - 3252
  .ُمقَتَِّتُمْحرٌِم غَْيرِ الْ
پهيغهمـبهر  : دۇدەيـ مۇنداق  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 3252

ــ    دىكى ۋاقتىـــدا خۇشـــپۇراق  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئېهرامـ
  . ①ئارىالشتۇرۇلمىغان ماي بىلهن بهدىنىنى ماياليتتى

  )962: تىرمىزى(

طيـب  كان يدهن بدهن غري مقتت، يعƗ غري مطيب، والقت ت: ولرزين - 3253
  .الدهن بالرƷان
 بهدىنىنى رەيهـانگۈل : يهنه بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن – 3253

  . ماي بىلهن ماياليتتىئارىالشتۇرۇلمىغان 
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َيَشمُّ الُْمْحرُِم الرَّْيَحانَ َوَيْنظُُر ِفي الِْمـْرآِة   - 3254
 .َيَتَداَوى بَِما َيأْكُلُ الزَّْيِت َوالسَّْمنَِو

ئېهـرام  : مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 3254
ۋە يېسه بولىدىغان ياغ،  باغلىغۇچى رەيهانگۈلنى پۇرىسا، ئهينهككه قارىسا

  . داۋاالنسا بولىدۇ قاتارلىقالر بىلهن سېرىق ماي
 )انمۇئهللهق رىۋايهت قىلغ بۇخارى(
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ َوالِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ أَنَُّهَما َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُحَنْينٍ َعْن  - 3255
 الُْمْحرُِم اْخَتلَفَا بِالْأَْبَواِء فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاسٍ َيْغِسلُ الُْمْحرُِم َرأَْسُه َوقَالَ الِْمْسَوُر لَا َيْغِسلُ

َن َرأَْسُه فَأَْرَسلَنِي اْبُن َعبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوَب الْأَْنَصارِيِّ أَْسأَلُُه َعْن ذَِلَك فََوَجْدُتُه َيْغَتِسلُ َبـيْ 
ـ   ْينٍ الْقَْرَنْينِ َوُهَو َيْسَتِتُر بِثَْوبٍ قَالَ فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَقَالَ َمْن َهذَا فَقُلُْت أََنا َعْبُد اللَِّه ْبـُن ُحَن
ْغِسلُ أَْرَسلَنِي إِلَْيَك َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاسٍ أَْسأَلَُك كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي
ا ِلـي  َرأَْسُه َوُهَو ُمْحرٌِم فََوَضَع أَُبو أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيَدُه َعلَى الثَّْوبِ فَطَأْطَأَُه َحتَّى َبَد

َرأُْسُه ثُمَّ قَالَ ِلإِْنَساٍن َيُصبُّ اْصُبْب فََصبَّ َعلَى َرأِْسِه ثُمَّ َحرََّك َرأَْسُه بَِيَدْيِه فَأَقَْبـلَ بِهَِمـا   
ْيِه َعلَى َرأِْسِه َوأَْدَبَر ثُمَّ قَالَ َهكَذَا َرأَْيُتُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ َوقَالَ فَأََمرَّ أَُبو أَيُّوَب بَِيَد

 .َجِميًعا َعلَى َجِميعِ َرأِْسِه فَأَقَْبلَ بِهَِما َوأَْدَبَر فَقَالَ الِْمْسَوُر ِلاْبنِ َعبَّاسٍ لَا أَُمارِيَك أََبًدا
ــدۇكى،     – 3255 ــۋايهت قىلىنىـ ــدىن رىـ ــى ھۇنهينـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ

مهسـۋەر   ئهبـۋا دېـگهن جايـدا    مـا ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــدى    . ئىبنــى مهخــرەمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن ئىختىالپلىشــىپ قال

  :مائابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
مىسـۋەر   ېسـه، د سـا بولىـدۇ، ـ   شـىنى يۇ ېئېهرام باغلىغـان كىشـى ب  ــ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
 ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس    شـۇنىڭ بىـلهن،  . دېـدى  ـ  ،ــ يۇسا بولمايدۇ

پ ئىشـنى سـورا   دىن بـۇ ئهبـۇ ئهييـۇب ئهنسـارى    مېنـى  مـا هلالھۇ ئهنهۇرەزىي
ئىككـى تۈۋرۈكنىـڭ    )ئهبۇ ئهييـۇب (بېرىپ قارىسام، ئۇ . ئهۋەتتى بېقىشقا

 .ئارىسـىغا تارتىلغـان بىــر پـارچه رەختنىــڭ دالدىسـىدا يۇيۇنۇۋاتقــانىكهن    
  :مهن ئۇنىڭغا ساالم بهردىم، ئۇ

  :، مهنـ دەپ سورىدى؟ سهنكىم ــ 
ـــ  ــدـ ــولىمهن ۇلالھ ئىبنــى ھــۇنهينئاب ــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس   .ب ئاب

ــۇ ئهنهۇ ــارەزىيهلالھ ــهندىن   م ــى س ــى   مېن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
دا تۇرۇپ بېشىنى يۇغـان ـ يۇمىغـانلىقىنى سـوراپ     ئېهرام نىڭۋەسهللهم
قـولى  ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئهبۇ ئهييۇب. مدېدىـ ئهۋەتتى،   كېلىشكه

ئاندىن بېشىغا سۇ قويـۇپ   .بېشى كۆرۈنگىدەك پهسلهتتى بىلهن پهردىنى
  :بېرىۋاتقان كىشىگه
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ـــ  ــۇيغىنـ ــ! ق ــد ـ ــارىالپ،   ى ۋە دې ــى ئ ــلهن چېچىن ــولى بى  ئىككــى ق
  :بېشىنىڭ ھهممه يېرىنى چايقىغاندىن كېيىن

ـــ  مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇشــۇنداق  ـ
ــدىم،  ــۆرگهن ئى ــانلىقىنى ك ــدىـ    قىلغ ــۇب ئهنســارى هن م. دې ــۇ ئهيي  ئهب

ــا    ئېيتىــپ بهرگهنىــدىم،رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ كۆرســهتكىنىنى ئۇالرغ
  :غامامىسۋەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 ـ  ،ــ بۇندىن كېيىن، سهن بىلهن ھهرگىز ئىخـتىالپ قىلىشـمايمهن  
   .دېدى

  )1205: مۇسلىم(

ِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيِه أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْي - 3256
 .َتَجرََّد ِلإِْهلَاِلِه َواغَْتَسلَ

دادىســىنىڭ مۇنــداق خــارىجه ئىبنــى زەيــد ئىبنــى ســابىت  - 3256
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  :دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

   .①يېشىنىپ يۇيۇناتتى رىش ئۈچۈنئېهرامغا كى
  )830: تىرمىزى(

 .ه بالبيت ولوقوفه بعرفةوافطول اغتسل ɋحرامه أنه نيولرز – 3257
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : ىـــدەتىرىۋاي ىـــڭرەزىنن - 3257

ــاۋاپ قىلىــش    ئهرەفاتتــا ۋە ۋەســهللهم ئېهرامغــا كىــرىش، بهيتــۇلالھنى ت
  .يىلگهنغانىدى، ـ دېتۇرۇش ئۈچۈن يۇيۇن

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 .َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَبََّد َرأَْسُه بِالَْعَسلِ - 3258
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 3258

   .②نبېشىغا ھهسهل چاپقانلىقىنى رىۋايهت قىلغائهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
 )1748: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 664(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 383(ئهلبانى  ②
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 .الَْحمَّاَم الُْمْحرُِم َيْدُخلُ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ - 3259
ئېهـرام  : دەيـدۇ  مۇنـداق  مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىبنى ئابباس - 3259

  . بولىدۇ )يۇيۇنسايهنى (ھاممامغا كىرسه باغلىغۇچى 
  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ اْحَتَجَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْحـرٌِم   - 3260
 .ِفي َرأِْسِه ِمْن ُصَداعٍ كَانَ بِِه أَْو َشْيٍء كَانَ بِِه بَِماٍء ُيقَالُ لَْحُي َجَملٍ

ــۇ ئهنهۇ   - 3260 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــمۇنـ  :دۇدەيـ
لهھيـۇ جهمهل دېـگهن يهردىكـى    همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغ

ــان      ــۇرۇپ بېشــىدىن ق ــدا ت ــدا بېشــى ئاغرىــپ كېتىــپ، ئېهرام ســۇ بويى
  . ئالدۇردى

  )2351: ئهھمهد(

 -صلى اهللا عليه وسلم  -عن ابن Ɯينة رضي اهللا عنه قال اْحَتَجَم النَّبِىُّ  - 3261
 .ى َوَسِط َرأِْسِهَوْهَو ُمْحرٌِم بِلَْحىِ َجَملٍ ِف

پهيغهمـبهر   :دەيدۇئىبنى بۇھهينه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 3261
ــگهن يهردە     ــۇ جهمهل دې ــهللهم لهھي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدا (س ئېهرام

  . بېشىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن قان ئالدۇردى) تۇرۇپ
  )1836: بۇخارى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم َعلَـى  َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 3262
 .ظَْهرِ الْقََدمِ ِمْن َوَجعٍ كَانَ بِِه

ــۇ  - 3262 ــۇ ئهنهـ ــگهن  ئهنهس رەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
ئېهرامـدا تـۇرۇپ   بىـر ئـاغرىق سـهۋەبىدىن    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

   .①پۇتىنىڭ دۈمبىسىدىن قان ئالدۇرغان
  )1837: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1621(ئهلبانى  ①
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ َيقُولُ لَا َيْحَتجُِم الُْمْحرُِم إِلَّا ِممَّا لَا ُبدَّ لَـُه   - 3263
 .ِمْنُه

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 3263 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــائاب ــداق م دىن مۇن
ئېهرامغــا كىــرگهنلهر بىــرەر كېســهللىك يــاكى     : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ 

  . قان ئالدۇرمىسۇنرىيهت بولمىسىال رۈزۆ
  )785: مالىك(

َعْن ُنَبْيِه ْبنِ َوْهبٍ قَالَ َخَرْجَنا َمَع أََبانَ ْبنِ ُعثَْمانَ َحتَّى إِذَا كُنَّـا بَِملَـلٍ    - 3264
ْرَسلَ إِلَى أََبانَ ْبنِ ُعثَْمانَ اْشَتكَى ُعَمُر ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه َعْيَنْيِه فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّْوَحاِء اْشَتدَّ َوَجُعُه فَأَ

ـ  ِه َيْسأَلُُه فَأَْرَسلَ إِلَْيِه أَنْ اْضِمْدُهَما بِالصَّبِرِ فَإِنَّ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَ َعْن َرُسولِ اللَّ
 .َضمََّدُهَما بِالصَّبِرِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الرَُّجلِ إِذَا اْشَتكَى َعْيَنْيِه َوُهَو ُمْحرٌِم

ــدۇ   - 3264 ــداق دەي ــه ئىبنــى ۋەھــب مۇن ــان ئىبنــى  : نۇبهي بىــز ئهب
مهلهل دېـگهن  . يولغـا چىقتـۇق  ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بىـلهن بىلـله    

ئۆمهر ئىبنى ئۇبهيدۇلالھنىڭ كۆزى ئاغرىـپ كهتتـى، ئـۇ     ،جايغا كهلگهندە
ىـڭ كۆزىنىـڭ ئـاغرىقى    ئۇن ،رەۋھا دېگهن يهرگه كهلگهندە. ئېهرامدا ئىدى

تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىپ، ئهبان ئىبنى ئوسماندىن قانداق قىلىش 
ــورىدى  ــۋا سـ ــدە پهتىـ ــى    . ھهققىـ ــۆمهر ئىبنـ ــمان ئـ ــى ئوسـ ــان ئىبنـ ئهبـ
ناھـايىتى ئـاچچىق بىـر خىـل سـۇيۇقلۇق      (ئۇبهيدۇلالھنى كۆزىگه سهبر 

سۈرۈشـــكه بۇيرىـــدى ۋە دادىســـى ئوســـمان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن  ) دورا
غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭمۇ ئېهرامـدا تـۇرۇپ كـۆزى      پهي

ئاغرىپ قالغان ئادەمنى كۆزىگه سهبر سۈرۈشكه بۇيرىغـانلىقىنى رىـۋايهت   
  . قىلدى

 )1204: مۇسلىم(

 .ْحرٌِمَعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَزوََّج َمْيُموَنةَ َوُهَو ُم - 3265
ــۇ ئهنهۇ  - 3265  ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ

ــۇنه      ــۇرۇپ، مهيم ــدا ت ــهللهم ئېهرام ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
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  . ①ىدىرەزىيهلالھۇ ئهنهانى نىكاھىغا ئالغان
  )842: تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم َمْيُموَنةَ ِفي ُعْمـَرِة  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َتَزوََّج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ - 3266
 .الْقََضاِء

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : يهنه بىر رىۋايهتته – 3266
يهنـــى (مهيمـــۇنه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــانى قـــازا ئۆمرىســـىنى قىلغانـــدا      

  . ـ دېيىلگهن نىكاھىغا ئالدى،) يىلى -7نىڭ ھىجرىيى
  )4259: بۇخارى(

 .َوُهَما ُمْحرَِماِن :ويف رواية - 3267
ــۋايهتته  - 3267 ــر رى ــدى، ـ      : يهنه بى ــدا ئى ــيلهن ئېهرام ھهر ئىككى
  . ②دېيىلگهن

 )2839: نهسائى(

َتَزوََّجَها َوُهَو ُمْحرٌِم ثُمَّ َبَنى بَِها َوُهَو َحلَالٌ بَِسرَِف ِفي طَرِيقِ  :ويف أخرى - 3268
َوُدِفَنـْت   ى بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّمَ  َمكَّةَ َوَماَتْت َمْيُموَنةُ بَِسرَِف َحْيثُ َبَن

  .وهم ابن عباس يف تزويج ميمونة وهو حمرم: قال ابن املسيب. بَِسرَِف للترمذي
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : يهتتهاباشـــقا بىـــر رىـــۋ - 3268 

. ئېهرامدا ئىـدى  نىكاھىغا ئالغاندا نىۋەسهللهم مهيمۇنه رەزىيهلالھۇ ئهنها
مهككىنىــڭ يولىــدىكى  ،ئــۇالر ئېهرامــدىن چىقىــپ بولغانــدىن كېــيىن

مهيمـۇنه رەزىيهلالھـۇ   ) كېـيىن ( .بىر تۆشهكته بولدىدېگهن جايدا  سهرف
ئهنها پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلله بولغـان يهردە  

  .شۇ يهرگه دەپنه قىلىندىدى ۋە ۋاپات بول
پهيغهمـــبهر  :ئىبنـــى ئاببـــاس: هب مۇنـــداق دەيـــدۇئىبنـــى مۇســـهيي

مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــانى نىكاھىغــا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
                                                 

 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 144(ئهلبانى  ①
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 181(ئهلبانى  ②
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  . ①دەپ رىۋايهت قىلىشتا خاتاالشقان ـ ئالغاندا ئېهرامدا ئىدى،
  )844: تىرمىزى(

لَْيِه َوَسلََّم َمْيُموَنةَ َوُهـَو  َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ َتَزوََّج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع - 3269
 .َحلَالٌ َوَبَنى بَِها َوُهَو َحلَالٌ َوكُْنُت أََنا الرَُّسولَ ِفيَما َبْيَنُهَما

ــداق    - 3269 ــۇ رافىــئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن ــدۇئهب پهيغهمــبهر : دەي
نى نىكاھىغــا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا

ئۇنىــڭ بىــلهن بىــر تۆشــهكته بولغانــدا، ئېهرامــدىن چىقىــپ  ئالغانــدا ۋە 
   .②ىمرنىڭ ئارىسىدا مهن ئهلچى بولغانىدئۇال. بولغانىدى

  )841: تىرمىزى(

َعْن َمْيُموَنةَ قَالَْت َتَزوََّجنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َحلَالَاِن  - 3270
 .بَِسرَِف

ــۇن - 3270 ــا مۇنـــداق دېـــدى مهيمـ ــۇ ئهنهـ ــبهر : ه رەزىيهلالھـ پهيغهمـ
ــدا ســهرســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى   ــگهن جاي نىكاھىغــا ف دې

  . ③ھهر ئىككىلىمىز ئېهرامدا ئهمهس ئىدۇق ،ئالغاندا
 )1843: ئهبۇ داۋۇد(

ـ : ويف رواية - 3271 َدفََنَها ِفـي  َتَزوََّج هَبا َحلَالًا َوَبَنى بَِها َحلَالًا َوَماَتْت بَِسرَِف فَ
 .الظُّلَِّة الَِّتي َبَنى بَِها ِفيَها

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم : يهنه بىر رىۋايهتته - 3271
ئۇنىــڭ بىــلهن بىــر لغانــدا ۋە غــا ئانىكاھى مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــانى

مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا . ئېهرامــدا ئهمهس ئىــدى تۆشــهكته بولغانــدا،
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     بولـۇپ،  هن جايدا ۋاپات بولغانرف دېگهس

                                                 
ــگهن   ① ــا بهرمى ــۇ ھهدىســكه باھ ــانى ب ــۇ ھهدىســنى  . ئهلب ــېكىن ب ــدا  » زەئىــپ ھهدىســلهر «ل ــاملىق كىتابى ن

 .ـ نومۇر بىلهن كهلتۈرگهن 146
 .زەئىپ، لېكىن ئالدىنقى جۈملىسى سهھىهتۇر، ـ دېگهن): 143(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1626(ئهلبانى  ③
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بىلله بولغـان كهپه ئىچىـگه دەپـنه قىلـدى، ـ       ئۆزى بىلهن ۋەسهللهم ئۇنى
  . دېيىلگهن

 )26288: ئهھمهد(

َراِفعٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ أََبا  - 3272
َوَرُجلًا ِمْن الْأَْنَصارِ فََزوََّجاُه َمْيُموَنةَ بِْنَت الَْحارِِث َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    

 .بِالَْمِديَنِة قَْبلَ أَنْ َيْخُرَج
: دۇدەيـ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    سۇلهيمان ئىبنـى يهسـار   - 3272

ئهنسـارىالردىن   ئ بىلهنىفرا ۇۋەسهللهم ئهب پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى
تى ىنئۇالر مهيمۇنه ب .ئهۋەتتى ئهلچىلىككه) مهيمۇنهگه( بىر ئادەمنىيهنه 

. نىكـاھالپ قويـدى  ھارىسنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه  
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۆمرە ئۈچـۈن تېخـى    ) ئۇ چاغدا(

  . دىچىقمىغانىيولغا مهدىنىدىن 
  )779: مالىك(

عن ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيـْنِكُح   - 3273
 .الُْمْحرُِم َولَا ُيْنكَُح َولَا َيْخطُُب

ئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 3273
  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر س

ــدىكى« ــۇرۇپ (لهر ئېهرامـ ــدا تـ ــۆيلهپ  ) ئېهرامـ ــدۇ ۋە ئـ ئۆيلىنهلمهيـ
   .»شۇنداقال توي تهلىپى قويالمايدۇ. قويالمايدۇ

  )1409: مۇسلىم(

َيْخطُـُب  َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ لَا َيْنِكُح الُْمْحرُِم َولَا  - 3274
 .َعلَى َنفِْسِه َولَا َعلَى غَْيرِِه

رەزىيهلالھـۇ  ىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر  فنا - 3274
  :مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ ئهنهۇمانىڭ

ئۆيلىنهلمهيـدۇ ۋە ئـۆزى ئۈچـۈن    ) ئېهرامـدا تـۇرۇپ  (ئېهرامدىكىلهر «
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   .»دۇياكى باشقىالر ئۈچۈن توي تهلىپى قويالماي
  )782: مالىك(

َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ أَنَّ أََبا غَطَفَانَ ْبَن طَرِيٍف الُْمرِّيَّ أَْخَبـَرُه أَنَّ أََبـاُه    - 3275
 .طَرِيفًا َتَزوََّج اْمَرأَةً َوُهَو ُمْحرٌِم فََردَّ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ نِكَاَحُه

ــ   - 3275 تهرىـــف ىبنـــى ان ئهفـــغهت ۇداۋۇد ئىبنـــى ھۈســـهين ئهبـ
ئېهرامدا  دادام تهرىف: ىينىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇرمۇر

ــالنى  ــر ئاي ــۇرۇپ بى ــاب     ت ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ــدى، ئ ــان ئى ــا ئالغ نىكاھىغ
   .ئهمهلدىن قالدۇرۇۋەتتىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇ نىكاھنى 

  )781: مالىك(

ِميِّ َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كُْنُت َيْوًما َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ السَّلَ - 3276
َجاِلًسا َمَع رَِجالٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْنزِلٍ ِفي طَرِيقِ َمكَّةَ َوَرُسولُ 

ْوُم ُمْحرُِمونَ َوأََنا غَْيُر ُمْحرِمٍ فَأَْبَصـُروا ِحَمـاًرا   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنازِلٌ أََماَمَنا َوالْقَ
ْبَصْرُتُه َوْحِشيا َوأََنا َمْشُغولٌ أَْخِصُف َنْعِلي فَلَْم ُيْؤِذُنونِي بِِه َوأََحبُّوا لَْو أَنِّي أَْبَصْرُتُه َوالَْتفَتُّ فَأَ

َنِسيُت السَّْوطَ َوالرُّْمَح فَقُلُْت لَُهْم َناوِلُونِي السَّْوطَ فَقُْمُت إِلَى الْفََرسِ فَأَْسَرْجُتُه ثُمَّ َرِكْبُت َو
َدْدُت َوالرُّْمَح فَقَالُوا لَا َواللَِّه لَا ُنِعيُنَك َعلَْيِه بَِشْيٍء فََغِضْبُت فََنَزلُْت فَأََخذُْتُهَما ثُمَّ َرِكْبُت فََش

اَت فََوقَُعوا ِفيِه َيأْكُلُوَنُه ثُمَّ إِنَُّهْم َشكُّوا ِفي أَكِْلهِـْم  َعلَى الِْحَمارِ فََعقَْرُتُه ثُمَّ جِئُْت بِِه َوقَْد َم
إِيَّاُه َوُهْم ُحُرٌم فَُرْحَنا َوَخَبأُْت الَْعُضَد َمِعي فَأَْدَركَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    

فَقُلُْت َنَعْم فََناَولُْتُه الَْعُضَد فَأَكَلََها َحتَّى َنِفَدَها َوُهَو فََسأَلَْناُه َعْن ذَِلَك فَقَالَ َمَعكُْم ِمْنُه َشْيٌء 
 .ُمْحرٌِم

نىڭ مۇنـداق  ىسـ ىسـهلهمى داد  قهتـادە ئهبـۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى  - 3276
  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

 مهككىـگه بارىـدىغان يـول    ىلـله بىـلهن ب  هسـاھاب بىر توپ  ،بىر كۈنى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  .ىپ چۈشتۇقكېل يهرگهبىر  ئۈستىدىكى
مهنــدىن  .بىزنىــڭ ئالــدىمىزدىكى بىــر يهرگه چۈشــكهنىدى   ۋەســهللهم 

ئـۇالر سـهل نېرىـدا تۇرغـان بىـر يـاۋا ئېشـهكنى         .باشقىالر ئېهرامدا ئىدى
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ــاپتۇ ــايىغىمنى يامــاش بىــلهن   .كــۆرۈپ ق ــۇالر  .مهشــغۇل ئىــدىممهن ئ ئ
ــارزۇ قىلىشــ  كهشــهكېمېنىــڭ ئ قان بولســىمۇ، ھېچنــېمه قارىشــىمنى ئ
كــۆپ ئــۆتمهي، مهن بېشــىمنى كۆتــۈردۈم ۋە نېرىــدا تۇرغــان       .دېمهپتــۇ

 نهيـزە لـېكىن   .ئېتىمنـى توقـۇپ مىنـدىم    ئېشهكنى كۆرۈپ قالـدىم ـ دە،  
  :ئۇالرغا .ئۇنتۇپ قاپتىمهنيهردە بىلهن قامچىنى 

  :دېسهم، ئۇالر ـ! بىلهن قامچىنى سۇنۇپ بېرىڭالر ــ نهيزە
شـهكنى تۇتۇشـىڭغا يـاردەم    ېبىلهن قهسـهمكى، بىـز ئ   نىڭ نامىهللاــ 
 قامچــا ،مهن غهزەپ بىــلهن ئــاتتىن چۈشــۈپ. ىيىشــتدېـ مــايمىز،   لقىال

تۇتــۇپ شــهكنى ېيــاۋا ئ ۋە مىنــدىمقايتــا ئاتقــا  ،نــى ئېلىــپنهيزىبىــلهن 
ئـۇنى يېـيىش ئۈچـۈن     ئـۇالر . ئۇالرنىڭ يېنىغا ئېلىـپ كهلـدىم   ،بوغۇزالپ

ــۆ . تۇتــۇش قىلىشــتى ــۇنى يېســه  ئهممــا كــۆپ ئ ــۇرۇپ ب تمهي، ئېهرامــدا ت
 .بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا گۇمانغا چۈشۈپ قېلىشـتى 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن سـوراش      (شۇنىڭ بىـلهن،  
ئالـدى پۇتىـدىن   ) يـاۋا ئېشـهكنىڭ  (مهن  .دەرھال يولغا چىقتـۇق ) ئۈچۈن

ــا ئېلىۋ   ــدۈرمهي يېنىمغ ــى ھــېچكىمگه بىل ــدىمبىرن ــبهر  .الغانى پهيغهم
ــهللهم  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــان   س ــپ، بولغ ــا يېتىــپ بېرى نىڭ يېنىغ

  :ئهھۋالنى ئېيتقانىدۇق، ئۇ
  :مهن. ــ ئۇنىڭدىن بىرەر نهرسه ئاشتىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

پهيغهمـبهر   .بار، ـ دېدىم ۋە يېنىمغا ئېلىۋالغان گۆشـنى چىقـاردىم    ــ
ئېهرامـدا   هۋەتتـى، ئۇمـۇ  ي ك ـ پـاكىز  پاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى 

  . ئىدى
  )2570: بۇخارى(

فَأَكَلَْنا ِمْن لَْحِمِه َوَخِشيَنا أَنْ ُنقَْتطََع فَطَلَْبُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : ومن رواياته - 3277
ِغفَارٍ ِفي َجْوِف اللَّْيلِ قُلُْت َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرفَُع فََرِسي َشأًْوا َوأَِسُري َشأًْوا فَلَِقيُت َرُجلًا ِمْن َبنِي 

ا َرُسولَ أَْيَن َتَركَْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتَركُْتُه بَِتْعَهَن َوُهَو قَاِئلٌ السُّقَْيا فَقُلُْت َي
قَْد َخُشـوا أَنْ ُيقَْتطَُعـوا ُدوَنـَك    اللَِّه إِنَّ أَْهلََك َيقَْرُءونَ َعلَْيَك السَّلَاَم َوَرْحَمةَ اللَِّه إِنَُّهْم 

فَاْنَتِظْرُهْم قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََصْبُت ِحَماَر َوْحȈٍ َوِعْنِدي ِمْنُه فَاِضلَةٌ فَقَالَ ِللْقَْومِ كُلُـوا  
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 .َوُهْم ُمْحرُِمونَ
بىـز  : مۇنداق دېـيىلگهن  بۇ ھهدىسنىڭ باشقا رىۋايهتلىرىدە – 3277
دۇق، ئانــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ېــۆشــىدىن يشــهكنىڭ گېئــۇ يــاۋا ئ

تىن ئهنسـىرەپ دەرھـال يولغـا    لىشـ ېئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئايرىلىـپ ق 
مهن ئېتىمغا مىنىـپ، بىـردە چـاپتۇرۇپ، بىـردا يورغىلىتىـپ      . چىقتۇق

ار ىفـــيېـــرىم كېچىـــدە بهنـــى غ .ھهممىنىـــڭ ئالدىـــدا يـــۈرۈپ كهتـــتىم
  :دىننىڭئۇ گه ئۇچرىشىپ قېلىپ،بىر ئادەملىك قهبىلىسى

ـــ  ــهللهم   ـ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدى؟ ـ   پهيغهم دەپ  نهدە قال
  :سورىغان ئىدىم، ئۇ

 بارغانـدا دەم ئالمـاقچى، ـ    ①سـۇقياغا . ـــ تهئـههن دېـگهن جايـدا قالـدى     
نىڭ قېشـىغا يېتىـپ   پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . دېدى
  :بېرىپ
نىـڭ  هللاۋە ااالم يولاليـدۇ  سـ ساڭا  ئهھلىڭ! پهيغهمبىرى نىڭهللائى اــ 

ســـهندىن  ،ئـــۇالر دۈشـــمهنگه يولۇقـــۇپ قېلىـــپ .رەھمىتىنـــى تىلهيـــدۇ
ساقالپ تۇرغـان   ئۇالرنى. ئايرىلىپ قېلىشتىن بهكمۇ ئهندىشه قىلىشتى

ــدىم، ئۇنىــڭ ئېشــىپ     بولســاڭ، ــى ئوۋلىغانى ــاۋا ئېشــهكتىن بىرن مهن ي
 هـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي. قالغىنى يېنىمدا بار، ـ دېدىم 

  :ئهتراپىدىكىلهرگه
   .ئۇالر ئېهرامدا ئىدى. ـ دېدى! ــ قېنى بۇنىڭدىن يهڭالر

  )1821: بۇخارى(

عن أيب قََتاَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 3278
ُر الُْمْحرِمِ فََرأَْيُت أَْصَحابِي َيَتَراَءْونَ َشْيئًا فََنظَْرُت فَإِذَا ِحَمـاُر  بِالْقَاَحِة َوِمنَّا الُْمْحرُِم َوِمنَّا غَْي

 .َوْحȈٍ اƩديث
بىـز  : دېـيىلگهن مۇنداق يهنه بىر رىۋايىتىدە  نىڭئهبۇ قهتادە - 3278

ــدا     ــگهن جاي ــاھه دې پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ق

                                                 
  .سۇقيا مهككه بىلهن مهدىنه ئارىسىدىكى بىر كهنت- ①
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ــا   ــرام باغلىغ ــارىمىزدا ئېه ــدۇق، ئ ــانالرمۇ، الرنئى ــار ئىــدى باغلىمىغ . مۇ ب
مهنمۇ . ھهمراھلىرىم بويۇنلىرىنى سوزۇشۇپ بىر نهرسىگه قارىشىۋاتاتتى

   ...ياۋا ئېشهكنى كۆردۈم) نېرىدا تۇرغان(ئۇ تهرەپكه قارىدىم ۋە 
  )1823: بۇخارى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه لََرُسو أَنَّ أَْخَبَرُه أََباُه أَنَّ قََتاَدةَ أَبِي ْبن اللَِّه َعْبد عن - 3279
 َسـاِحلَ  ُخذُوا فَقَالَ قََتاَدةَ أَُبو ِفيهِْم ِمْنُهْم طَاِئفَةً فََصَرَف َمَعُه فََخَرُجوا َحاجا َخَرَج َوَسلََّم
 ُيْحرِْم لَْم قََتاَدةَ أَُبو اإِلَّ كُلُُّهْم أَْحَرُموا اْنَصَرفُوا فَلَمَّا الَْبْحرِ َساِحلَ فَأََخذُوا َنلَْتِقَي َحتَّى الَْبْحرِ
... أََتاًنـا   ِمْنَها فََعقََر الُْحُمرِ َعلَى قََتاَدةَ أَُبو فََحَملَ َوْحȈٍ ُحُمَر َرأَْوا إِذْ َيِسُريونَ ُهْم فََبْيَنَما

 َمـا  فَكُلُوا قَالَ لَا واقَالُ إِلَْيَها أََشاَر أَْو َعلَْيَها َيْحِملَ أَنْ أََمَرُه أََحٌد أَِمْنكُْم قَالَ: اƩديث وفيه
 .لَْحِمَها ِمْن َبِقَي

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ قهتادە دادىسى ئهبۇ قهتادەنىڭ مۇنـداق   – 3279
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   :دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

مهلــۇم بىــر يهرگه (. ســاھابىلىرى بىــلهن ھهج قىلغىلــى يولغــا چىقتــى 
  :ىم ساھابىلهرنى ئايرىپ، ئۇالرغابىر قىس) كهلگهندە

ــ سىلهر دېڭىز ساھىلى بىلهن مېڭىڭالر، ئالـدىمىزدىكى بىـر يهردە   
مهنـدىن باشـقا   . مئىـدى  بـار مۇ مهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا. ئۇچرىشايلى، ـ دېدى 

چىقمــايال ئېهــرام  -ھهممهيــلهن دېڭىــز ســاھىلىغا قــاراپ يولغــا چىقــار  
 مهن .ۇقشـهكنى كـۆرد  ېتوپ يـاۋا ئ بىر  بىز يولدا كېتىۋېتىپ،. باغلىدى

شــهكنى ېئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن بىــر مــادا ئ نى قــوغالپ،شــهكلهرېۇ يــاۋا ئبــ
  . ..مبوغۇزلىدى تۇتىۋالدىم ۋە ئۇنى

  )1824: بۇخارى(

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    :بۇ ھهدىسنىڭ ئاخىرىدا مۇنـداق دېـيىلگهن  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

شــهكنى تۇتۇشــقا  ېا ئئهبــۇ قهتــادەنى يــاۋ  ــــ ئــاراڭالردىن بىرەرســى   
  :ئۇالر ـ دەپ سورىغانىدى،؟ ئۇنى كۆرسىتىپ قويدىمۇبۇيرىدىمۇ ياكى 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    شـۇنىڭ بىـلهن،  . دەپ جـاۋاب بهردى ، ـ  يـاق ـــ  
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  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  .دېدى ـ! ــ ئۇنداق بولسا، قېپقالغان گۆشنى يهڭالر

يِّ أَنَُّه أَْهَدى ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الصَّْعبِ ْبنِ َجثَّاَمةَ اللَّْيِث - 3280
 َنـُردَُّه  ِحَماًرا َوْحِشيا َوُهَو بِالْأَْبَواِء أَْو بَِودَّانَ فََردَُّه َعلَْيِه فَلَمَّا َرأَى َما ِفي َوْجهِِه قَالَ إِنَّا لَْم

 .َعلَْيَك إِلَّا أَنَّا ُحُرٌم
مۇنـداق   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ى جهسسامه لهيسـى سهئب ئىبن - 3280

ددان ەئهبۋا يـاكى ۋ  گهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممهن  :دەيدۇ
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر  قىلغانىدىم،شهك ھهدىيه ېدېگهن جايدا بىر ياۋا ئ

كېــيىن . نــى قوبــۇل قىلمــاي قــايتۇرىۋەتتىمئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهدىيه
  :ۆزگىرىشنى كۆرۈپمېنىڭ چىرايىمدىكى ئ

ــى قايتۇرم  « ــاق، ھهدىيهڭنـ ــان بولسـ ــدا بولمىغـ ــز ئېهرامـ ــان بىـ ىغـ
  . دېدى »بوالتتۇق

   )1825: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَْهَدى الصَّْعُب ْبُن َجثَّاَمةَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 3281
 .َدًما َوُهَو ُمْحرٌِم َوُهَو بِقَُدْيٍد فََردََّها َعلَْيِه َعلَْيِه َوَسلََّم رِْجلَ ِحَمارِ َوْحȈٍ َتقْطُُر

ــۇ ئهنهۇ   - 3281 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەسـهللهم قۇدەيـد دېــگهن جايـدا ئېهــرام      

شـهكنىڭ قـان تېمىـپ    ېسهئب ئىبنى جهسسامه بىر ياۋا ئ. بىلهن ئىدى
   .①ىيه قىلغانىدى، ئۇنى قوبۇل قىلماي قايتۇرىۋەتتىتۇرغان پۇتىنى ھهد

  )2822: نهسائى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َصْيُد الَْبرِّ لَكُْم  - 3282
 .َحلَالٌ َوأَْنُتْم ُحُرٌم َما لَْم َتِصيُدوُه أَْو ُيَصْد لَكُْم

ــۋايهت      - 3282  ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ج
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2646(ئهلبانى  ①
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ئېهرامــدىكى ۋاقــتىڭالردا، ئــۆزەڭالر ئوۋلىمىغــان يــاكى ســىلهرنىڭ «
) يهنى باشقىالر ئوۋالپ، سىلهرگه ھهدىيه قىلغان(نامىڭالرغا ئوۋالنمىغان 

   .①ۋانلىرى سىلهرگه ھااللدۇرقۇرۇقلۇق ھاي
  )846: تىرمىزى(

َعْن الَْبْهزِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ُيرِيُد َمكَّةَ َوُهـَو   - 3283
لَِّه َصلَّى اللَّـُه  ُمْحرٌِم َحتَّى إِذَا كَاُنوا بِالرَّْوَحاِء إِذَا ِحَماُر َوْحȈٍ َعِقٌري فَذُِكَر ذَِلَك ِلَرُسولِ ال

ولِ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َدُعوُه فَإِنَُّه ُيوِشُك أَنْ َيأِْتَي َصاِحُبُه فََجاَء الَْبْهزِيُّ َوُهَو َصاِحُبُه إِلَى َرُس
أَْنكُْم بَِهذَا الِْحَمارِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيَك َوَسلََّم َش

ا كَـانَ  فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبكْرٍ فَقَسََّمُه َبْيَن الرِّفَاقِ ثُمَّ َمَضى َحتَّى إِذَ
َزَعَم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى  بِالْأُثَاَيِة َبْيَن الرَُّوْيثَِة َوالَْعْرجِ إِذَا ظَْبٌي َحاِقٌف ِفي ِظلƊ َوِفيِه َسْهٌم فَ

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر َرُجلًا َيِقُف ِعْنَدُه لَا ُيرِيُبُه أََحٌد ِمْن النَّاسِ َحتَّى ُيَجاوَِزُه
ــدۇ    - 3283 ــۋايهت قىلىـ ــداق رىـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــزى رەزىيهلالھـ : بهھـ

ى نىــيهت گه بېرىشــنپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهرەمــ  
ھــا دېــگهن جايغــا كهلگهنــدە، ەۋر. يولغــا چىقتــى اغالپئېهــرام بــ قىلىــپ،

پهيغهمبهر بۇ ئهھۋالنى  كۆرگهن ساھابىلهر شهكنىېبىر ياۋا ئبوغۇزالنغان 
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ . گه يهتكـــۈزدىســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
الر، ـ دەپ تۇرۇشىغا، يـاۋا   ــ ئۇنىڭغا چېقىلماڭالر، ئىگىسى كېلىپ قا

  :كېلىپشهكنىڭ ئىگىسى بهھزى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ېئ
، ئـۇنى  بۇ ياۋا ئىشهك سـىلهرنىڭ بولسـۇن  ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ،شۇنىڭ بىلهن. دېدىيېسهڭالر بولىدۇ، ـ  
ــۇ  ــهللهم ئهب ــرى ۋەس ــۇنى  بهك ــۇ ئهنه ــپ،  رەزىيهلالھ ــائۇنىچاقىرى ــاۋا  ڭغ ي

ــگه تارقىتىــپ بېرىشــكه بۇيرىــدى  ئېشــهكنى يولغــا  ئانــدىن .ھهممهيلهن
ا دىـدىكى ئۇسـايه دېـگهن جايـ    قسـهنىڭ ئارىلى يئهرەج بىـلهن رۇۋە  چىقىپ،

سايىسـىدا  ) دەرەخنىـڭ (بىـر  ، يىكنىڭېكېتىۋېتپ، ئوق تهگكهن بىر ك
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ــپ      ــا چېقىلى ــىلهرنىڭ ئۇنىڭغ ــۆردى ۋە كىش ــانلىقىنى ك ــۈپ ياتق تۈگۈل
ھهممهيـلهن   ۈن بىرەيلهننى ئۇ يهردە تۇرغۇزۇپ قويدى ۋەچقويماسلىقى ئۈ

  . ①ئۆتۈپ بولغىچه شۇ يهردە تۇرۇپ تۇرۇشقا بۇيرىدى
  )2818: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجٍّ  - 3284
رِْجلٌ ِمْن َجَراٍد فََجَعلَْنا َنْضرُِبُه بِِسَياِطَنا َوِعِصيَِّنا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه  أَْو ُعْمَرٍة فَاْسَتقَْبلََنا 

 .َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُوُه فَإِنَُّه ِمْن َصْيِد الَْبْحرِ
پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     - 3284

ھهجـگه  ) پهرزيـاكى  ( ەهن بىلـله ئـۆمر  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـل  
ۋە  بىـز قامچـا   .ئالدىمىزغا بىر تـوپ چـېكهتكه ئۇچرىـدى   . چىققان ئىدۇق

ــۇالرنى بىــلهن ھاســىلىرىمىز  ــۇرۇئ پهيغهمــبهر . قا باشــلىدۇقپ ئوۋالشــئ
نى يهڭــلهر، چــۈنكى ئــۇالر دېڭىــز  ئــۇالر«: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

   .②دېدى »ئوۋلىرىدىن
  )850: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َبكْرٍ أَنَُّه َخَرَج َحاجا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحجَّـةَ   -3285
ـ  َماُء الَْوَداعِ َوَمَعُه اْمَرأَُتُه أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيسٍ الَْخثَْعِميَّةُ فَلَمَّا كَاُنوا بِِذي الُْحلَْيفَِة َولََدْت أَْس

أَبِي َبكْرٍ فَأََتى أَُبو َبكْرٍ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه فَأََمَرُه َرُسـولُ اللَّـِه   ُمَحمََّد ْبَن 
َها لَا إِلَّا أَنََّصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيأُْمَرَها أَنْ َتْغَتِسلَ ثُمَّ ُتهِلَّ بِالَْحجِّ َوَتْصَنَع َما َيْصَنُع النَّاُس 

 .َتطُوُف بِالَْبْيِت
رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  ئهبـــۇ بهكـــرى - 3285

بولـۇپ،  چىققـان   ۋىدالىشـىش ھهجىـگه  ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله    
. بىلـله ئىـدى  بىنتـى ئـۇمهيس خهسـئهمىمۇ ئۇنىـڭ بىـلهن      ئايالى ئهسما 

مۇھهممهدنى ) ئوغلىئهبۇ بهكرىنىڭ (گه كهلگهندە، ئهسما فهلهيۇئۇالر زۇله
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بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ئهبۇ .يهڭگىدى
ــا كېلىـــپ  يهتكۈزگهنىـــدى،بولغـــان ئهھـــۋالنى  ،ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبۇ بهكرىگه
باشـقا  تـاۋاپتىن   ھهجنىـڭ  ۋە ، ئېهـرام باغالشـقا  ۇپيۇيۇنـ  ايالىڭنىئ«

   .①دېدى »!شقا بۇيرىغىنىقىل پائالىيهتلىرىنىممه ھه
  )2664: نهسائى(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ الَْمْرأَةُ الَْحاِئُض الَِّتي ُتهِلُّ بِالَْحجِّ  -3286
َولَِكْن لَا َتطُوُف بِالَْبْيِت َولَا َبْيَن الصَّـفَا  أَْو الُْعْمَرِة إِنََّها ُتهِلُّ بَِحجَِّها أَْو ُعْمَرِتَها إِذَا أََراَدْت 

ا َوالَْمْرَوِة َوِهَي َتْشَهُد الَْمَناِسَك كُلََّها َمَع النَّاسِ غَْيَر أَنََّها لَا َتطُوُف بِالَْبْيِت َولَا َبْيَن الصَّـفَ 
 َوالَْمْرَوِة َولَا َتقَْرُب الَْمْسجَِد َحتَّى َتطُْهَر

رەزىيهلالھـۇ   ىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەز فىئنا - 3286
ــۋايهت    مائهنهۇ ــداق دېگهنلىكىنــى رى ــۇق مۇن ــال توغرۇل ــزدار ئاي نىــڭ ھهي

ــدۇ ــا   : قىلى ــاقچى بولس ــۆمرە قىلم ــاكى ئ ــال ھهج ي ــزدار ئاي ــرام  ،ھهي ئېه
ىـدىمۇ  قنىـڭ ئارىلى ەسـاپا بىـلهن مهرۋ   .باغاليدۇ، لېكىن تـاۋاپ قىلمايـدۇ  

بــــارلىق ھهج ئۇنىڭــــدىن باشــــقا . )مهيــــدۇيۈگۈر(ســــهئيى قىلمايــــدۇ 
ــالىيهتلىرىگه كىشــىلهر بىــلهن بىلــله قاتنىشــااليدۇ   پــاك بولغــۇچه. پائ

   .ھهرەم مهسجىدىگه يېقىنلىشالمايدۇ
  )765: مالىك(

ا َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْحاِئُض َوالنُّفََسـاُء إِذَ  - 3287
  .أََتَتا َعلَى الَْوقِْت َتْغَتِسلَاِن َوُتْحرَِماِن َوَتقِْضَياِن الَْمَناِسَك كُلََّها غَْيَر الطََّواِف بِالَْبْيِت

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 3287
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــزدار « ــاكىھهي ــ ي ــالالرنىفاس ــا   دار ئاي ــدىغان ئورۇنالرغ ــرام باغالي ئېه
بهيتـۇلالھنى   لـېكىن . دۇيۇيۇنـۇپ ئېهرامغـا كىرىـ   يېتىپ بارغان بولسا، 
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ھهجنىـــڭ باشـــقا بـــارلىق پائـــالىيهتلىرىنى ئـــادا  ،تـــاۋاپ قىلماســـتىن
   .①»قىلىدۇ

  )1744: داۋۇد ئهبۇ(

َوَسلََّم ُتْسأَلُ َعْن الُْمْحرِمِ أََيُحـكُّ  عن َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 3288
 .َجَسَدُه فَقَالَْت َنَعْم فَلَْيْحكُكُْه َولَْيْشُدْد َولَْو ُربِطَْت َيَداَي َولَْم أَجِْد إِلَّا رِْجلَيَّ لََحكَكُْت

  :دىنئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها - 3288
دەپ  ـئېهــرام بــاغلىغۇچى بهدىنىنــى قاشلىســا قانــداق بولىــدۇ؟    ــــ 
  :ىدى، ئۇسورالغان

قويـۇپ  چىڭىتىـپ  ) چۈشۈپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن(ئېهراملىقىنى ــ 
ــدۇقاشلىســا بولى ــاغالپ قويســا،   ۋېرى ــۇمنى ب ، ئهگهر مېنىــڭ ئىككــى قول

قاشلىغىلى پۇتۇمـدىن باشـقا نهرسـه تاپالمىسـام، ئهلـۋەتته پۇتـۇم بىـلهن        
  . ەپ جاۋاب بهردىدـ بولسىمۇ قاشاليتتىم، 

 )803: مالىك(

َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ قَالَْت َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 3289
لََسْت َوَسلََّم ُحجَّاًجا َحتَّى إِذَا كُنَّا بِالَْعْرجِ َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنَزلَْنا فََج

ُه َعْنَها إِلَى َجْنبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجلَْسُت إِلَى َجْنبِ أَبِي َعاِئَشةُ َرِضَي اللَّ
َبكْرٍ  َوكَاَنْت زَِمالَةُ أَبِي َبكْرٍ َوزَِمالَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِحَدةً َمَع غُلَامٍ ِلأَبِي

رٍ َيْنَتِظُر أَنْ َيطْلَُع َعلَْيِه فَطَلََع َولَْيَس َمَعُه َبِعُريُه قَالَ أَْيَن َبِعُريَك قَـالَ أَْضـلَلُْتُه   فََجلََس أَُبو َبكْ
َعلَْيِه الَْبارَِحةَ قَالَ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َبِعٌري َواِحٌد ُتِضلُُّه قَالَ فَطَِفَق َيْضرُِبُه َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َم َيَتَبسَُّم َوَيقُولُ اْنظُُروا إِلَى َهذَا الُْمْحرِمِ َما َيْصَنُع قَالَ اْبُن أَبِي رِْزَمةَ فََما َيزِيُد َرُسـولُ  َوَسلَّ
 .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَنْ َيقُولَ اْنظُُروا إِلَى َهذَا الُْمْحرِمِ َما َيْصَنُع َوَيَتَبسَُّم

بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ قىـزى ئهسـما رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا      ئهبۇ  - 3289
بىز پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله ھهج      : دەيدۇمۇنداق 

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها . قىلغىلى چىقىپ، ئهرج دېگهن جايغا كېلىپ چۈشتۇق
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مهن دادامنىـڭ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدا ئولتـۇردى،   
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن ئهبـۇ بهكـرى       .يېنىدا ئولتۇردۇم

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ يـۈك تۆگىسـى بىـر بولـۇپ، بـۇ تـۆگه ئهبـۇ بهكرىنىـڭ بىـر           
 )نىڭىيهنـى خىزمهتچىسـ  ( ڭئهبۇ بهكـرى ئۇنىـ   .خىزمهتچىسىنىڭ قولىدا ئىدى
يېنىدا تـۆگه  يېتىپ كهلدى، لېكىن  خىزمهتچى .كېلىشىنى كۈتۈپ ئولتۇراتتى

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى ئهبۇ .يوق ئىدى
  :دەپ سورىدى، ئۇـ نى؟ ېتۆگه قــ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى ئهبۇ. دېدى ، ـيۈتتۈرۈپ قويدۇم ــ ئاخشام
ـ دېگىـنىچه  ؟  ۇيۈتتـۈرۈپ قويـدۇڭم  ىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالماي بىر تۆگــ 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  كــۆرگهن  بــۇنى .ئــۇنى ئــۇرۇپ كهتتــى
  :تهبهسسۇم بىلهن

ئـۇ نـېمه   ئـادەمگه قـاراڭالر،    باغلىغـان مـاۋۇ   ئېهـرام ــ ھهجگه نىيهت قىلىپ 
  . ①قىلىۋاتىدۇ؟ ـ دېگهندىن باشقا سۆز قىلمىدى

  )1818: ئهبۇ داۋۇد(

أَنَُّه َرأَى ُعَمَر ْبَن الَْخطَّـابِ ُيقَـرُِّد    َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد اللَِّه ْبنِ الُْهَدْيرِ - 3290
 . بِالسُّقَْيا َوُهَو ُمْحرٌِمَبِعًريا لَُه ِفي ِطنيٍ

ئىبنى ئهبـۇ ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھـۇدەير رەزىيهلالھـۇ       هرەبىيئ - 3290
ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ       مهن: مۇنداق دەيـدۇ  ئهنهۇ

) ئېهرامـدا تـۇرۇپ  (كى سۇقيا دېگهن جايدا مهككه بىلهن مهدىنه ئارىسىدى
   .دىمئېلىپ، يهرگه تاشالۋاتقانلىقىنى كۆرگهنى سالجىالرنى دىنتۆگىسى

 )802: مالىك(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيكَْرُه أَنْ َيْنزَِع الُْمْحرُِم َحلََمةً أَْو قَُراًدا َعـْن   - 3291
 .َبِعريِِه

ئابــدۇلالھ ئىبنــى : دەيــدۇىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق فنــا - 3291
كانــا ئېهرامــدىكى كىشــىنىڭ تۆگىســىدىن  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئــۆمهر

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1602(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ـ پائالىيهتلىرىھهج 

 440

  . ئېلىشىنى يامان كۆرەتتى رىپتې سالجاياكى 
  )812: مالىك(

 َرُجـلٍ  َعْن لََّمَوَس َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسأَلُوا: قَالَ َبْرَزةَ، أَبِي َعْن - 3292
 .“َيْخَتِتَن َحتَّى ذَِلَك َعْن َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َنَهانَِي ال،”: قَالَ اللَِّهÝ َبْيَت أََيُحجُّ أَقْلََف،

كىشـــىلهر : دەيـــدۇئهبـــۇ بهرزە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق  - 3292
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ـ بېرىپ ھهج قىالالمدۇ؟  بهيتۇلالھقا ەم قىلىنمىغان ئاد ىسىخهتنــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ىدى،دەپ سورىغان

مېنى شـۇنداق  هللا قىلىنمىغۇچه ھهج قىاللمايدۇ، ا ىسىياق، خهتنــ 
   .①دېدى كىشىلهرگه رۇخسهت بېرىشتىن توسقان، ـ

  )7433: مهۋسىلى(

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراَح إِلَى ِمًنى َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعمَّْن َرأَى َر - 3293
 .ْيِه َوَسلََّمَيْوَم التَّْروَِيِة َوإِلَى َجانِبِِه بِلَالٌ بَِيِدِه ُعوٌد َعلَْيِه ثَْوٌب ُيِظلُّ بِِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ھۇ ئهلهيهـى  ئهبۇ ئۇمامه بىر كىشـىدىن پهيغهمـبهر سـهلاللال    - 3293
) زۇلههججه ئېيىنىڭ سهككىزىنچى كـۈنى (ۋەسهللهمنىڭ تهرۋىيه كۈنى 

مىناغا چىققانلىقىنى، بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بىر تاياققا بىر پارچه 
رەختنى چىگىپ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه سـايىۋەن      

   .قىلىپ تۇتۇپ تۇرغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇ
  )21802: ئهھمهد(

                                                 
ــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە مهنىيـــيه بىنتـــى    ): 5325(ھهيســـهمى  ① بـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال رىـ

ئـــۇ ئايالـــدىن ســـهنهدتىكى ئۇممۇلئهۋســـهد     . ئۇبهيـــد ئىبنـــى ئهبـــۇ بهرزە ئىســـىملىك بىـــر ئايـــال بـــار      
 .ـ دېگهن ئىسىملىك ئايالدىن باشقا ھېچكىم ھهدىس رىۋايهت قىلمىغان،
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) ئېهرامدا تۇرۇپ(ۋە ئېهرامنىڭ بۇزۇلۇشى  غا كىرىش،ئېهرام
 نىڭ جازاسىالشئوۋئوۋ 

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ لَمَّا أََراَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحجَّ أَذَّنَ  - 3294
 .اْجَتَمُعوا فَلَمَّا أََتى الَْبْيَداَء أَْحَرَمِفي النَّاسِ فَ

: دەيـدۇ جابىر ئىبنى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق      - 3294 
ــهللهم ھهجــ     ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇپ،  پهيغهم ــاقچى بول گه بارم

پهيغهمــبهر (مۇســۇلمانالر  شــۇنىڭ بىــلهن، . جامــائهتكه ئــېالن قىلــدى  
بىـر  ) لهم بىـلهن بىلـله ھهج قىلىـش ئۈچـۈن    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهل 

زۇلهۇلهيفهنىـڭ مهككىـگه يـېقىن    ( ئۇالر يولغا چىقىپ،. يهرگه يىغىلدى
بهيــدا تــۆپىلىكىگه كهلگهنــدە، نىــيهت قىلىــپ، ئېهرامغــا  ) تهرىپىــدىكى

   .①كىردى
  )817: تىرمىزى(

لَْيِه َوَسلََّم َصـلَّى الظُّْهـَر   َعْن أََنسِ اْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع - 3295
 .بِالَْبْيَداِء ثُمَّ َرِكَب َوَصِعَد َجَبلَ الَْبْيَداِء فَأََهلَّ بِالَْحجِّ َوالُْعْمَرِة ِحَني َصلَّى الظُّْهَر

ــداق    - 3295 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ ــدۇئهنهس ئىبن : دەي
زىنى بهيـدا دېـگهن   شىن نامىېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پ

 ئـۇ، . چىقتـى  ۆپىلىكىگهجايدا ئوقۇدى، ئاندىن ئۇلىغىغا مىنىـپ بهيـدا تـ   
ئېهـرام   ھهجگه) پهرز(بىلهن ) ھهج(ئۆمرە دا غاچشىن نامىزى ئوقۇغان ېپ

   .②باغلىغانىدى
  )2662: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 655(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 169(ئهلبانى  ②
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قَالَ َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاȋٍ كَانَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا أََخـذَ    - 3296
الْفُْرعِ أََهلَّ إِذَا اْسَتقَلَّْت بِِه َراِحلَُتُه َوإِذَا أََخذَ طَرِيَق أُُحٍد أََهلَّ إِذَا أَْشَرَف َعلَى َجَبـلِ   طَرِيَق
 .الَْبْيَداِء

: دەيـدۇ سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    - 3296
ئۇلىغى  ا،بىلهن ماڭس ۇرئ يولىفپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

يولى بىلهن ماڭسا، بهيدا  ھۇدۇئهگهر ئ .ئېهرام باغاليتتىقوزغالغان چاغدا 
   .①ئېهرام باغاليتتى تۆپىلىكىگه چىققاندا

   )1775: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَُّه َسِمَع أََباُه َيقُولُ َبْيَداǗُكُْم َهِذِه الَِّتي َتكْـِذُبونَ   - 3297
ا ِمْن ى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها َما أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلََّعلَ

 .ِعْنِد الَْمْسجِِد َيْعنِي َمْسجَِد ِذي الُْحلَْيفَِة
نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى   ىسالىم ئىبنى ئابدۇلالھ دادىس - 3297
ڭ سـىلهر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى     : لىدۇرىۋايهت قى

ــدا   ــگهن جايــ ــدا دېــ ــرام باغلى بهيــ ــدە  ئېهــ ــانلىقى ھهققىــ ــان غــ يالغــ
 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   چــۈنكى ئېيتىۋاتىســىلهر، 

  . زۇلهۇلهيفه مهسجىدىنىڭ يېنىدىال ئېهرام باغلىغانىدى
  )740: مالىك(

 الشََّجَرِة ِعْنِد ِمْن إِلَّا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لَّأََه َما :ويف رواية - 3298
 .َبِعُريُه بِِه قَاَم ِحَني

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 3298
ــهللهم  ــى ۋەسـ ــۇلهيفهدە( ئهلهيهـ ــنگهن   )زۇلهـ ــىگه مىـ ــى تۆگىسـ يهردىكـ

  . جايدا ئېهرام باغلىمىدى نىڭ يېنىدىن باشقادەرەخ
  )1186: مۇسلىم(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 389(ئهلبانى  ①



 ئوۋ ئوۋالشنىڭ جازاسى) ئېهرامدا تۇرۇپ(كىرىش، ئېهرامنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە ئېهرامغا 
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 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3299
 .فَِةالُْحلَْي ِذي ِمْن أََهلَّ قَاِئَمةً َراِحلَُتُه بِِه َواْنَبَعثَْت الَْغْرزِ ِفي رِْجلَُه َوَضَع إِذَا

پهيغهمـبهر  : مۇنداق دەيـدۇ  مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3299
ــهللهم زۇلهـــ  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــداسـ ــجىدىنىڭ يېنىـ  ۇلهيفه مهسـ

  . ئېهرام باغاليتتى لغاندىن كېيىن،مىنىپ بوراۋۇرۇس ئۇلىغىغا 
 )1187: مۇسلىم(

اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ َيا أََبا الَْعبَّـاسِ َعجِْبـُت   َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ قُلُْت ِلَعْبِد  - 3300
 ِلاْخِتلَاِف أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي إِْهلَالِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ 

ا إِنََّما كَاَنْت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوَسلََّم ِحَني أَْوَجَب فَقَالَ إِنِّي لَأَْعلَُم النَّاسِ بِذَِلَك إِنََّه
ا َعلَْيِه َوَسلََّم َحجَّةً َواِحَدةً فَِمْن ُهَناَك اْخَتلَفُوا َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاج

ِفي َمْجِلِسِه فَأََهلَّ بِالَْحجِّ ِحَني فَـَرȟَ   فَلَمَّا َصلَّى ِفي َمْسجِِدِه بِِذي الُْحلَْيفَِة َركَْعَتْيِه أَْوَجَب
لَّ َوأَْدَرَك ِمْن َركَْعَتْيِه فََسِمَع ذَِلَك ِمْنُه أَقَْواٌم فََحِفظُْتُه َعْنُه ثُمَّ َرِكَب فَلَمَّا اْسَتقَلَّْت بِِه َناقَُتُه أََه

أُْتونَ أَْرَسالًا فََسِمُعوُه ِحَني اْسَتقَلَّْت بِِه َناقَُتـُه  ذَِلَك ِمْنُه أَقَْواٌم َوذَِلَك أَنَّ النَّاَس إِنََّما كَاُنوا َي
َمَضـى  ُيهِلُّ فَقَالُوا إِنََّما أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني اْسَتقَلَّْت بِِه َناقَُتُه ثُـمَّ  

َعلَا َعلَى َشَرِف الَْبْيَداِء أََهلَّ َوأَْدَرَك ذَِلَك ِمْنُه أَقْـَواٌم  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا 
 فَقَالُوا إِنََّما أََهلَّ ِحَني َعلَا َعلَى َشَرِف الَْبْيَداِء َواْيُم اللَِّه لَقَْد أَْوَجَب ِفي ُمَصلَّاُه َوأََهلَّ ِحـنيَ 

ى َشَرِف الَْبْيَداِء قَالَ َسِعيٌد فََمْن أََخذَ بِقَْولِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ اْسَتقَلَّْت بِِه َناقَُتُه َوأََهلَّ ِحَني َعلَا َعلَ
 .َعبَّاسٍ أََهلَّ ِفي ُمَصلَّاُه إِذَا فََرȟَ ِمْن َركَْعَتْيِه

 مهن: بهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ ۇسهئىد ئىبنى ج - 3300
  :غامائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

رنىڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ هســاھابىلمهن ! ببــاسئائىبنــى ئــى ــــ 
توغرۇلــــۇق  نــــى نهدە باغلىغــــانلىقىئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ ئېهرام

مۇنــداق  ئــۇ جــاۋاب بېرىــپ ،مســهدېـ    ىغا ھهيــرانمهن،قىالپالشــقانلىتئىخ
  :دېدى

پهيغهمـبهر  . بۇ مهسىلىنى ھهممىڭالردىـن ياخشـى بىلىـمهن   مهن ــ 
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ــهللهم بىــ   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــان رس ــتىم ھهج قىلغ ــۇنداق . ال قې ش
تۇرۇقلۇق سـاھابىلهرنىڭ ئىختىالپلىشـىپ قېلىشـى ئهسـلىدە مۇنـداق      

ھهج قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : بولغانىدى
هدىكى مهســجىدىدە ئىككــى رەكــئهت نامــاز    فلهــۇلهيۇز. يولغــا چىقتــى 

. هلبىـيه ئېيتتـى  غاندىن كېيىن، شۇ جايدا ھهجگه نىيهت قىلىپ، تئوقۇ
ــدۇق  ــى ئاڭلىـ ــۇ تهلبىيهنـ ــۆپىنچىمىز بـ ــدا  . كـ ــۇ جايـ ــۇنى شـ ــۇ ئـ مهنمـ

  .يادلىۋالغانىدىم
ــيىن،    ــدىن كې ــپ، راۋۇرۇس ئولتۇرۇۋالغان ــيىن تۆگىســىگه مىنى كې
يۇقىرى ئاۋازدا يهنه تهلبىيه ئېيتتى، بىر مۇنچه كىشى بۇنى شـۇ ۋاقىتتـا   

 ،ۇرغاچقــاتــوپ بولــۇپ توختىمــاي كېلىــپ ت –كىشــىلهر تــوپ . ئاڭلىــدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۆگىسىگه مىنگهندىن كېـيىن تهلبىـيه   

  : ئېيتقانلىقىنى ئاڭلىغانالر
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم تۆگىسـىگه مىنگهنـدىن    

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . كېيىن، تهلبىيه ئېيتتـى، ـ دېيىشـتى   
ۆپىلىكىگه يېتىـپ بارغانـدا، يهنه   ۋەسهللهم يولىنى داۋام قىلىپ، بهيدا تـ 

ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى بهزى كىشـــىلهر . تهلبىـــيه ئېيتتـــى ــبهر سـ پهيغهمـ
نىڭ تهلبىيه ئېيتقىنىنى شۇ يهردە تـۇنجى قېـتىم ئاڭلىغـان    ۋەسهللهم
  :بولغاچقا

ــدە       ــدا تۆپىلىكى ــهللهم بهي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ـ
بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،    نىـڭ نـامى   هللا. تهلبىيه ئېيتتى، ـ دېيىشتى 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم زۇلهــۇلهيفهدىكى مهســجىدته  
ئېهرام (ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇغاندىن كېيىن ھهجگه نىيهت قىلىپ 

تۆگىسىگه مىنگهندىن كېيىنمـۇ يـۇقىرى   . تهلبىيه ئېيتقان ،)باغلىغان
بارغانـدىمۇ يـۇقىرى    بهيدا تـۆپىلىكىگه يېتىـپ  . ئاۋازدا تهلبىيه ئېيتقان
  .ئاۋازدا تهلبىيه ئېيتقان

ئىبنـى ئابباسـنىڭ بـۇ سـۆزىگه     : سهئىد ئىبنى جۇبهير مۇنداق دەيدۇ
ــۇپ،     ــاز ئوق ئاساســالنغانالر زۇلهــۇلهيفه مهســجىدىدە ئىككــى رەكــئهت نام
ــاغالپ، تهلبىــيه     ــدىن ھهجــگه نىــيهت قىلغــان ۋە شــۇ يهردە ئېهــرام ب ئان
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  . ①ئېيتقان
 )1770: ئهبۇ داۋۇد(

 بِـِذي  بِالَْغـَداةِ  َصلَّى إِذَا َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبُن كَانَ قَالَ َناِفعٍ َعْن - 3301
 َحتَّـى  ُيلَبِّي ثُمَّ قَاِئًما الِْقْبلَةَ اْسَتقَْبلَ بِِه اْسَتَوْت فَإِذَا َرِكَب ثُمَّ فَُرِحلَْت بَِراِحلَِتِه أََمَر الُْحلَْيفَِة
 اغَْتَسلَ الَْغَداةَ َصلَّى فَإِذَا ُيْصبَِح َحتَّى بِِه َباَت طًُوى ذَا َجاَء إِذَا َحتَّى ُيْمِسُك ثُمَّ الَْحَرَم َيْبلُغَ
 .ذَِلَك فََعلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َوَزَعَم

: نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  - 3301
ۇلهـــۇلهيفهدە بامـــدات نـــامىزىنى ز مـــارەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ مهرئىبنـــى ئـــۆ

ــۇيرۇق بېرەتتــى   ئانــدىن . ئوقۇغانــدىن كېــيىن، تۆگىســىنى جابدۇشــقا ب
ــاتتى ۋە ھهرەم    ــيه ئېيتـ ــاراپ تهلبىـ ــبلىگه قـ ــپ، قىـ ــىگه مىنىـ تۆگىسـ

زۇلتۇۋاغا . مهسجىدىگه يېتىپ بارغاندا، تهلبىيه ئېيتىشتىن توختايتتى
شـۇ يهردە ئۆتكـۈزۈپ، بامـدات نـامىزىنىمۇ شـۇ      يېتىپ بارغاندا، كېچىنـى  

يهردە ئوقۇغانــدىن كېــيىن يۇيۇنــاتتى ۋە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى 
  . ۋەسهللهمنىڭمۇ شۇنداق قىلغانلىقىنى ئېيتاتتى

  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

ُيلَبِّي الُْمْعَتِمـُر َحتَّـى   َم قَالَ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 3302
 .َيْسَتِلَم الَْحَجَر
دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 3302

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 هھهجهر ئهسـۋەدنى سـىلىغانغا قهدەر تهلبىـي   تـاكى  ئۆمرە قىلغۇچى «

  . ②»ئېيتىدۇ
  )1817: ۋۇددا ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 388(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 397(ئهلبانى  ②
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َعْن َساِلمٍ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ  3303
 نِّْعَمةَ لََكَوَسلََّم ُيهِلُّ ُملَبًِّدا َيقُولُ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك لَبَّْيَك لَا َشرِيَك لََك لَبَّْيَك إِنَّ الَْحْمَد َوال

 .َوالُْملَْك لَا َشرِيَك لََك لَا َيزِيُد َعلَى َهُؤلَاِء الْكَِلَماِت
: مـا مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر - 3303

يىلىمـدەك  (چېچىغـا   نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهن پهيغهمبهر
  :غانىدىمتهلبىيه ئېيتقانلىقىنى ئاڭلىمۇنداق چاپقان ھالدا ) بىر نهرسه

ائهن بـۇ  نـ شۇپ، بۇيرۇقىڭغا بىوسېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز ق! هللائى ا«
سېنىڭ ھېچ شېرىكىڭ يـوق، بۇيرىقىـڭ بـويىچه    ! هللائى ا. يهرگه كهلدىم

مهتلهر ۋە بـــارلىق ھۆكۈمرانلىـــق نـــېبـــارلىق مهدھىـــيىلهر، . كهلـــدىم
بۇنىڭـدىن  . »تـۇر يوق ڭكىھېچ شـېرى  ېنىڭس .تۇرھوقۇقى ساڭا مهنسۇپ

   .ېمه دېمهيتتىسىرت ھېچن
  )5985: ئهھمهد(

َوكَانَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َيزِيُد ِفيَهـا لَبَّْيـَك   : ويف رواية - 3304
 .لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َوالَْخْيُر بَِيَدْيَك لَبَّْيَك َوالرَّغَْباُء إِلَْيَك َوالَْعَملُ

ــۋايهتته  - 3304 ــد يهنه بىــر رى ــيىلگهنمۇن ــدۇلالھ ئىبنــى  : اق دې ئاب
سېنىڭ چاقىرىقىڭغـا ئـاۋاز   ! هللائى ا: ما تهلبىيهدەئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــا  وق ــۇپ، بۇيرۇقىڭغ ــش ــدىم بىن ــۇ يهرگه كهل ــرا   ،ائهن ب ــۇيرۇقىڭنى ئىج ب
بارلىق ياخشىلىقالر سـېنىڭ قولۇڭـدا،    .قىلىشنى بهخت دەپ بىلىمهن

 مىـد ـ  پۈتكـۈل ئۈ  .ائهن كهلدىمبىنشۇپ، بۇيرۇقىڭغا وچاقىرىقىڭغا ئاۋاز ق
دۇر، ـ دېـگهن   ئارزۇلىرىمىز سـهندە ۋە بـارلىق ئهمهللىرىمىـز سـهن ئۈچۈنـ     

   .كهلىمىلهرنى قوشۇپ ئېيتاتتى
  )1184: مۇسلىم(

 .َوكَانَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َيزِيُد ِفي َتلْبَِيِتِه لَبَّْيَك لَبَّْيَك لَبَّْيَك: ويف رواية - 3305
ــيىلگهن   يهنه - 3305 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــدۇلالھ ئىبنــى  : بىــر رى ئاب

م، ـ   ائهن كهلــدىبىنــبۇيرۇقىڭغــا  :تهلبىــيهدە مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئــۆمهر
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  . ①دېگهن سۆزنى ئۈچ قېتىم تهكراراليتتى
  )1812: داۋۇد ئهبۇ(

 -صلى اهللا عليه وسلم-ُيهِلُّ بِإِْهالَلِ َرُسولِ اللَِّه كان عمر  :ويف أخرىـ  3306
َهُؤالَِء الْكَِلَماِت َوَيقُولُ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َوالَْخْيُر ِفى َيـَدْيَك لَبَّْيـَك    ِمْن

 .َوالرَّغَْباُء إِلَْيَك َوالَْعَملُ
ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ : مۇنــداق دېــيىلگهن يهنه بىــر رىــۋايهتته - 3306

ــى ۋەســهللهم  ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ئېيتقــان تهلبىيهن
شـۇپ،  وسېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز ق! هللائى ا :ئېيتاتتى ۋە مۇنداق دەيتتى

، بــۇيرۇقىڭنى ئىجــرا قىلىشــنى ائهن بــۇ يهرگه كهلــدىمبىنــبۇيرۇقىڭغــا 
دەۋىــتىڭگه ئــاۋاز ياخشــىلىقالر ســېنىڭ قولۇڭــدا،  .بهخــت دەپ بىلىــمهن

بـارلىق ئهمهللىرىمىـز    ،ئـارزۇلىرىمىز سـهندە   -مىـد  ئۈ. قوشۇپ كهلـدىم 
  . دۇرسهن ئۈچۈن

  )1184: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَـذَكََر   - 3307
َوُه ِمْن الْكَلَامِ َوالنَّبِيُّ َصلَّى التَّلْبَِيةَ ِمثْلَ َحِديِث اْبنِ ُعَمَر قَالَ َوالنَّاُس َيزِيُدونَ ذَا الَْمَعارِجِ َوَنْح

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَمُع فَلَا َيقُولُ لَُهْم َشْيئًا
ــدۇ    - 3307 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــبهر : جـ پهيغهمـ

ئىبنـى ئـۆمهر   ( دەپ، -، سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم تهلبىـيه ئېيتتـى    
مۇنــداق ) ۋە دىكى تهلبىيهنــى ئوقــۇدىنىــڭ ھهدىســىرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇما

ــدى ــى    : دېـ ــاش كهلىمىلهرنـ ــۇنىڭغا ئوخشـ ــارىج ۋە شـ ــىلهر زۇلمهئـ كىشـ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . تهلبىيهگه قوشۇپ ئېيتاتتى

   .②ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئاڭالپ تۇرسىمۇ، ھېچنېمه دېمىگهنىدى
 )1812: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1597(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1598(ئهلبانى  ②
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َرةَ قَالَ كَانَ ِمْن َتلْبَِيِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَبَّْيَك إِلَـَه  َعْن أَبِي ُهَرْي - 3308
 .الَْحقِّ

: ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ - 3308
ئــى  «: دەپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ تهلبىيهســى    

شـۇپ، بۇيرۇقىڭغـا   وقىڭغا ئـاۋاز ق سېنىڭ چاقىرى! هللاھهقىقهت ئىگىسى ا
   .①ئىدىبار  مۇدېگهن كهلىمىلهر »ائهن بۇ يهرگه كهلدىمبىن

  )2752: نهسائى(

 عبـدك  لبيك وسلم عليه اهللا صلى موسى تلبية كانت قال عباس ابن عن - 3309
 وكانت امتك وابن عبدك لبيك وسلم عليه اهللا صلى عيسى تلبية وكانت ، عبديك وابن
 .لك شريك ال لبيك وسلم عليه اهللا لىص النƑ تلبية

مۇســا : دەيــدۇمۇنــداق  مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 3309
سـېنىڭ بهنـدەڭ ۋە سـېنىڭ ئىككـى     «: ئهلهيهىسساالمنىڭ تهلبىيهسى

ائهن بـۇ  بىنـ شـۇپ، بۇيرۇقىڭغـا   وبهندەڭنىڭ ئـوغلى چاقىرىقىڭغـا ئـاۋاز ق   
ســـېنىڭ «: يهســـىئىيســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ تهلبى ؛»يهرگه كهلـــدى

ــاۋاز ق   ــا ئ ــوغلى چاقىرىقىڭغ ــدىكىڭنىڭ ئ ــدەڭ ۋە ســېنىڭ دې شــۇپ، وبهن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ؛»بۇيرۇقىڭغا بىنائهن بـۇ يهرگه كهلـدى  

شـۇپ،  وسېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز ق! هللائى ا«: ۋەسهللهمنىڭ تهلبىيهسى
 »سـېنىڭ ھـېچ شـېرىكىڭ يـوق    . بۇيرۇقىڭغا بىنائهن بۇ يهرگه كهلـدىم 

  . ②دېگهن كهلىمىلهر ئىدى
  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

 حججنا إذا وحنن اƨاهلية يف رأيتنا لقد قال عن عمرو بن معدي كرب - 3310
  :نقول البيت

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2579(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــائىب      ): 5359(ھهيسـ ــى سـ ــا ئىبنـ ــهنهدىدە ئهتـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار    ــهنچلىك كىشــى ب ــدۇ   . ئىســىملىك ھهدىســى ئىش ــتۈرۈپ قويى ــلهرنى ئىلهش ــۇ ھهدىس ــېكىن ئ ــان . ل قالغ
 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  شزرا مضمرات هبا تغدو قسرا أتتك قد زبيد هذى 
  صفرا خلوا االصنام تركوا قد وعرا وجباال خبتا يقطعن

 لبيك لبيك اللهم لبيك وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول علمنا كما نقول اليوم وحنن
 .لك شريك ال وامللك لك والنعمة اƩمد ان لبيك لك شريك ال

 :دەيـدۇ ئهمر ئىبنى مهئدىكهرىب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    - 3310
  :ھهج قىلساق دەۋرىدەجاھىلىيهت 

  
  ،دە ساڭا كهلدىمانا زەبى

  .بېسىپ تاغ ـ داۋانالرنى
  پ،يۈگۈردى ساڭا قارا
  ...بۇتالرنى يالغۇز قويۇپ تاش ـ

  
مانــا ئهمــدى، پهيغهمبىرىمىــز ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم . دەيتتــۇق
شـۇپ،  وسېنىڭ چاقىرىقىڭغـا ئـاۋاز ق  ! هللاكهلدىم، ئى ا«: گهتكهنۆبىزگه ئ

، سـېنىڭ  دەۋىتىڭ بويىچه كهلدىم. بۇيرۇقىڭغا بىنائهن بۇ يهرگه كهلدىم
لهر، هبارلىق مهدھىـي . ويىچه كهلدىمقىڭ بۇبۇير .تۇرھېچ شېرىكىڭ يوق

ھـېچ   ېنىڭس. مهتلهر ۋە بارلىق ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى ساڭا مهنسۇپنې
   .①ئېيتىدىغان بولدۇقدېگهن كهلىمىلهرنى  »تۇرشېرىك يوق

 )1093: بهززار(

إذا فرȟ من تلبيتـه   وسلم عليه اهللا صلىكان النƑ : عن خزƹة بن ثابت - 3311
 .ورضوانه واستعتقه من النار فرتهسأل اهللا عز وجل مغ

: دەيدۇخۇزەيمه ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق  - 3311
 ئېيتىـپ بولـۇپ،   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تهلبىيهسىنى

پانـاھ  خـتىن  وزاۋە دئۈمىـد قىلىـپ   مهغپىرىتىنـى، رازىلىقىنـى    ىڭنهللا

                                                 
ــهمى  ① ــۇ ): 5361(ھهيسـ ــى  بـ ــنى بهززار ۋە تهبهرانـ ــدا (ھهدىسـ ــۈچىلى كىتابىـ ــۇپ،  ) ئـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ رىـ

 .سهنهدىدە شهرقا ئىبنى قهتتامى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ①تتىتىلهپ دۇئا قىال
  )3721: »ئهلكهبىر«(

َعْن َخلَّاِد ْبنِ السَّاِئبِ َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   - 3312
 .َجاَءنِي جِْبرِيلُ فَقَالَ ِلي َيا ُمَحمَُّد ُمْر أَْصَحاَبَك أَنْ َيْرفَُعوا أَْصَواَتُهْم بِالتَّلْبَِيِة

ۇنـداق دېگهنلىكىنـى   نىڭ مىخهلالد ئىبنـى سـائىب دادىسـ    - 3312
  :رىۋايهت قىلىدۇ

جىبرىئىـــــل «: پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهم 
ســاھابىلىرىڭنى ! ئــى مــۇھهممهد : كېلىــپيېنىمغــا ئهلهيهىسســاالم 

 »ــ دېـدى  ! ئېيتقاندا ئاۋازلىرىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكه بـۇيرىغىن تهلبىيه 
  . ②دىدې

  )2753: نهسائى(

ِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ الُْمْشرِكُونَ َيقُولُونَ لَبَّْيَك لَـا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َر - 3313
كًا َشرِيَك لََك قَالَ فََيقُولُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوْيلَكُْم قَْد قَْد فََيقُولُونَ إِلَّا َشرِي

 .ُهْم َيطُوفُونَ بِالَْبْيِتُهَو لََك َتْمِلكُُه َوَما َملََك َيقُولُونَ َهذَا َو
ــۇ ئهنهۇ   - 3313 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
  :بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلغاندا تهلبىيه ئېيتىپ مۇشرىكالر

شۇپ، بۇيرۇقىڭغـا بىنـائهن بـۇ يهرگه    وسېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز قــ 
 ،ېــگهن يهرگه كهلگهنــدەدـ ،   تــۇريوق ىڭھــېچ شــېرىك ېنىڭكهلــدىم، ســ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
مۇشــۇ ســۆزۈڭالر بىلهنــال بولــدى    ! ــــ ســىلهرنىڭ ھالىڭالرغــا ۋاي  

ــالر ــلهن،  ! قىلىڭ ــۇنىڭ بى ــى، ش ــ دەيتت ــرىكالر  ـ ــنى داۋام مۇش تهلبىيهس
  :قىلىپ

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ســــالىه ئىبنــــى ): 5370(ھهيســــهمى  ①

ئىمـــام ئهھـــمهد ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى     . رمـــۇھهممهد ئىبنـــى زائىـــدە ئىســـىملىك بىـــرى بـــا     
ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى سۈرســـه، كۆپچىلىـــك ئۆلىمـــاالر ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى         

 .ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2580(ئهلبانى  ②
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ــــ لــېكىن ســېنىڭ بىــرال شــېرىكىڭ بــار، ســهن ئۇنىڭغــا ۋە ئۇنىــڭ  
  . ىشكه باشاليتتىئىلكىدىكى ھهممه نهرسىگه ئىگىسهن، ـ دېي

  )1185: مۇسلىم(

 ُهَرْيَرةَ َوأََبا طَاِلبٍ أَبِي ْبَن َوَعِليَّ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْنـ  3314
ـ  َيْمِضَياِن َيْنفُذَاِن فَقَالُوا بِالَْحجِّ ُمْحرٌِم َوُهَو أَْهلَُه أََصاَب َرُجلٍ َعْن ُسِئلُوا  َحتَّـى  اِلَوْجهِهَِم
 بِالَْحجِّ أََهلَّا َوإِذَا طَاِلبٍ أَبِي ْبُن َعِليُّ َوقَالَ قَالَ َوالَْهْدُي قَابِلٍ َحجُّ َعلَْيهَِما ثُمَّ َحجَُّهَما َيقِْضَيا
 .َحجَُّهَما َيقِْضَيا َحتَّى َتفَرَّقَا قَابِلٍ َعامٍ ِمْن

رەزىيهلالھۇ ھۇرەيرە  ئۆمهر، ئهلى ۋە ئهبۇ ،تىشىچهقا يېمالىك – 3314
ــۇمالر ــاغالپ   دىنئهنه ــرام ب ــگه ئېه ــۇپ، ھهج ــا ي بول ــق ېئايالىغ قىنچىلى

  :ئۇالر مۇنداق دېدى نىدى،قىلىپ قالغان ئادەم توغرۇلۇق سورالغا

قىلىۋاتقـان ھهجـى تامـام بولغـۇچه     خوتۇن ھهر ئىككىلىسى  –ــ ئهر 
يىلــى  يىنكــىئانــدىن كې. داۋامالشــتۇرىدۇتولــۇق ھهج پائــالىيهتلىرىنى 

ــدىن   ھهر ــى قايتىــ ــدۇ ئىككىلىســ ــانلىق قىلىــ ــى . ھهج ۋە قۇربــ ئهلــ
  :دەيدۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق 

، غالپ، تهلبىـيه ئېيتقانـدىن باشـالپ   كېلهر يىلى ھهجگه ئېهرام باــ 
  . ئايرىلىپ تۇرىدۇ) ئهر ـ ئايال بىر ـ بىرىدىن(ھهج تامام بولغۇچه 

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

ْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَا أَظُنُُّه إِلَّا َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ َعْن ِعكْرَِمةَ َم - 3315
 .الَِّذي ُيِصيُب أَْهلَُه قَْبلَ أَنْ ُيِفيَض َيْعَتِمُر َوُيْهِدي

گهردىســـى دنىـــڭ ئازامائىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ - 3315
رەزىيهلالھـۇ  ئىبنـى ئاببـاس    :ۇق دەيـد ئىكرىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـدا   

بهيتـۇلالھنى تـاۋاپ قىلىشـتىن     )تاش ئېتىپ بولـۇپ شهيتانغا : (مائهنهۇ
) كهففـارەت ئۈچـۈن  (بۇرۇن ئايالى بىـلهن يېقىنچىلىـق قىلغـان كىشـى     

 -ئــۆمرە ھهجــى قىلىشــى ۋە بىــر قۇربــانلىق مــال بوغۇزلىشــى كېــرەك،   
ــقا      ــتىن باش ــى ئابباس ــۆزنى ئىبن ــۇ س ــا مهن ب ــگهن، ئهمم بىرســى دەپ دې
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  . باقمىغان بولۇشى مۇمكىن دەپ ئوياليمهن
  )873: مالىك(

 الضَّْبعِ ِفي: َحكََم أَنَُّه”: َرفََعُه قَْد إِال أَُراُه ال: قَالَ الَْخطَّابِ، ْبنِ ُعَمَر َعْن - 3316
 .َجفَْرةٌ الَْيْرُبوعِ َوِفي َعَناٌق، اَألْرَنبِ َوِفي َشاةٌ، الُْمْحرُِم ُيِصيُبُه

ئېهرامـدا تـۇرۇپ   : ئهنهـۇ  ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ    - 3316
ئوۋلىغـۇچى بىـر چىشـى ئـوغالق؛     توشـقان   لىغۇچى بىر قوي؛ئوۋسىرتالن 

مهنتاقتاق ئوۋلىغۇچى ئۇنىڭدىنمۇ كىچىكـرەك بىـر چىشـى ئـوغالق     لهغ
   .①كهففارەت تۆلهيدۇ، ـ دەپ ھۆكۈم چىقارغان

  )203: لىىسهۋم(

 َعـنْ  فََسـأَلَهُ  الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر إِلَى َجاَء َرُجلًا أَنَّ َسِعيٍد ْبنِ َيْحَيى َعْن - 3317
 فَقَـالَ  ِدْرَهٌم كَْعٌب فَقَالَ َنْحكَُم َحتَّى َتَعالَ ِلكَْعبٍ ُعَمُر فَقَالَ ُمْحرٌِم َوُهَو قََتلََها َجَراَداٍت
 .َجَراَدٍة ِمْن َخْيٌر لََتْمَرةٌ الدََّراِهَم لََتجُِد إِنََّك ِلكَْعبٍ ُعَمُر

بىر كىشى ئۆمهر ئىبنى : دەيدۇيهھيا ئىبنى سهئىد مۇنداق  - 3317
كهتكىلىرى ېئۆلتۈرگهن چ دا تۇرۇپخهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ئېهرام

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كهئبكه غانىدى،توغرۇلۇق سورى
  :كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى ـ! يلىھۆكۈم قىالبىلله كهل، ــ 

 ئــۆمهر گهنىــدى،دېـ ،   )تۆلهيــدۇ(تهڭــگه بىــر ) كهففــارىتى ئۈچــۈن(ــــ 
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

بىــر ! ســهن دەرھهملهرنـى بهك ئاســان تاپىـدىغان ئوخشىمامســهن؟  ـــ  
   .بىر چېكهتكىدىن ياخشىدۇر، ـ دېدى) ئهلۋەتته(خورما 

  )953: مالىك(

إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَقَـالَ إِنِّـي    َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن أَنَّ َرُجلًا َجاَء - 3318
ا أَْجَرْيُت أََنا َوَصاِحٌب ِلي فََرَسْينِ َنْسَتبُِق إِلَى ثُْغَرِة ثَنِيٍَّة فَأََصْبَنا ظَْبًيا َوَنْحُن ُمْحرَِماِن فََمـاذَ 

                                                 
ــهمى  ① ــد    ): 5420(ھهيسـ ــلهھ كهنـ ــهنهدىدە ئهجـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــال رىـ ــۇ يهئـ ــنى ئهبـ ــۇ ھهدىسـ ى بـ

 .ئۇنىڭغا ھهرخىل باھاالر بېرىلگهن، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار



 ئوۋ ئوۋالشنىڭ جازاسى) ئېهرامدا تۇرۇپ(كىرىش، ئېهرامنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە ئېهرامغا 
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قَالَ فََحكََما َعلَْيِه بَِعْنزٍ فَـَولَّى   َتَرى فَقَالَ ُعَمُر ِلَرُجلٍ إِلَى َجْنبِِه َتَعالَ َحتَّى أَْحكَُم أََنا َوأَْنَت
الرَُّجلُ َوُهَو َيقُولُ َهذَا أَِمُري الُْمْؤِمنَِني لَا َيْسَتِطيُع أَنْ َيْحكَُم ِفي ظَْبيٍ َحتَّى َدَعا َرُجلًا َيْحكُُم 

َماِئَدِة قَالَ لَا قَالَ فََهلْ َتْعـرُِف  َمَعُه فََسِمَع ُعَمُر قَْولَ الرَُّجلِ فََدَعاُه فََسأَلَُه َهلْ َتقَْرأُ ُسوَرةَ الْ
ـ  َك َهذَا الرَُّجلَ الَِّذي َحكََم َمِعي فَقَالَ لَا فَقَالَ لَْو أَْخَبْرَتنِي أَنََّك َتقَْرأُ ُسوَرةَ الَْماِئَدِة لَأَْوَجْعُت

بِِه ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم َهْدًيا َبـاِلغَ   َضْرًبا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َيقُولُ ِفي ِكَتابِِه َيْحكُُم
 .الْكَْعَبِة َوَهذَا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف

بىـر كىشـى ئـۆمهر    : دەيدۇن مۇنداق ىھهممهد ئىبنى سىرۇم - 3318
  :ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا كېلىپ

غـا  ــ بىر دوسـتۇم بىـلهن ئىككىمىـز مهلـۇم بىـر داۋاننىـڭ قولتۇقى      
 .قــاراپ ئــات چاپتۇرۇشــتۇق، بــۇ جهريانــدا كېيىكــتىن بىرنــى ئوۋلىــدۇق 

بۇنىڭغـــا قانـــداق ھۆكـــۈم . بىـــراق ھهر ئىككىمىـــز ئېهرامـــدا ئىـــدۇق
ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       دەپ سورىغانىدى، ؟ ـ قىلىسهن

  :نىدىكى بىر ئادەمگهېي
 نىڭغائۇالر ئۇ .ـ دېدى! ئىككىمىز بىرگه ھۆكۈم قىاليلى ،كهلگىنــ 

  :ئۇ ئادەم .ھۆكۈم قىلدى بوغۇزالشقا ىدىن بىرنىچىشى ئۆچك
 ،يىك توغرىسىدا ھۆكۈم قىاللمـاي ېلهرنىڭ ئهمىرى بىر كمۇئمىنــ 

 .باشــقا بىرىــدىن يــاردەم ســورىدى، ـ دېگىــنىچه ئارقىغــا بۇرۇلــۇپ ماڭــدى  
قېلىپ، يېنىغا چاقىردى  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ئۆمهر

  :ۋە
  :دەپ سورىدى، ئۇـ سۈرە مائىدەنى ئوقۇمسهن؟ ــ سهن 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر. دېدىـ ياق، ــ 
ــ ئۇنداقتا، مهن بىلهن بىلله ھۆكۈم قىلغان بۇ ئادەمنى تونۇمسـهن؟  

  :ئۇ يهنه. ـ دەپ سورىدى
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ ياق، ـ دېدى

هن بولسـاڭ، سـېنى قـاتتىق    ئوقۇيمهن دېـگ ) سۈرە مائىدەنى( ئهگهرــ 
ئۇنىــڭ جازاســى ئىككــى ئادىــل ﴿: ەقۇرئــان كهرىمــدهللا ا .ئۇرغــان بــوالتتىم

كىشىنىڭ باھالىشى بويىچه ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگهن ئوۋغا ئوخشـاش ئـۆي   



  بۆلۈمى ـ پائالىيهتلىرىھهج 

 454

 ①﴾ھايۋانلىرىدىن بىرىنى كهبىگه ئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق قىلىشـتۇر 
ــگهن ــادە  . دې م بولســا، مهن بىــلهن بىلــله ھۆكــۈم قىلغــان يېنىمــدىكى ئ

  . ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف بولىدۇ، ـ دېدى
  )948: مالىك(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 95سۈرە مائىدە،  ①
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بۇزىدىغان  ھهجنىھهجلىرى ۋە  ③، تهمهتتۇ②، قىران①رادفئى
 مىلالرئا

 أَفْـَردَ  َوَسـلَّمَ  ْيِهَعلَ اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 3319
 .الَْحجَّ

ــا  - 3319 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ  ئائىشـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
  . راد ھهجى قىلغان ئىدىفسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئى

  )1211: مۇسلىم(

 .جِّ ُمفَْرًداَعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََهلَّ بِالَْح - 3320
ــۆمهر   - 3320 ــته ئىبنـــى ئـ ــر ھهدىسـ ــان بىـ ــۋايهت قىلغـ ــا رىـ  يهھيـ

بىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     : رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن   
  . ىدۇقراد ئۈچۈن ئېهرام باغلىغانفۋەسهللهم بىلهن ھهج ئى

  )1231: مۇسلىم(

الَْخطَّابِ قَالَ افِْصلُوا َبـْيَن َحجِّكُـْم    َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن - 3321
                                                 

ــز   ① ــى دېگىنىمىـ ــراد ھهجـ ــدىن     -ئىفـ ــى كۈنىـ ــهۋۋال ئېيىنىـــڭ بىرىنچـ ــى شـ ــيىن، يهنـ ــدىن كېـ رامىزانـ
ــهككى  ــجه ئېيىنىــــڭ ســ ــۈنزتارتىــــپ زۇلههجــ ــجه  ىنچى كــ ــاي، زۇلههجــ ــۆمرە قىلمــ ــا ئــ ىگىچه ئارىلىقتــ

 .ئېيىنىڭ سهككىزىنچى كۈنى ھهجگه ئېهرام باغالپ مىناغا قاراپ يول ئېلىشنى كۆرسىتىدۇ
ــراقال ئېهــرام بــاغالپ،            ② ــلهن ھهجــگه بى ــى كىرگهنــدە، ئــۆمرە بى ــز ــــ ھهج ئېي ــى قىــران دېگىنىمى ھهج

هن ھهج پائــــالىيىتىنى قىلىشــــنى ئــــۆمرە پائــــالىيىتىنى تۈگهتكهنــــدىن كېــــيىن، شــــۇ ئېهــــرام بىــــل
 .كۆرسىتىدۇ

يهنـــى شـــهۋۋال ئېيىنىـــڭ بىرىنچـــى كىرگهنـــدىن كېـــيىن،  ھهج ئېيـــى -ھهجـــى تهمهتتـــۇ دېگىنىمىـــز ③
ھهجىـــگه  ئارىلىقتـــا ئـــۆمرەبولغــان  ىنچى كـــۈنىگىچه زكۈنىــدىن تارتىـــپ زۇلههجـــجه ئېيىنىــڭ ســـهككى  

ــاغالپ، ــرام بــ ــيىن،  ئېهــ ــدىن كېــ ــالىيىتىنى تۈگهتكهنــ ــۆمرە پائــ ــپ،ئې ئــ ــدىن چىقىــ ــجه  هرامــ زۇلههجــ
ــهككى ــاغالپ،  ىنچىزئېيىنىـــڭ سـ ــرام بـ ــدىن ئېهـ ــگه قايتىـ ــۈنى ھهجـ ــنى   كـ ــول ئېلىشـ ــاراپ يـ ــا قـ مىناغـ

 .كۆرسىتىدۇ
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 .َوُعْمَرِتكُْم فَإِنَّ ذَِلَك أََتمُّ ِلَحجِّ أََحِدكُْم َوأََتمُّ ِلُعْمَرِتِه أَنْ َيْعَتِمَر ِفي غَْيرِ أَْشُهرِ الَْحجِّ
ئـۆمهر  دادىسـى   مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر  - 3321

ايهت ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋ 
  :قىلىدۇ

ــى   ــلهن ھهجن ــۆمرە بى ــايرى ئ ــادا قىلى  -م ئ ــايرىم ئ ــالرئ ــۇنداق . ڭ ش
، مۇبولغـانالر ئـۆمرە قىلمـاقچى   . لغاندا، ھهج تولۇق ئـادا تاپقـان بولىـدۇ   قى

ا، ئۆمرىسـى تولـۇق ئـادا تاپقـان     قىلسـ ئـۆمرە  باشقا ئـايالردا   ېيىدىنھهج ئ
   .ۇبولىد

 )778: مالىك(

ي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَا قَِدْمَنا َمَع النَّبِيِّ َعْن َجابِرٍ َوَعْن أَبِ - 3322
 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َنْصُرǷُ بِالَْحجِّ ُصَراًخا

ــۇ ســهئ  – 3322 ــاد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇىجــابىر ۋە ئهب الردىن م
  :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
بىلــله ھهج لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــز پهيغهمــبهر ســهلال

  . دا تهلبىيه ئوقۇدۇقئۈنلۈك ئاۋاز قىلغىلى كهلدۇق ۋە
  )1248: مۇسلىم(

عن جابر أن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قرن اƩج والعمرة فطـاف   - 3323
  .Ƭما طوافا واحدا

همـــبهر پهيغ: دەيـــدۇجـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق     -3323
ھهج بىــلهن يهنــى (ھهج قىــران قىلــدى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

  . ①ۋە ئىككىسىنى بىر تاۋاپ بىلهن ئادا قىلدى )ئۆمرىنى بىلله قىلدى
 )947: تىرمىزى(

ْبن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيņ قَالَ َسِمْعُت أََنًسا ُيَحدِّثُ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ  عن َبكْر - 3324
َحجِّ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيلَبِّي بِالُْعْمَرِة َوالَْحجِّ َجِميًعا فََحدَّثُْت بِذَِلَك اْبَن ُعَمَر فَقَالَ لَبَّى بِالَْصلَّ
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ولَ َوْحَدُه فَلَِقيُت أََنًسا فََحدَّثُْتُه بِقَْولِ اْبنِ ُعَمَر فَقَالَ أََنٌس َما َتُعدُّوَنا إِلَّا ِصْبَياًنا َسِمْعُت َرُس
 .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَبَّْيَك ُعْمَرةً َوَحجا َمًعا

  :مۇنداق دەيدۇئىبنى ئابدۇلالھ مۇزەنى  ىبهكر - 3324
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : مهن ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ 

قىـران   يهنـى ھهج (ۋەسهللهم ئۆمرە بىلهن ھهجگه تهڭ تهلبىـيه ئېيتتـى   
، ـ دېگهنلىكىنى ئاڭالپ، بۇنى ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا     )قىلدى

  :دېسهم، ئۇ
ــ ياق، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهجگىـال تهلبىـيه     

كېـيىن مهن ئهنهس  . ، ـ دېدى )يهنى ھهج ئىفراد قىلغانىدى(ئېيتقانىدى 
غــا ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن ئۇچرىشــىپ قېلىــپ، ئۇنىڭ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ سۆزىنى ئېيتقانىدىم، ئۇ
مۇ؟ مهن پهيغهمـبهر  الربىزنى كىچىـك بـاال چـاغالپ قالـدىڭ     ىلهرــ س

ئـۆمرە ۋە ھهج ئۈچـۈن بۇيرۇقىڭغـا    «: سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  
دېگهنلىكىنى ئـۆز قـۇلىقىم بىـلهن ئاڭلىغـان     » بىنائهن يېتىپ كهلدىم

  . ①دېدىـ  تۇرسام؟
  )2731: نهسائى(

َعْن أَبِي َواِئلٍ قَالَ قَالَ الصَُّبيُّ ْبُن َمْعَبٍد كُْنُت َرُجلًـا أَْعَرابِيـا َنْصـَرانِيا     - 3325
 ٌȌفَأَْسلَْمُت فَأََتْيُت َرُجلًا ِمْن َعِشَريِتي ُيقَالُ لَُه ُهذَْيُم ْبُن ثُْرُملَةَ فَقُلُْت لَُه َيا َهَناْه إِنِّي َحـرِي 

َعلَى الْجَِهاِد َوإِنِّي َوَجْدُت الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ َمكُْتوَبْينِ َعلَيَّ فَكَْيَف ِلي بِأَنْ أَْجَمَعُهَمـا قَـالَ   
َمانُ اْجَمْعُهَما َواذَْبْح َما اْسَتْيَسَر ِمْن الَْهْديِ فَأَْهلَلُْت بِهَِما َمًعا فَلَمَّا أََتْيُت الُْعذَْيَب لَِقَينِي َسلْ

َربِيَعةَ َوَزْيُد ْبُن ُصوَحانَ َوأََنا أُِهلُّ بِهَِما َجِميًعا فَقَالَ أََحُدُهَما ِللْآَخرِ َما َهذَا بِأَفْقََه ِمـْن  ْبُن 
ِمنَِني َبِعريِِه قَالَ فَكَأَنََّما أُلِْقَي َعلَيَّ َجَبلٌ َحتَّى أََتْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ فَقُلُْت لَُه َيا أَِمَري الُْمـؤْ 

إِنِّي كُْنُت َرُجلًا أَْعَرابِيا َنْصَرانِيا َوإِنِّي أَْسلَْمُت َوأََنا َحرِيȌٌ َعلَى الْجَِهاِد َوإِنِّـي َوَجـْدُت   
ـ  َر الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ َمكُْتوَبْينِ َعلَيَّ فَأََتْيُت َرُجلًا ِمْن قَْوِمي فَقَالَ ِلي اْجَمْعُهَما َواذَْبْح َما اْسَتْيَس

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2559(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ـ پائالىيهتلىرىھهج 

 458

َهْديِ َوإِنِّي أَْهلَلَْت بِهَِما َمًعا فَقَالَ ِلي ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُهِديَت ِلُسنَِّة َنبِيَِّك َصلَّى اللَُّه ِمْن الْ
 .َعلَْيِه َوَسلََّم

سۇبهي ئىبنى مهئبهدنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى  ئهبۇ ۋائىل  - 3325
  :رىۋايهت قىلىدۇ

يىن مۇسـۇلمان بولـدۇم ۋە   مهن بىر بهدەۋىي خرىستىئان ئىـدىم، كېـ  
  :لهدىنلهمدىن بولغان ھۇزەيم ئىبنى سۇرمۇئۆز قهبى

لـېكىن ئـۆمرە ۋە ھهج   . ــ مهن جىهادقا چىقىشـقا ئـامراق ئـادەممهن   
قانداق قىلسام، بۇ ئىككىسـىنى بىـر   . قىلىشىم كېرەكلىكىنى ئۇقتۇم

  :ئۇ. يولىال ئادا قىالاليمهن؟ ـ دەپ سورىدىم
) قوي، كاال ۋە تۆگىدىن(تا نىيهت قىلىپ، ــ ئىككىسىگه بىرال ۋاقىت

شــۇنىڭ . ـــ دېــدى! شــۇنى قۇربــانلىق قىلغىــن ،نــېمىگه قۇربىــڭ يهتســه
  .بىلهن، ئۆمرە بىلهن ھهجگه نىيهت قىلىپ ئېهرام باغلىدىم

ئۇزەيب دېگهن يهرگه كهلگهندە، سهلمان ئىبنى رەبىئه ۋە زەيد ئىبنى 
ھهر ئىككىسىگه تهڭـال  ئۇالر مېنىڭ . سۇۋھان بىلهن ئۇچرىشىپ قالدىم

  :نىيهت قىلغانلىقىمدىن خهۋەر تېپىپ، بىرى يهنه بىرىگه
بـۇ  . ــ بۇ ئادەم تۆگىسـىدىنمۇ بهكـرەك قـارا قورسـاق ئىـكهن، ـ دېـدى       

سۆزنى ئاڭالپ، ئۈسـتۈمگه تـاغ ئۆرۈلـۈپ چۈشـكهندەك بولـۇپ قالـدىم ـ دە،        
  : ئۇدۇل ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ

ـــ ئــى ئهمىرۇلمــۇئمىنىن  مهن بىــر بهدەۋىــي خرىســتىئان ئىــدىم،  ! ـ
  :كېيىن مۇسۇلمان بولدۇم ۋە ئۆز قهبىلهمدىن بىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ

لـېكىن ئـۆمرە ۋە ھهج   . ــ مهن جىهادقا چىقىشـقا ئـامراق ئـادەممهن   
قانداق قىلسام، بۇ ئىككىسـىنى بىـر   . قىلىشىم كېرەكلىكىنى ئۇقتۇم

  :ئۇ. اليمهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىميولىال ئادا قىال
) قوي، كاال ۋە تۆگىدىن(ــ ئىككىسىگه بىرال ۋاقىتتا نىيهت قىلىپ، 

ــ دېــدى! نــېمىگه قۇربىــڭ يهتســه شــۇنى قۇربــانلىق قىلغىــن  شــۇنىڭ . ـ
 -بىــلهن، ئــۆمرە بىــلهن ھهجــگه نىــيهت قىلىــپ ئېهــرام باغلىغانىــدىم،  

  :دېگهنىدىم، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
يغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ سـۈننىتىگه      ــ سهن په
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  . ①ئۇيغۇن ئىش قىلىپسهن، ـ دېدى
 )1799: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَْحَرَم بِالَْحجِّ  - 3326
 ْعٌي َواِحٌد َعْنُهَما َحتَّى َيِحلَّ ِمْنُهَما َجِميًعاَوالُْعْمَرِة أَْجَزأَُه طََواٌف َواِحٌد َوَس

 دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 3326
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــگه  « ــلهن ھهج ــۆمرە بى ــ ئ ــدىن   تهڭ ــڭ ئېهرام ــيهت قىلغانالرنى ال نى
اپ ۋە ســــهئيى قىلىشــــى چىقىشــــى ئۈچــــۈن بىــــر قېتىمــــدىنال تــــاۋ 

   .②»يېتهرلىكتۇر
  )948: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قََرنَ الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ فَطَاَف طََوافًا َواِحًدا َوقَالَ َهكَذَا َرأَْيُت  - 3327
 .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه

گه تهڭ ھهجـ بىـلهن   ئـۆمرە  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 3327
ــر  ــرام باغلىــدى ۋە بى ــدى  الئېه ــاۋاپ قىل ــتىم ت ــدىن. قې ــبهر  :ئان پهيغهم

ـ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇشـۇنداق قىلغـانلىقىنى كـۆردىم،     
  . ③دېدى

   )2932: نهسائى(

ِه كَلََّما َعْبَد اللَِّه ِحَني أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْبِد اللَِّه َوَساِلَم ْبَن َعْبِد اللَّ َناِفع َعْن - 3328
ـ  ْيَن َنَزلَ الَْحجَّاُج ِلِقَتالِ اْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَا لَا َيُضرَُّك أَنْ لَا َتُحجَّ الَْعاَم فَإِنَّا َنْخَشى أَنْ َيكُونَ َب

فََعلُْت كََما فََعلَ َرُسولُ اللَّـِه   النَّاسِ ِقَتالٌ ُيَحالُ َبْيَنَك َوَبْيَن الَْبْيِت قَالَ فَإِنْ ِحيلَ َبْينِي َوَبْيَنُه
ي قَْد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َمَعُه ِحَني َحالَْت كُفَّاُر قَُرْيȈٍ َبْيَنُه َوَبْيَن الَْبْيِت أُْشهُِدكُْم أَنِّ

ِة ثُمَّ قَالَ إِنْ ُخلَِّي َسبِيِلي قََضـْيُت  أَْوَجْبُت ُعْمَرةً فَاْنطَلََق َحتَّى أََتى ذَا الُْحلَْيفَِة فَلَبَّى بِالُْعْمَر
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َم َوأََنا َمَعُه ثُمَّ ُعْمَرِتي َوإِنْ ِحيلَ َبْينِي َوَبْيَنُه فََعلُْت كََما فََعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َر َحتَّى إِذَا كَانَ بِظَْهرِ الَْبْيَداِء قَالَ ثُمَّ َسا} ُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌلَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َر{َتلَا 

ـ   ْد َما أَْمُرُهَما إِلَّا َواِحٌد إِنْ ِحيلَ َبْينِي َوَبْيَن الُْعْمَرِة ِحيلَ َبْينِي َوَبْيَن الَْحجِّ أُْشهُِدكُْم أَنِّـي قَ
 .ا ثُمَّ طَاَف لَُهَما طََوافًا َواِحًداأَْوَجْبُت َحجَّةً َمَع ُعْمَرٍة فَاْنطَلََق َحتَّى اْبَتاَع بِقَُدْيٍد َهْدًي

جــاج ئىبنــى ھهج: دەيــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق فىئ نــا – 3328
ــدۇلالھ   ــۈف ئاب ــى زيۈس ــرۇئىبن ــۈن    بهي ــش ئۈچ ــۇرۇش قىلى ــى ئ گه قارش

سـالىم   بىلهن ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھ كهلگهن مهزگىلدە،) مهككىگه(
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ   ۇلالھئابد ئىككىسى دادىلىرىئىبنى ئابدۇلالھ 

  :ئهنهۇماغا
ئـۇرۇش چىقىـپ،    .سيىـل ھهج قىلمىسـاڭمۇ ھېچنـېمه بولمـا     بۇــ 

 سېنىڭ بهيتۇلالھنى تـاۋاپ قىاللمـاي قېلىشـىڭدىن ئهنسـىرەۋاتىمىز، ـ     
  :ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائابدۇلالھ . دېدى

سـهلاللالھۇ   مهن پهيغهمـبهر ــ ئهگهر شۇنداق بىر ئىش بولۇپ قالسـا،  
قۇرەيش كۇپپارلىرى پهيغهمبهر  .ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلغاندەك قىلىمهن

، ىۋالغانداا كىرىشـتىن توسـ  قـ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى بهيتۇلالھ
ــدىم    ــله ئى ــلهن بىل ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بى . مهن پهيغهم

ــاگۇۋاھلىق نىســىلهر ــارت ق ــۆزەمگه ۋ ت ــۆمرە قىلىشــنى ئ اجىــپ ىمهنكى، ئ
دېــگهن  ﴾رەســۇلۇلالھ ئهلــۋەتته ياخشــى ئۈلگىــدۇر﴿: ۋە دېــدىـ    قىلــدىم،

ە گه كهلگهنـدە، ئـۆمر  فهلهيۇلهـ ۇز ،ئانـدىن يولغـا چىقىـپ    .ئايهتنى ئوقـۇدى 
يـولىنى داۋامالشـتۇرۇپ، بهيـدا    . تهلبىيه ئېيتتـى نىيهت قىلىپ، گه ھهج

  :تۆپىلىكىگه يېتىپ بارغاندا
ئـــۆمرە ھهج داۋامىـــدا ئهگهر . ـــــ بـــۇ ئىككىســـىنىڭ ھـــۆكمى بىـــر 

توســقۇنلۇققا ئۇچرىســام، ھهج قىلىــش ئۈچۈنمــۇ توســقۇنلۇققا ئۇچرىغــان   
گۇۋاھ بولـۇڭالركى، مهن ئـۆمرە بىـلهن ھهجـگه بىـراقال نىـيهت       . بولىمهن

ــانلىق       ــپ، قۇرب ــگهن يهرگه يېتىــپ بېرى ــدى ۋە قۇدەيــد دې قىلــدىم، ـ دې
ئـۆمرە  ) امهككىـگه يېتىـپ بارغانـد   (ئانـدىن  . مالدىن بىرنى سـېتىۋالدى 

   .بىلهن ھهج ئۈچۈن بىرال قېتىم تاۋاپ قىلدى
  )1230: مۇسلىم(



 قىران، تهمهتتۇ ھهجلىرى ۋە ھهجنى بۇزىدىغان ئامىلالر ئىفراد،

461 

 َيْنَحْر َولَْم ذَِلَك َعلَى َيزِْد َولَْم َوالَْمْرَوِة َوبِالصَّفَا بِالَْبْيِت فَطَاَف: رواية ويف – 3329
 َوَحلَـقَ  فََنَحـرَ  النَّْحرِ َيْوُم كَانَ َحتَّى ِمْنُه َحُرَم َشْيٍء ِمْن َيْحِللْ َولَْم ُيقَصِّْر َولَْم َيْحِلْق َولَْم
 َرُسولُ فََعلَ كَذَِلَك ُعَمَر اْبُن َوقَالَ الْأَوَّلِ بِطََواِفِه َوالُْعْمَرِة الَْحجِّ طََواَف قََضى قَْد أَنْ َوَرأَى
 .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

لالھ ئىبنــى ئابــدۇ(: مۇنــداق دېــيىلگهن يهنه بىــر رىــۋايهتته - 3329
ە مهرۋبىـلهن   اهفبهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلدى، س) ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

ــىدا ــه ئارىس ــدى ئيىس ــڭ    قىل ــان ھېيتنى ــاكى قۇرب ــيىن ت ــدىن كې ، ئۇن
چۈشــۈرمىدى قۇربــانلىقمۇ قىلمىــدى، چېچىنىمــۇ بىرىنچــى كــۈنىگىچه 

يهنــى ھهجــى قىــران   ( ىســقارتمىدى، ئېهرامــدىنمۇ چىقمىــدى  ق يــاكى
نىــڭ ھېيت) ھهجنىــڭ باشــقا پائــالىيهتلىرىنى ئــادا قىلىــپ ). (قىلــدى

تـۇنجى   .چۈشـۈرتتى قۇربانلىق قىلدى، چېچىنى  بىرىنچى كۈنى بولغاندا
قېــتىم قىلغــان تــاۋاپىنى ئــۆمرە ۋە ھهجنىــڭ تــاۋاپى ھېســابالپ، ئــۇ        

  :ئىككىسى ئۈچۈن قايتا تاۋاپ قىلمىدى ۋە
ۇنداق قىلغـان  مۇشـ  مانـا  هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ــ پ
  . دېدى ـ ئىدى،

  )1230: مۇسلىم(

 بُِعْسفَانَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َوُعثَْمانُ َعِليٌّ اْجَتَمَع قَالَ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 3330
 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َعلَُهفَ أَْمرٍ إِلَى ُترِيُد َما َعِليٌّ فَقَالَ الُْعْمَرِة أَْو الُْمْتَعِة َعْن َيْنَهى ُعثَْمانُ فَكَانَ
 أَنْ فَلَمَّـا  أََدَعَك أَنْ أَْسَتِطيُع لَا إِنِّي فَقَالَ ِمْنَك َدْعَنا ُعثَْمانُ فَقَالَ َعْنُه َتْنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
 .َجِميًعا بِهَِما أََهلَّ ذَِلَك َعِليٌّ َرأَى

لـى ۋە ئوسـمان   ئه: دەيـدۇ ب مۇنـداق  هسهئىد ئىبنى مۇسـهيي  - 3330
ــ   ــاالر ئۇسـ ــۇ ئهنهۇمـ ــگهن يهرفرەزىيهلالھـ ــتىە دان دېـ ــمان. ئۇچراشـ  ئوسـ

 ھهجــگه ئېهــرام باغلىغــان كىشــىلهرنى ئــۆمرە يــاكى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ، ئهلىىنىددىن توسقاھهجى تهمهتتۇ
ـــ  ــان     ـ ــهللهم قىلغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــېمه دەپ پهيغهم ن

  :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ەپ سورىدىدـ  ئىشتىن توسىسهن؟
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  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدىـ  بىز بىلهن كارىڭ بولمىسۇن،ــ 
ـــ دېــدى ۋە ھهج بىــلهن ئــۆمرىگه ! ــــ نېمىشــقا كــارىم بولمىغــۇدەك؟

بىــراقال ئېهــرام بــاغالش جــائىز دەپ قارىغاچقــا، ھهر ئىككىســىگه بىــرال   
   .نىيهت قىلىپ، ئېهرام باغلىدى

  )1223: سلىممۇ(

َعْن َمْرَوانَ أَنَّ ُعثَْمانَ َنَهى َعْن الُْمْتَعِة َوأَنْ َيْجَمَع الرَُّجـلُ َبـْيَن الَْحـجِّ     - 3331
قَالَ َعِليٌّ َوالُْعْمَرِة فَقَالَ َعِليٌّ لَبَّْيَك بَِحجٍَّة َوُعْمَرٍة َمًعا فَقَالَ ُعثَْمانُ أََتفَْعلَُها َوأََنا أَْنَهى َعْنَها فَ

 .ْم أَكُْن ِلأََدَع ُسنَّةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأََحٍد ِمْن النَّاسِلَ
ــداق  - 3331 ــدۇمهرۋان مۇنــ ــۇ   : دەيــ ــۇ ئهنهــ ــمان رەزىيهلالھــ ئوســ

كىشىلهرنى تهمهتتۇ ھهجىـدىن توسـاتتى ۋە ئـۆمرە بىـلهن ھهجـگه بىـرال       
ئـۆمرە  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهلـى  . ۋاقىتتا ئېهرام باغالشتىن چهكلهيتتـى 

ــگه ــيه ئېيتتـــى) نىـــيهت قىلىـــپ(تهڭ  بىـــلهن ھهجـ ئوســـمان . تهلبىـ
  :ئۇنىڭدىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

، ئهلـــى ـ دەپ ســـورىغانىدىمهن توســـقان ئىشـــنى قىالمســـهن؟    ـــــ 
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـــ  ــر ئادەمنىــڭ گ ـ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ېبى پىنــى دەپ، پهيغهم
  . ①دېدىـ يالمايمهن، وتاشالپ ق ۋەسهللهمنىڭ سۈننىتىنى

  )2723: نهسائى(

َحجَّ َعِليٌّ َوُعثَْمانُ فَلَمَّا كُنَّا بَِبْعضِ الطَّرِيـقِ  : عن َسِعيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ قال - 3332
َعِلـيٌّ َوأَْصـَحاُبُه    َنَهى ُعثَْمانُ َعْن التََّمتُّعِ فَقَالَ َعِليٌّ إِذَا َرأَْيُتُموُه قَْد اْرَتَحلَ فَاْرَتِحلُوا فَلَبَّى

لَُه َعِلـيٌّ   بِالُْعْمَرِة فَلَْم َيْنَهُهْم ُعثَْمانُ فَقَالَ َعِليٌّ أَلَْم أُْخَبْر أَنََّك َتْنَهى َعْن التََّمتُّعِ قَالَ َبلَى قَالَ
 .أَلَْم َتْسَمْع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَمتََّع قَالَ َبلَى

 ۋە ئهلـى  نئوسـما : ب مۇنـداق دەيـدۇ  هسهئىد ئىبنى مۇسـهيي  - 3332
مهلـۇم  . قىلىش ئۈچـۈن بىلـله يولغـا چىقتـى    ھهج  ماالررەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2552(ئهلبانى  ①
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ــيىن،   ــدىن كېـ ــىپ بولغانـ ــاپه بېسـ ــۇ   مۇسـ ــۇ ئهنهـ ــمان رەزىيهلالھـ ئوسـ
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ .سهپهرداشلىرىنى تهمهتتۇ ھهجىدىن توستى

ققــانلىقىنى كۆرســهڭلهر، ســىلهرمۇ يولغــا ئهگهر ئۇنىــڭ يولغــا چىــــ 
ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ۋە ئۇنىـڭ     شـۇنداق قىلىـپ،   . دېدى ـ! چىقىڭالر

ــۆمر  ــرى ئ ــۈنھهمراھلى ــدى،  ە ھهج ئۈچ ــرام باغلى ــۇالرنى   ئېه ــمان ئ ئوس
  :دىنئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ .توسمىدى

 ،دېگهن ئىـدى  ەر تاپتىم، ـ ــ تهمهتتۇ ھهجىدىن توسقانلىقىڭدىن خهۋ
  :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا. دېدى شۇنداق قىلدىم، ـھهئه، ــ 
ـــ  ــۇ  ـــ ــهللهمنىڭ تهمهتتــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ــبهر ســ پهيغهمــ

ئوســــمان  دەپ ســــورىغانىدى، غانمىــــدىڭ؟ ـ    قىلغــــانلىقىنى ئاڭلىمى
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  . ①، ـ دېدىــ ئاڭلىغانىدىم
  )2733: هسائىن(

قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َشِقيقٍ كَانَ ُعثَْمانُ َيْنَهى َعْن الُْمْتَعِة َوكَانَ َعِليٌّ َيأُْمُر بَِها  - 3333
ِه َصلَّى اللَّـُه  فَقَالَ ُعثَْمانُ ِلَعِليٍّ كَِلَمةً ثُمَّ قَالَ َعِليٌّ لَقَْد َعِلْمَت أَنَّا قَْد َتَمتَّْعَنا َمَع َرُسولِ اللَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أََجلْ َولَِكنَّا كُنَّا َخاِئِفَني
ئوســــمان : دەيــــدۇئابــــدۇلالھ ئىبنــــى شــــهقىق مۇنــــداق  - 3333

ئهلـى رەزىيهلالھـۇ   لـېكىن  . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھهج تهمهتتـۇدىن توسـاتتى  
يهلالھـۇ  ئهلـى رەزى  ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   . تىۇيتئهنهۇ ئۇنىڭغا بـۇير 

  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ .نهرسه دېدى ئهنهۇغا بىر
بىزنىڭ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله       ــ 

ــانلىقىمىزنى بىلىســهن،      ــۇ قىلغ ــمان  ـ ھهج تهمهتت ــدى، ئوس ــگهن ئى دې
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  . دېدى ـ ،ئۇ ۋاقىتتا بىز خهۋپ ئىچىدە ئىدۇقشۇنداق، لېكىن ــ 
  )1223: ۇسلىمم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2561(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي َنْضَرةَ قَالَ كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيأُْمُر بِالُْمْتَعِة َوكَانَ اْبُن الزَُّبْيرِ َيْنَهـى   - 3334
 َعْنَها قَالَ فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه فَقَالَ َعلَى َيَديَّ َداَر الَْحِديثُ َتَمتَّْعَنا َمَع َرُسولِ

 َوإِنَّ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا قَاَم ُعَمُر قَالَ إِنَّ اللََّه كَانَ ُيِحلُّ ِلَرُسوِلِه َما َشاَء بَِما َشاَءاللَّ
َهِذِه النَِّسـاِء   الْقُْرآنَ قَْد َنَزلَ َمَنازِلَُه فَأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه كََما أََمَركُْم اللَُّه َوأَبِتُّوا نِكَاَح

 .فَلَْن أُوَتى بَِرُجلٍ َنكََح اْمَرأَةً إِلَى أََجلٍ إِلَّا َرَجْمُتُه بِالِْحَجاَرِة
 مـا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: ئهبۇ نهزرە مۇنداق دەيدۇ - 3334

ــۇيرۇ  ــقا ب ــۇ قىلىش ــى  يتتى،ھهج تهمهتت ــۇ  ئىبن ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ زۇبهي
بۇ ئىشنى جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ    مهن . ئۇنىڭدىن توساتتى

  :مۇنداق دېدى ئۇئېيتقانىدىم، ئهنهۇغا 
ــۇپ ئۆتكهنىــدى    ــدا بول ــۇ ســۆز مېنىــڭ ئالدىم ـــ ب ــبهر  . ـ ــز پهيغهم بى

ئـۆمهر  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن تهمهتتـۇ ھهجـى قىلغـانتۇق   
  :رەزىيهلالھۇ خهلىپه بولغان ۋاقتىدا

ـــ شۈبهىســىزكى، ا  ــهللا ـ ــرىگه  تائ ــان نهرسىســىنى پهيغهمبى اال خالىغ
ھازىر قۇرئـان مۇقىملىشـىپ   . خالىغان شهكىلدە ھاالل قىلىپ بېرەتتى

بۇيرىغان شهكىلدە ئـادا  هللا ئۈچۈن ھهج بىلهن ئۆمرەنى اهللا ئهمدى ا. بولدى
يهنى ھهجگه ئايرىم، ئـۆمرەگه ئـايرىم بـۇيرۇق قىلغـانلىقتىن     (قىلىڭالر 

ــ  –ئىككىســـىنى ئـــايرىم   ئايـــالالرنى ســـهمىمىي  ). الرئـــايرىم قىلىڭـ
كىمكـى مېنىـڭ ئالـدىمغا    . نىيىتىڭالر بىلهن نىكاھىڭالرغـا ئـېلىڭالر  

بىر ئايالنى ۋاقىتلىق نىكاھ بىلهن ئهمـرىگه ئالغـان ھالـدا كېلىـدىغان     
   .بولسا، مهن ئۇنى چالما ـ كېسهك قىلىمهن، ـ دېدى

  )1217: مۇسلىم(

 فَجِئَْناُه ُمْعَتِمًرا اللَِّه َعْبِد ْبُن َجابُِر قَِدَم َعطَاٌء قَالَ: وملسلم يف كتاب النكاح - 3335
 اللَِّه َرُسولِ َعْهِد َعلَى اْسَتْمَتْعَنا َنَعْم فَقَالَ الُْمْتَعةَ ذَكَُروا ثُمَّ أَْشَياَء َعْن الْقَْوُم فََسأَلَُه َمْنزِِلِه ِفي
 .َوُعَمَر َبكْرٍ َوأَبِي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

ئهتـا   نىكاھ بۆلۈمىدە رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىستهمۇسلىم  - 3335
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئۆمرە قىلماقچى بولغـان ۋاقتىـدا،   : مۇنداق دەيدۇ



 قىران، تهمهتتۇ ھهجلىرى ۋە ھهجنى بۇزىدىغان ئامىلالر ئىفراد،

465 

كىشــىلهر ئۇنىڭــدىن بىــر نهچــچه خىــل   .بىــز ئۇنىــڭ ئــۆيىگه كهلــدۇق 
. شۇ مهسىلىلهرنىڭ ئىچىدە تهمهتتۇ ھهجىمۇ بار ئىدى ،سورىدى ىلهمهس

  : نى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇجابىر ئىب
 شۇنداق، بىز پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ، ئهبـۇ    ــ 
ــرى ــۆمهر ۋە بهك ــدا   ئ ــڭ زامانى ــۇ ئهنهۇماالرنى ــى   رەزىيهلالھ ــۇ ھهج تهمهتت

  . دېدىـ  تتۇق،قىال
  )1405: مۇسلىم(

ــۇق       ــى توغرۇل ــۇ ھهج ــىدىن تهمهتت ــرى مهنىس ــنىڭ زاھى ــۇ ھهدىس ب
ــ ــا ئىمـــام مۇســـلىم ئـــۇنى  . ۆرۈۋالغىلى بولىـــدۇئىكهنلىكىنـــى كـ ئهممـ

نىكـــاھ « دەپ چۈشـــىنىپ قالغاچقـــا،مهنىســـىدە » ۋاقىتلىـــق نىكـــاھ«
  .دە رىۋايهت قىلغان» بۆلۈمى

وأبوبكر وعمـر   َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّىعن ابن عباس قال Ƣتع رسول اهللا  - 3336
 .وعثمان وأول من هنى عنها معاوية

ــى ئ - 3336 ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــاس رەزىيهلالھـ ــااببـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
ئوسـمان   ر ۋەبهكـرى، ئـۆمه   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ئهبـۇ 

تهمهتتـۇ ھهجىـدىن   . ئىـدى  الر تهمهتتۇ ھهجى قىلغانمرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . ①دۇركىشى مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تۇنجى توسقان

  )824: تىرمىزى(

قَالَ قَالَ ُمَعاوَِيةُ ِلاْبنِ َعبَّاسٍ أََعِلْمَت أَنِّي قَصَّـْرُت ِمـْن َرأْسِ    َعْن طَاُوسٍ - 3337
ـ   ى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الَْمْرَوِة قَالَ لَا َيقُولُ اْبُن َعبَّاسٍ َهذَا ُمَعاوَِيـةُ َيْنَه

 .بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّاَس َعْن الُْمْتَعِة َوقَْد َتَمتََّع النَّ
مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئىبنــى : دەيــدۇتــاۋۇس مۇنــداق  - 3337

  :دىنمائابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ چېچىنـى       ەدەمهرۋــ 

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 139(ئهلبانى  ①
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ــهن؟      ــقارتقانلىقىمنى بىلهمسـ ــورىدىقىسـ ــاس   .ـ دەپ سـ ــى ئاببـ ئىبنـ
  :ماھۇ ئهنهۇرەزىيهلال

  : كېيىن، ئىبنى ئابباس. دېدىـ  ياق،ــ 

مۇئاۋىيهنىڭ كىشىلهرنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ــ 
  . ①قىلغان ھهجى تهمهتتۇدىن چهكلهشكه نېمه ھهققى؟ ـ دېدى

  )2737: نهسائى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ أََخذُْت ِمْن أَطَْراِف َشْعرِ َرُسولِ اللَّ - 3338
 بِِمْشقȌٍَ كَانَ َمِعي َبْعَد َما طَاَف بِالَْبْيِت َوبِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة ِفي أَيَّامِ الَْعْشرِ قَالَ قَْيٌس َوالنَّاُس

 .ُيْنِكُرونَ َهذَا َعلَى ُمَعاوَِيةَ
ىيهلالھـۇ  مۇئـاۋىيه رەز : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن – 3338

ــۇ ــهللهم   : ئهنه ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەس ــۇلالھنى پهيغهم ــاۋاپبهيت  ت
كېـيىن، مهن  قىلغانـدىن   يىسـهئ سافا بىلهن مهرۋە ئارىسـىدا  ۋە  قىلغان

بـۇ،   .غانىـدىم نىڭ چېچىنىڭ ئهتراپلىرىنـى قايچـا بىـلهن ئېلىـپ قوي    ئۇ
ــدە     ــۈنى ئىچىـ ــون كـ ــىدىكى ئـ ــڭ بېشـ ــجه ئېيىنىـ ــى ھهج (زۇلههجـ يهنـ

  .دېدىـ  ،بولغان ئىشالر ئىدى) تلىرىنى باشالشتىن بۇرۇنپائالىيه
ــ(يــس هق باشــقىالر مۇئاۋىيهنىــڭ بــۇ ســۆزىنى  : مۇنــداق دەيــدۇ) يراۋى

   .②ئىنكار قىلىدۇ
  )2989: نهسائى(

 َعْن ُمَعاوَِيةَ أَنَُّه قَصََّر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمْشقȌٍَ ِفي ُعْمـَرةٍ  - 3339
 .َعلَى الَْمْرَوِة

ئـــۆمرە  مهن: مۇنـــداق دەيـــدۇ مۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ - 3339
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ە مهرۋەد ىن كېيىن،دىھهج

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2564(ئهلبانى  ①
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 194(ئهلبانى  ②
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   .①ىپ قويغانىدىمقىسقارت چېچىنى
 )2987: نهسائى(

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمْشقȌٍََعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ قَصَّْرُت َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  - 3340
مهن : يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇ  مۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   - 3340

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ چېچىنــى قايچــا بىــلهن 
  . قىسقارتتىم

  )1730: بۇخارى(

ȋٍ َرِضَي اللَُّه َعْنـُه َعـْن   َعْن غَُنْيمِ ْبنِ قَْيسٍ قَالَ َسأَلُْت َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّا - 3341
 .الُْمْتَعِة فَقَالَ فََعلَْناَها َوَهذَا َيْوَمِئٍذ كَاِفٌر بِالُْعُرȇِ َيْعنِي ُبُيوَت َمكَّةَ

مهن سـهئد ئىبنـى ئهبـۇ     :مۇنداق دەيدۇغۇنهيم ئىبنى قهيس  - 3341
  :، ئۇىغانىدىمتوغرۇلۇق سور تهمهتتۇ ھهجىۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن 

ئـۇ  ) يهنى مۇئاۋىيه(لېكىن بۇ ئادەم بىز تهمهتتۇ ھهجىنى قىلدۇق، ــ 
  . دېدى ـ ،دە تۇرۇۋاتاتتىمهككى تېخى مۇسۇلمان بولمىغان بولۇپ، الرداچاغ

 )1225: مۇسلىم(

َها َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمْعُت ُعَمَر َيقُولُ َواللَِّه إِنِّي لَأَْنَهاكُْم َعْن الُْمْتَعِة َوإِنَّ - 3342
 .لَِفي ِكَتابِ اللَِّه َولَقَْد فََعلََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعنِي الُْعْمَرةَ ِفي الَْحجِّ

ــۇ ئهنهۇ  - 3342 ــدۇ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھ ــداق دەي ــا مۇن مهن : م
گهرچه  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىـدىم مۇنداق  نىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر

تائاالنىڭ كىتابىـدا بولسـىمۇ   هللا مهتتۇ ھهجى قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقى اته
ــۇنى قىلغــان بولســىمۇ،     ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ ۋە پهيغهم

ئـايرىم ئـايالردا ئـادا قىلىـش      -م ئـايرى  ئۆمرە بىلهن ھهجنـى (بىراق مهن 
ــدىغانالر    ــاۋاپ قىلى ــۇلالھنى ت ــارقىلىق، بهيت ــۈزۈلمهي كېلىــ ئ پ نىڭ ئ

   .②سىلهرنى تهمهتتۇ ھهجى قىلىشتىن توسىمهن )ۈنتۇرۇشى ئۈچ
  )2736: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2796(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2563(ئهلبانى  ②
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َعْن َسِعيِد ْبنِ الْمَسيِّبِ أَنَّ َرُجلًا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 3343
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   أََتى ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََشهَِد ِعْنَدُه أَنَُّه َسِمَع 
 .َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه الَِّذي قُبَِض ِفيِه َيْنَهى َعْن الُْعْمَرِة قَْبلَ الَْحجِّ

ــهيي  - 3343 ــهئىد ئىبنـــى مۇسـ ــداق هسـ ــدۇب مۇنـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىـرى ئـۆمهر ئىبنـى    

ھــۇ ئهنهۇنىــڭ يېنىغــا كېلىــپ، ئۆزىنىــڭ پهيغهمــبهر  خهتتــاب رەزىيهلال
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســهكراتتىكى ۋاقتىــدا ھهجــدىن      
ئىلگىرى ئۆمرە قىلىشتىن توسـقانلىقىنى ئاڭلىغانلىقىغـا گۇۋاھلىـق    

  . ①بهردى
  )1793: ئهبۇ داۋۇد(

ُه أَنَُّه َسِمَع َرُجلًا ِمْن أَْهلِ الشَّامِ َعْن اْبنِ ِشَهابٍ أَنَّ َساِلَم ْبَن َعْبِد اللَِّه َحدَّثَ - 3344
ِهـَي  َوُهَو َيْسأَلُ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َعْن التََّمتُّعِ بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمـَر  

ِه ْبُن ُعَمَر أََرأَْيَت إِنْ كَانَ أَبِي َنَهى َحلَالٌ فَقَالَ الشَّاِميُّ إِنَّ أََباَك قَْد َنَهى َعْنَها فَقَالَ َعْبُد اللَّ
لَّى اللَّـُه  َعْنَها َوَصَنَعَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَأَْمَر أَبِي َنتَّبُِع أَْم أَْمَر َرُسولِ اللَِّه َص

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَقَْد َصَنَعَها َرُسولُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ الرَُّجلُ َبلْ أَْمَر َرُسولِ اللَِّه َص
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ســـالىم ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ   شـــىهاب ئىبنـــى – 3344
دىن بىـر  سىلىاھاشام ئ: رىۋايهت قىلىدۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى

ھهجــى  دىن تهمهتتــۇمــاىيهلالھــۇ ئهنهۇئــادەم ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەز
مـا  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر  .دىقىلىش توغرۇلۇق سورى

  :ئۇنىڭغا
  :شاملىق ئادەم. دېدىـ ئۇنداق قىلىش ھاالل، ــ 
 ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر   ئۇ ئىشتىن توسقانىدى، ـ دېگهنىدى، داداڭ ــ 

  :دىنئۇنىڭ مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 392(لبانى ئه ①
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هر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قىلغــان ئىشــنى دادام پهيغهمــبــــ 
يـــاكى پهيغهمـــبهر همدۇق دادامغـــا ئهگىشـــ ،توســـقان بولســـا، ســـېنىڭچه
  :دەپ سورىدى، ئۇ ئادەمـ مۇ؟ گىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئهگىشـىمىز،  گه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،ئهلۋەتتهــ 
  :ھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر رەزىيهلال .دېدىـ 

ـــ  ھهقىــقهتهن شــۇنداق پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ـ
  . ①دېدى ىدى، ـقىلغان) يهنى تهمهتتۇ ھهجى(

  )823: تىرمىزى(

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أُْنزِلَْت آَيةُ الُْمْتَعِة ِفي ِكَتابِ  - 3345
ا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم ُيْنَزلْ قُْرآنٌ ُيَحرُِّمُه َولَْم َيْنَه َعْنَها َحتَّى اللَِّه فَفََعلَْناَه

 .َماَت قَالَ َرُجلٌ بَِرأْيِِه َما َشاَء
: سـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ۈئىمران ئىبنى ھ - 3345

پهيغهمبهر ئۇنى ، بىز هت نازىل قىلدىتائاال تهمهتتۇ ھهجى ھهققىدە ئاي هللا
تائـاال ئـۇنى   هللا ا. قىلـدۇق ئـادا  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلله 

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر ئهمهلدىن قالدۇرىدىغان ئـايهت نازىـل قىلمىـدى،    
بىراق  .ئۇنىڭدىن چهكلىمىدىغا قهدەر بولغانۋاپات  مۇئهلهيهى ۋەسهللهم

   .نى دېيىشتىىىغا تايىنىپ خالىغىنكېيىن بهزىلهر ئۆز قارىش
  )4518: بۇخارى(

 أَنْ اللَُّه َعَسى َحِديثًا أَُحدِّثَُك ُحَصْينٍ ْبُن ِعْمَرانُ ِلي قَالَ قَالَ ُمطَرٍِّف َعْن - 3346
 َحتَّى َعْنُه َيْنَه لَْم مَّثُ َوُعْمَرٍة َحجٍَّة َبْيَن َجَمَع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ بِِه َيْنفََعَك
 َتَركْـتُ  ثُمَّ فَُترِكُْت اكَْتَوْيُت َحتَّى َعلَيَّ ُيَسلَُّم كَانَ َوقَْد ُيَحرُِّمُه قُْرآنٌ ِفيِه َيْنزِلْ َولَْم َماَت
 .فََعاَد الْكَيَّ

ــفمۇتهرر - 3346 ــدۇ  ىـ ــداق دەيـ ــهين   : مۇنـ ــى ھۈسـ ــران ئىبنـ ئىمـ
  :ىمۇنداق دېد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭا

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 658(ئهلبانى  ①
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تائـاال سـېنى   هللا ــ مهن ساڭا بىر ھهدىـس ئېيتىـپ بېـرەي، بهلكىـم ا    
ــۈمكىن    ــى م ــلهن مهنپهئهتلهندۈرۈش ــڭ بى ــهلاللالھۇ  . ئۇنى ــبهر س پهيغهم

ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۆمرە بىــلهن ھهجنــى بىرلهشــتۈرۈپ ئــادا قىلــدى ۋە 
ــۇنى     ــدىمۇ ئـ ــان كهرىمـ ــدى، قۇرئـ ــدىن چهكلىمىـ ــاپقىچه ئۇنىڭـ ــات تـ ۋاپـ

مهن كېســـهل بولـــۇپ . (ايهت نازىـــل بولمىـــدىچهكلهيـــدىغان بىـــرەر ئـــ
ماڭـــا ســـاالم بېرەتتـــى، مهن  پهرىشـــتىلهر كېلىـــپ) ياتقانـــدىن بېـــرى

ــۈن ( ــنىش ئۈچـ ــيىن  ) داۋالىـ ــلىغاندىن كېـ ــقا باشـ ــى داغالشـ  ،بهدىنىمنـ
پهرىشـتىلهر  (داغالشنى تاشلىغانىدىم، . مېنى تاشلىۋەتتى) پهرىشتىلهر(

  . ساالم بېرىدىغان بولدى) يهنه كېلىپ
  ) 1226: ىممۇسل(

عن اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َتَمتََّع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 3347
 ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ َوأَْهَدى فََساَق َمَعُه الَْهْدَي ِمْن ِذي الُْحلَْيفَِة َوَبَدأَ َرُسولُ

لَّى اللَّـُه  ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََهلَّ بِالُْعْمَرِة ثُمَّ أََهلَّ بِالَْحجِّ فََتَمتََّع النَّاُس َمَع النَّبِيِّ َصاللَّ
لَْم ُيْهِد َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فَكَانَ ِمْن النَّاسِ َمْن أَْهَدى فََساَق الَْهْدَي َوِمْنُهْم َمْن 
ا َيِحـلُّ  فَلَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ قَالَ ِللنَّاسِ َمْن كَانَ ِمْنكُْم أَْهَدى فَإِنَُّه لَ
الصَّـفَا  ِلَشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحتَّى َيقِْضَي َحجَُّه َوَمْن لَْم َيكُْن ِمْنكُْم أَْهَدى فَلَْيطُْف بِالَْبْيـِت َوبِ 

ِفي الَْحـجِّ  َوالَْمْرَوِة َولُْيقَصِّْر َولَْيْحِللْ ثُمَّ ِلُيهِلَّ بِالَْحجِّ فََمْن لَْم َيجِْد َهْدًيا فَلَْيُصْم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 
َخبَّ ثَلَاثَـةَ   َوَسْبَعةً إِذَا َرَجَع إِلَى أَْهِلِه فَطَاَف ِحَني قَِدَم َمكَّةَ َواْسَتلََم الرُّكَْن أَوَّلَ َشْيٍء ثُمَّ

َف أَطَْواٍف َوَمَشى أَْرَبًعا فََركََع ِحَني قََضى طََوافَُه بِالَْبْيِت ِعْنَد الَْمقَامِ َركَْعَتْينِ ثُمَّ َسلََّم فَاْنَصَر
ْنـُه َحتَّـى   فَأََتى الصَّفَا فَطَاَف بِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة َسْبَعةَ أَطَْواٍف ثُمَّ لَْم َيْحِللْ ِمْن َشْيٍء َحُرَم ِم

قََضى َحجَُّه َوَنَحَر َهْدَيُه َيْوَم النَّْحرِ َوأَفَاَض فَطَاَف بِالَْبْيِت ثُمَّ َحلَّ ِمْن كُلِّ َشْيٍء َحُرَم ِمْنـُه  
 .َوفََعلَ ِمثْلَ َما فََعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَْهَدى َوَساَق الَْهْدَي ِمْن النَّاسِ

پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ  مۇنداق مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3347
بىـلهن ھهجـگه   ئۆمرە  ۋىدالىشىش ھهجىدەسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــان    ــيهت قىلغـ ــراقال نىـ ــۇلهيفه ۋە بىـ ــانلىقىنى زۇلهـ ــانقۇربـ . دىن ئالغـ
زۇلهــۇلهيفهدە ئــاۋۋال ئــۆمرە ئۈچــۈن نىــيهت قىلىــپ، تهلبىــيه ئېيتقــان،  
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ئـۆمرە  ئۇنىڭغا ئهگىشىپ مۇ باشقىالر .ھهج ئۈچۈن نىيهت قىلغان ئاندىن
ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا قۇربــانلىق . بىــلهن ھهجــگه بىــراقال نىــيهت قىلغــان

پهيغهمبهر مهككىگه يېتىپ بارغاندا، . بار ئىدى ئالغانالرمۇ، ئالمىغانالرمۇ
  :خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

 ىگىچهھهج تـۈگ  نىڭغـا ىق ئېلىـپ كهلـگهن بولسـا، ئۇ   قۇربانلكىم «
ــاالل       ــى ھ ــېچ قايسىس ــالردىن ھ ــدىغان ئىش ــىدا قىلى ــڭ تېش ئېهرامنى

ۋە سـهفا بىـلهن    بهيتـۇلالھنى  لهرقۇربانلىق ئېلىپ كهلمىگهنـ . بولمايدۇ
ئاندىن  ،نى تاۋاپ قىلىدۇ، چېچىنى قىسقارتىپ ئېهرامدىن چىقىدۇەمهرۋ

بــانلىق قىلىشــقا بىــر رقۇ. اغاليــدۇئېهــرام بقايتىــدىن كېــيىن ھهجــگه 
قايتقانـدا   يۇرتىغا ھهج كۈنلىرىدە ئۈچ كۈن روزا تۇتۇپ، غانالرنېمه تاپالمى

  .»يهتته كۈن روزا تۇتىدۇ
ــگه   ــهللهم مهككىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ــپ،پهيغهمـ  كىرىـ

 .سـىلىدى  ئالـدى بىـلهن ھهجهر ئهسـۋەدنى   بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلـدى ۋە  
تـاۋاپنى   .قالغان تـۆتىنى نورمـال مېڭىـپ قىلـدى     ـ تېز،  تېزئۈچ تاۋاپنى 

دا ئىككى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇپ    ى ئىبراھىممهقام ،تۈگهتكهندىن كېيىن
ڭ نىــەمهرۋهفا بىــلهن كېلىــپ، ســ هفاغائانــدىن كېــيىن ســ .بهردىســاالم 

ــهئيى   ــتىم س ــته قې ــىدا يهت ــدى ئارىس ــۈردى( قىل ــى  . )يۈگ ــدىن ھهجن ئان
، زىيــارەت تــاۋاپى پ، مهككىــگه قايتىــپغــۇزالوقۇربــانلىقنى ب ،پىتىــتۈگ
قۇربانلىق مال ئېلىپ كهلگهن كىشىلهر . ئېهرامدىن چىقتى دى ۋەقىل

شــۇنى  ،پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نــېمه قىلغــان بولســا 
  . قىلدى

  )1692: بۇخارى(

 الَْحـجِّ  َعلَى َبكْرٍ أََبا َبَعثَ َمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3348
 أََتى َعَرفَةَ من َحتَّى َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن بَِمناِسِكهِْم، وُيْبِلُغُهْم النَّاَس ُيْخبُِر
 َيكُوُنـوا  لَْم أَنَُّهْم ذَِلَكَو الَْمَجازِ ِذي إِلَى َشمََّر َولَِكن الْكَْعَبةَ، َيقَْربِ فلَْم الَْمَجازِ ِذي قَْبلَ

 .الَْحجِّ إِلَى بِالُْعْمَرِة اْسَتْمتُعوا
ــۇ ئهنهۇ   - 3348 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى 
ىنى ئـــۆگىتىش ۋە ئۆزىنىـــڭ نامىـــدىن كىشـــىلهرگه ھهج پائـــالىيهتلىر

ىن رەپتجاز تههزىلمكىرمهي بىگه ئكهئۇ  .هبلىغ قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتتىت
ھاجىالر ھهجى تهمهتتۇ قىلمىغاچقا، ئـۇ شـۇنداق   . كهلدىئهرەفاتقا ئۇدۇل 

  . قىلغانىدى
نـاملىق  » مۇسـتهدرەك «؛ ھاكىم بۇ ھهدىسـنى  12180: »ئهلكهبىر«(

 )لغانسهنهدى سهھىه، ـ دەپ ھۆكۈم قى: كىتابىدا رىۋايهت قىلغان بولۇپ
َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَاُنوا َيَرْونَ أَنَّ الُْعْمَرةَ ِفـي أَْشـُهرِ    - 3349

 الَْحجِّ ِمْن أَفَْجرِ الْفُُجورِ ِفي الْأَْرضِ َوَيْجَعلُونَ الُْمَحرََّم َصفًَرا َوَيقُولُونَ إِذَا َبَرا الدََّبْر َوَعفَـا 
َخ َصفَْر َحلَّْت الُْعْمَرةُ ِلَمْن اْعَتَمْر قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوأَْصـَحاُبُه   الْأَثَْر َواْنَسلَ

 َصبِيَحةَ َرابَِعٍة ُمهِلَِّني بِالَْحجِّ فَأََمَرُهْم أَنْ َيْجَعلُوَها ُعْمَرةً فََتَعاظََم ذَِلَك ِعْنَدُهْم فَقَـالُوا َيـا  
 .أَيُّ الِْحلِّ قَالَ ِحلƉ كُلُُّهَرُسولَ اللَِّه 

كىشـىلهر   :دەيدۇمۇنداق  مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3349
ھهج ئايلىرىدا ئـۆمرە قىلىشـنى زېمىنـدىكى گۇناھالرنىـڭ ئهڭ يـامىنى      

. اليتتىبســاېھ دەپ دەپ قارىشــاتتى ۋە مــۇھهررەم ئېيىنــى ســهپهر ئېيــى 
  :رنى سهپهر ئېيىغا يۆتكىۋېلىپمۇھهررەم ئېيىدا ھارام قىلىنغان ئىشال

ــ تۆگىنىڭ ئارقا تهرىپىـدىكى يارىسـى ئوڭشـىلىپ، ئايـاغ ئىزلىـرى      
ئۆچۈپ، سهپهر ئېيـى ئۆتـۈپ كهتسـه، ئـۆمرە قىلمـاقچى بولغانالرغـا ئـۆمرە        

  .ھااللدۇر، ـ دېيىشهتتى
زۇلههجـجه  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋە سـاھابىلىرى  

ــۆتىنچى كــۈنىئېيىنىــڭ   داھهجــگه ئېهــرام باغلىغــان ھالــ  ســهھهردە ت
  :ىرىغاساھابىلپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  .تىپ كهلدىېي

، ئېهرامـدىكى  )ئېهرامدىن چىقىـپ (ــ بۇ ھهجنى ئۆمرە قىلىۋېتىپ 
ــارام ق  ــالهتته ھ ــالر  ھ ــاالل بىلىڭ ــالرنى ھ ــان ئىش ــدى   ىلىنغ ھهج  .، ـ دې

بهك ) بۇرۇنقى ئـادىتى بـويىچه  (نى ئايلىرىدا قىلىنماقچى بولغان بۇ ئۆمرە
  :چوڭ گۇناھ سانىشىپ قالغان ساھابىلهر

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ قايســى ئىشــالرنى ھــاالل دەپ بىلىمىــز؟ ـ دەپ    ! ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. سوراشتى
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ــ ئېهرامدىكىلهر ئۈچۈن ھارام قىلىنغان ئىشـالرنىڭ ھهممىسـىنى   
  . ېدى، ـ د)ھاالل دەپ بىلىڭالر(

 )1564: بۇخارى(

عن أيب َجْمَرةَ قَالَ َسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن الُْمْتَعِة فَأََمَرنِي  - 3350
 بَِها َوَسأَلُْتُه َعْن الَْهْديِ فَقَالَ ِفيَها َجُزوٌر أَْو َبقََرةٌ أَْو َشاةٌ أَْو ِشْرٌك ِفي َدمٍ قَالَ َوكَأَنَّ َناًسـا 

ْبـَن  رُِهوَها فَنِْمُت فََرأَْيُت ِفي الَْمَنامِ كَأَنَّ إِْنَساًنا ُيَناِدي َحجٌّ َمْبُروٌر َوُمْتَعةٌ ُمَتقَبَّلَةٌ فَأََتْيُت اكَ
 .لََّمَعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فََحدَّثُْتُه فَقَالَ اللَُّه أَكَْبُر ُسنَّةُ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

مهن ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ    : دەيدۇمرە مۇنداق هئهبۇ ج - 3350
  :تهمهتتۇ توغرۇلۇق سورىغانىدىم ىدىن ھهجمائهنهۇ

ئانـدىن قۇربـانلىق توغرۇلـۇق     .ــ دېـدى  ! ــ تهمهتتۇ ھهجـى قىلغىـن  
  :سورىغانىدىم
تـۆگه يـا   يـاكى  قۇربانلىق قىلساڭمۇ بولىدۇ تۆگه، كاال، قوي ــ ئۆزەڭ 

كىشىلهر ھهج تهمهتتـۇنى   بهزى. دېدى شېرىك بولساڭمۇ بولىدۇ، ـ كالىغا 
 :نىــڭيلهنەبىرمهن چۈشــۈمدە  .بهك يــاقتۇرۇپ كهتمىگهنــدەك قىلــدى  

ئىبنى  .الۋاتقانلىقىنى كۆردۈمدەپ توۋ» ى تهمهتتۇ مهقبۇل ھهجدۇرھهج«
نىــڭ يېنىغــا كېلىــپ، كــۆرگهن چۈشــۈمنى مائاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ

  : سۆزلهپ بهرسهم، ئۇ
) يهنـى پهيغهمبىرىمىـز  (قاسـىم  لئهبۇ ھهجـى تهمهتتـۇ  ! ئهكـبهر هللا اــ 

  . دېدىـ ، دۇرسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سۈننىتى
  )1688: بۇخارى(

 َعامٍ ِفي ُنُسكَْينِ فََجَمُعوا: ويف رواية للبخاري تعليقا، قال يف آخر حديثه - 3351
 َوأََباَحـهُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َنبِيُُّه َوَسنَُّه ِكَتابِِه ِفي أَْنَزلَُه َتَعالَى اللََّه فَإِنَّ َوالُْعْمَرِة الَْحجِّ َبْيَن

}  الَْحـَرامِ  الَْمْسـجِدِ  َحاِضرِي أَْهلُُه َيكُْن لَْم ِلَمْن ذَِلَك{  اللَُّه قَالَ َمكَّةَ أَْهلِ غَْيَر ِللنَّاسِ
 ِفي َتَمتََّع فََمْن الَْحجَِّة َوذُو الْقَْعَدِة َوذُو َشوَّالٌ ِكَتابِه ِفي َتَعالَى لَُّهال ذَكََر الَِّتي الَْحجِّ َوأَْشُهُر
 .َصْوٌم أَْو َدٌم فََعلَْيِه الْأَْشُهرِ َهِذِه
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ھهدىس رىۋايهت قىلغـان  بىر بۇخارىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش  – 3351
ە، ئۇالر ۋىدالىشىش ھهجىد: بولۇپ، ئۇنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېيىلگهنىدى

بـۇ توغرۇلـۇق    تائـاال  هللاچـۈنكى ا  .بىلـله ئـادا قىلـدى    ئۆمرە بىلهن ھهجنى
گهندىن ســىرت، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  قۇرئانــدا ئــايهت چۈشــۈر

ــدى     ــۈننهت قىلغانى ــۇنى س ــارقىلىق ب ــى ئ ــۆز ئهمهلىيىت ــهللهممۇ ئ . ۋەس
 تائـاال بـۇ  هللا ا. لېكىن بۇنى مهككىلىـك بولمىغانالرغـا مۇبـاھ قىلغانىـدى    

هللا ا. ①﴾ذَِلَك ِلَمْن لَْم َيكُْن أَْهلُُه َحاِضرِي الَْمْسجِِد الَْحـَرامِ ﴿: ھهقته مۇنداق دەيدۇ
شــهۋۋال، زۇلقهئــدە،  :تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە بايــان قىلغــان ھهج ئــايلىرى

 تهمهتتــۇ ھهجــى قىلســا،كىمكــى مۇشــۇ ئــايالردا . ىــدۇرزۇلههجــجه ئايلىر
روزا تۇتـۇش  ) انلىق مال تاپالمىساقۇرب(نىڭغا قۇربانلىق قىلىش ياكى ئۇ

   .)مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى( .ۋاجىپ بولىدۇ
عن اْبَن َعبَّاسٍ قال أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْعْمَرِة َوأََهـلَّ   - 3352

أَنْ َيِحلَّ َوكَانَ ِفيَمْن لَْم َيكُْن َمَعُه الَْهـْدُي   أَْصَحاُبُه بِالَْحجِّ َوأََمَر َمْن لَْم َيكُْن َمَعُه الَْهْدُي
  .طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه َوَرُجلٌ آَخُر فَأََحلَّا

ــۇ ئهنهۇ   - 3352 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
سـاھابىلىرى ھهجـگه    ،گهەپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۆمر 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  ) كىگه كهلگهندىنمهك. (ئېهرام باغلىدى
 مــدىن چىقىشــقا لهرنى ئېهراىقۇربــانلىقى بولمىغــان كىشــ  ۋەســهللهم 
ــدى ــدۇلالھ    . بۇيرى ــهه ئىبنــى ئۇبهي ــدە تهل ــانالر ئىچى ــانلىقى بولمىغ قۇرب

شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇالر ئېهرامــدىن . بىــلهن يهنه بىــر كىشــىمۇ بــار ئىــدى
   .②چىقتى

  )2814: نهسائى(

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَْرَبعٍ َمَضْيَن ِمْن  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِدَم - 3353
 .ِذي الِْحجَِّة َوقَْد أََهلَّ بِالَْحجِّ فََصلَّى الصُّْبَح بِالَْبطَْحاِء

                                                 
ســـۈرە  .مهســـجىدى ھهرام دائىرىســـىدە ئولتۇرۇشـــلۇق بولمىغـــان كىشـــىلهر ئۈچۈنـــدۇرمانـــا بـــۇ ھۆكـــۈم  ①

 .ئايىتىنىڭ بىر قىسمى -196بهقهرەنىڭ 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2638(ئهلبانى  ②
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ــۇ ئهنهۇ   - 3353 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم زۇلههجـجه ئېيىنىـڭ تـۆتىنچى    پهيغهمبهر سهلاللال

بهتهـا   كهلدى ۋەيېتىپ ) مهككىگه( ىغان ھالداكۈنى ھهجگه ئېهرام باغل
  . ①دېگهن جايدا بامدات نامىزىنى ئوقۇدى

 )2871: نهسائى(

ْيِه َوَسـلََّم  أََهلَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: عن اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قال - 3354
َي ِمـْن  بُِعْمَرٍة َوأََهلَّ أَْصَحاُبُه بَِحجٍّ فَلَْم َيِحلَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا َمْن َساَق الَْهْد

 .لَّأَْصَحابِِه َوَحلَّ َبِقيَُّتُهْم فَكَانَ طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ِفيَمْن َساَق الَْهْدَي فَلَْم َيِح
ــۇ ئهنهۇ   - 3354 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ  :دەيـ

پهرز گه، ساھابىلىرى ە ھهجپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆمر
 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋە. ھهجــگه ئېهــرام باغلىــدى

باشـقىالر  . قۇربانلىق ئېلىپ كهلگهن ساھابىلهر ئېهرامـدىن چىقمىـدى  
 تهلــهه كهلگهنلهرنىــڭ ئىچىــدەقۇربــانلىق ئېلىــپ . دىن چىقتــىئېهرامــ
ــار  مــۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ھئۇبهيــدۇلال ئىبنــى مــۇ ئېهرامــدىن ، ئۇبولــۇپب

  . چىقمىدى
 )1239: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أََهلَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 3355
َم َوَسلََّم ُهَو َوأَْصَحاُبُه بِالَْحجِّ َولَْيَس َمَع أََحٍد ِمْنُهْم َهْدٌي غَْيَر النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّ  

ْيـِه  لََوطَلَْحةَ َوقَِدَم َعِليٌّ ِمْن الَْيَمنِ َوَمَعُه َهْدٌي فَقَالَ أَْهلَلُْت بَِما أََهلَّ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه عَ 
صِّـُروا  َوَسلََّم فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْصَحاَبُه أَنْ َيْجَعلُوَها ُعْمَرةً َوَيطُوفُوا ثُمَّ ُيقَ
لنَّبِيَّ َصلَّى َوَيِحلُّوا إِلَّا َمْن كَانَ َمَعُه الَْهْدُي فَقَالُوا َنْنطَِلُق إِلَى ِمًنى َوذَكَُر أََحِدَنا َيقْطُُر فََبلَغَ ا

َهْدَي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَْو اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما أَْهَدْيُت َولَْولَا أَنَّ َمِعي الْ
ـ  ْم َتطُـْف  لَأَْحلَلُْت َوَحاَضْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فََنَسكَْت الَْمَناِسَك كُلََّها غَْيَر أَنََّها لَ
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 بِالَْبْيِت فَلَمَّا طَُهَرْت طَافَْت بِالَْبْيِت قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه َتْنطَِلقُونَ بَِحجٍَّة َوُعْمـَرٍة َوأَْنطَِلـقُ  
 .جِّبَِحجٍّ فَأََمَر َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَبِي َبكْرٍ أَنْ َيْخُرَج َمَعَها إِلَى التَّْنِعيمِ فَاْعَتَمَرْت َبْعَد الَْح

: دەيـدۇ جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق       - 3355
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋە ساھابىلىرى ھهجـگه ئېهـرام   

ه پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن تهلـــه. باغلىـــدى
. يـوق ئىـدى   مېلى قۇربانلىق ھېچكىمنىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن باشقا 

  :لىپ كهلدى ۋەرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهمهندىن قۇربانلىقىنى ئې ىئهل
گه ئوخشاش نىيهت پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇمهنــ 

ىنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىر. دېدىقىلدىم، ـ  
ــۆمرەگه ئۆزگهرتىــپ  ــى ئ ــيه    ،ھهج نىيىتىن ــگه تهلبى ــۆمرە ھهج ــاۋۋال ئ ئ

ۋاپ قىلىــپ، چــاچلىرىنى ئالــدۇرۇپ، ئېهرامــدىن چىقىشــقا ئېيتىــپ، تــا
ــدى ــا . بۇيرىـ ــانلىق ئهممـ ــداق   قۇربـ ــڭ ئۇنـ ــپ كهلگهنلهرنىـ ــال ئېلىـ مـ

  :بهزىلهر. قىلماسلىقى كېرەكلىكىنى ئېيتتى
ــــ بىــز ئېهرامــدىن چىققانــدىن كېــيىن ئايــاللىرىمىز بىــلهن بىــر  

ق؟ ـ   تۆشــهكته بولــۇپ، ئانــدىن يهنه ئېهرامغــا كىرىــپ مىناغــا چىقامــدۇ
گه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   بــۇ ســۆزلهر   .دېيىشــتى

  :يهتكۈزۈلگهنىدى، ئۇ
. لىق ئېلىپ كهلمهيتـتىم ــ بۇنى بۇرۇنراق ئويالشقان بولسام، قۇربان

قۇربانلىق مال ئېلىپ كهلمىگهن بولسام، ئېهرامدىن چىققان بـوالتتىم،  
  .ـ دېدى

ــدا،   ــۇ ئارى ــا ھ  ش ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــدى  ئائىش ــۆرۈپ قال ــز ك ــۇ، . هي ئ
بـارلىق ھهج پائـالىيهتلىرىنى ئـادا     لىشتىن باشقابهيتۇلالھنى تاۋاپ قى

  :ىپ بولۇپبهيتۇلالھنى تاۋاپ قىل النغاندىن كېيىن،پاك. قىلدى
ىپ قايتساڭالر، سىلهر ھهج ۋە ئۆمرە قىل! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 

ۇنىڭ بىـلهن،  شـ . ەپ تۇرۇۋالـدى دــ  !؟مهن پهقهت ھهج قىلىپال قايتامـدىم 
ــد    ــهللهم ئاب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇ  ررۇپهيغهم ــى ئهب اھمان ئىبن

رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇنى ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا بىـلهن تهنـئىمگه        بهكرى
تهنئىمـدە   ،ھهجدىن كېيىنئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها . قىشقا بۇيرىدىىچ
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  . ئۆمرە قىلدىئېهرام باغالپ، 
  )1651: بۇخارى(

َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَاَنْت الُْمْتَعةُ ِفي الَْحجِّ ِلأَْصَحابِ ُمَحمٍَّد  - 3356
 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاصَّةً

تهمهتتــۇ ھهجــى : دەيــدۇئهبــۇ زەر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق  - 3356
بىلىرىگه قىلىــش پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســاھا

  . خاس ئىدى
  )1224: مۇسلىم(

 ُمْتَعـةَ  َيْعنِـي  َخاصَّةً لََنا إِلَّا الُْمْتَعَتاِن َتْصلُُح لَا َعْنُه اللَُّه َرِضَي ذَرٍّ أَُبو قَالَ - 3357
 .الَْحجِّ َوُمْتَعةَ النَِّساِء

: مۇنداق دېگهنئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهنه بىر رىۋايهتته  – 3357
بىــلهن ۋاقىتلىــق نىكــاھ  ۋە ئايــالالر تهمهتتــۇ يهنــى ھهجتئه، ئىككــى مــۇ

  . يهنى ساھابىلهرگىال خاس ئىش ئىدى ،ئوقۇتۇش بىزگىال
  )1224: مۇسلىم(

أََبا ذَرٍّ كَانَ َيقُولُ ِفيَمْن َحجَّ ثُمَّ فََسَخَها بُِعْمَرٍة لَْم أن  بن األسود يملََعْن ُس - 3358
 .الَِّذيَن كَاُنوا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكُْن ذَِلَك إِلَّا ِللرَّكْبِ

ــ    - 3358 رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ   زەرۇ ســۇلهيم ئىبنــى ئهســۋەد ئهب
ــتىگه      ــڭ نىيىــ ــۇنى ئۆمرەنىــ ــيىن ئــ ــاغالپ، كېــ ــرام بــ ــگه ئېهــ ھهجــ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    بۇنداق قىلىـش پهقهت : ھهققىدە ①ئۆزگهرتكهنلهر
گىال خـاس ئىـدى، ـ     سـهللهم بىـلهن بىلـله بولغـان كىشـىلهر     ئهلهيهـى ۋە 

   .②دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
  )1807: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
ــيىن، ھهج        ① ــدىن كې ــاغالپ بولغان ــرام ب ــپ، ئېه ــيهت قىلى ــگه نى ــر كىشــى ھهج ـــ بى ــۆزگهرتىش ـ ــيهت ئ نى

ــۇ، نىــــيهت     ــا، بــ ــۆزگهرتكهن بولســ ــاقچى بولــــۇپ نىيىتىنــــى ئــ ــۆمرە ھهج قىلمــ قىلىشــــتىن بــــۇرۇن ئــ
 .ئۆزگهرتىش دېيىلىدۇ
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َعْن الَْحارِِث ْبنِ بِلَالٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَفَْسُخ الَْحجِّ لََنـا   - 3359
 .اصَّةًَخاصَّةً أَْم ِللنَّاسِ َعامَّةً قَالَ َبلْ لََنا َخ

نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ىھــارىس ئىبنــى بىــالل دادىســ - 3359
  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: رىۋايهت قىلىدۇ

ـــ  ــى اـ ــۆمرەگه  ! نىــڭ پهيغهمبىــرى هللائ پهرز ھهجنىــڭ نىيىتىنــى ئ
ئۆزگهرتىش بىزگىال خاسمۇ ياكى باشقىالرمۇ شـۇنداق قىلسـا بوالمـدۇ؟ ـ     

  :م، ماڭادەپ سورىغانىدى
   .①ىدەپ جاۋاب بهرد ، ـبىزگىال خاس) ئۇنداق قىلىش(ــ 

  )2808: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 3360
َنَزلَْنا بَِسرَِف قَالَْت فََخَرَج إِلَى أَْصـَحابِِه  َوَسلََّم ِفي أَْشُهرِ الَْحجِّ َولََياِلي الَْحجِّ َوُحُرمِ الَْحجِّ فَ

 فَقَالَ َمْن لَْم َيكُْن ِمْنكُْم َمَعُه َهْدٌي فَأََحبَّ أَنْ َيْجَعلََها ُعْمَرةً فَلَْيفَْعلْ َوَمْن كَانَ َمَعُه الَْهْدُي
فَأَمَّا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَا قَالَْت فَالْآِخذُ بَِها َوالتَّارُِك لََها ِمْن أَْصَحابِِه قَالَْت 

َورَِجالٌ ِمْن أَْصَحابِِه فَكَاُنوا أَْهلَ قُوٍَّة َوكَانَ َمَعُهْم الَْهْدُي فَلَْم َيقِْدُروا َعلَى الُْعْمَرِة قَالَـْت  
أَْبِكي فَقَالَ َما ُيْبِكيِك َيا َهْنَتـاُه قُلْـُت    فََدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا

ا َسِمْعُت قَْولََك ِلأَْصَحابَِك فَُمنِْعُت الُْعْمَرةَ قَالَ َوَما َشأُْنِك قُلُْت لَا أَُصلِّي قَالَ فَلَا َيِضُريِك إِنََّم
هِنَّ فَكُونِي ِفي َحجَِّتِك فََعَسى اللَّـُه  أَْنِت اْمَرأَةٌ ِمْن َبَناِت آَدَم كََتَب اللَُّه َعلَْيِك َما كََتَب َعلَْي

أَنْ َيْرُزقَِكيَها قَالَْت فََخَرْجَنا ِفي َحجَِّتِه َحتَّى قَِدْمَنا ِمًنى فَطََهْرُت ثُمَّ َخَرْجُت ِمـْن ِمًنـى   
صََّب َوَنَزلَْنـا َمَعـُه   فَأَفَْضُت بِالَْبْيِت قَالَْت ثُمَّ َخَرَجْت َمَعُه ِفي النَّفْرِ الْآِخرِ َحتَّى َنَزلَ الُْمَح

ثُـمَّ  فََدَعا َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَبِي َبكْرٍ فَقَالَ اْخُرْج بِأُْخِتَك ِمْن الَْحَرمِ فَلُْتهِلَّ بُِعْمَرٍة ثُمَّ افُْرغَا 
ـ  ُت َوفََرغْـُت ِمـْن   ائِْتَيا َها ُهَنا فَإِنِّي أَْنظُُركَُما َحتَّى َتأِْتَيانِي قَالَْت فََخَرْجَنا َحتَّى إِذَا فََرغْ

الطََّواِف ثُمَّ جِئُْتُه بَِسَحَر فَقَالَ َهلْ فََرغُْتْم فَقُلُْت َنَعْم فَآذَنَ بِالرَِّحيلِ ِفي أَْصَحابِِه فَاْرَتَحـلَ  
 .النَّاُس فََمرَّ ُمَتَوجًِّها إِلَى الَْمِديَنِة

                                                 
 .دېگهنزەئىپ، ـ ): 177(ئهلبانى  ①
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ا بىـز ھهج ئايلىرىـد  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ - 3360
، يولغـا چىقىـپ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله    

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . سهرف دېگهن جايغا چۈشتۇق
  :ساھابىلىرىنىڭ يېنىغا چىقىپ

 گه ئۆزگهرتىشنىئۆمرەھهج نىيىتىنى  قۇربانلىقى يوقالرئاراڭالردا ــ 
. دېــدى ـــ! مىســۇنئۇنــداق قىل رقۇربــانلىقى بــارال .ئۆزگهرتســۇن خالىســا،

ــدى،       ــيهت قىلـ ــۆمرەگه نىـ ــانالر ئـ ــانلىقى بولمىغـ ــاھابىلهردىن قۇربـ سـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    .باشقىلىرى ئۇنداق قىلمىدى

بىر تۈركۈم ساھابىلىرى ھهجگه تولۇق تهييـارلىق  ) قول ئىلكىدە بار(ۋە 
ە قىلىشــقا قــادىر  قىلىــپ قۇربــانلىق بىــلهن چىققاچقــا، ئــۇالر ئــۆمر     

  .بواللمىدى
مهن  ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يېنىمغـا كىرگهنـدە    

  :يىغالۋاتاتتىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن. نېمىگه يىغاليسهن؟ ـ دەپ سورىدى! ــ ئى ئائىشه

مهن ئــــۆمرە  .ڭنى ئاڭلىــــدىمۈســــۆز ئېيتقــــان ــــــ ســــاھابىلهرگه
  .بولدۇم، ـ دېدىم لمايدىغانقىال

  :مهن. ـ دەپ سورىدى ساڭا نېمه بولدى؟ــ 
 بــۇنى ئاڭلىغــان. دېــدىمـ    ،دىغان بولــۇپ قالــدىمنامــاز ئوقۇيالمايــــــ 

   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
غـا پۈتـۈلگهن   ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزلىرىبۇ دېگهن ، ــ ھېچقىسى يوق

، ۇۋەرھهججىڭنـى داۋامالشـتۇر  شۇڭا قايغۇرمـاي   .بىر ئىش، سهنمۇ شۇالرنىڭ بىرى
  . دېدى ، ـساڭىمۇ ئۆمرە قىلىشنى نېسىپ قىلىپ قاالرهللا بهلكى ا

ھهج پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن بىلـــله   ئانـــدىن
مىنـادىن  . ھهيزدىن پاك بولدۇم يېتىپ بارغاندا،مىناغا پائالىيهتلىرىنى قىلىپ 

كــۈنى  -13ئانــدىن زۇلههجــجه ئېيىنىــڭ  .پ قىلــدىمنى تــاۋاچىقىــپ، بهيتــۇلالھ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . قايتىپ كېتىش ئۈچۈن يولغا چىقتۇق

ــلهن  ــا چۈشــتۇق  بمۇھهسســهبى ــگهن جايغ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   .دې پهيغهم
  :راھمان ئىبنى ئهبۇ بهكرىنى چاقىرىپۇرۋەسهللهم ئابد
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گه ئېهــرام ەئېلىــپ چىققىــن، ئــۆمرغا نىــڭ ســىرتىھهرەم ــــ ھهمشــىرەڭنى
قايتىــپ كهلگىــچه، مهن بــۇ يهردە پ ىتىــتۈگ تــاۋاپنى ســىلهر. بــاغالپ كىرســۇن
مهن  .شۇنىڭ بىلهن، بىز ھهرەمنىڭ سىرتىغا چىقتـۇق . دېدى ساقالپ تۇرىمهن، ـ 

ــاڭ    ــپ، ت ــالىيهتلىرىنى تۈگىتى ــهلاللالھۇ  ئۆمرەنىــڭ پائ ــبهر س ــهھهردە پهيغهم س
  :مهندىن .كهلدىمقايتىپ ېنىغا ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ي

  .ــ تۈگهتتىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
سـاھابىلىرىنى   پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     .دېـدىم  ، ـ ھهئهــ 

شـۇنداق قىلىـپ، ھهممهيـلهن مهدىـنىگه قـاراپ يولغـا       . بۇيرىـدى يولغا چىقىشقا 
  . چىقتۇق

  )1560: بۇخارى(

اُس َوَمْن طَاَف بِالَْبْيِت قَْبلَ َصلَاِة الصُّـْبحِ ثُـمَّ   فَاْرَتَحلَ النَّ :ومن رواياته - 3361
 .َخَرَج ُمَوجًِّها إِلَى الَْمِديَنِة

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ يهنه بىـر رىۋايىتىـدە مۇنـداق      - 3361
  :دېيىلگهن

بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىپ بولغانالر بامدات نامىزىدىن بـۇرۇن يولغـا   
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بهيتۇلالھقـا     پهيغهمـبه (چىقتى، ئانـدىن  

   .مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى) بېرىپ تاۋاپ قىلىپ بولغاندىن كېيىن
   )1788: بۇخارى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َخَرْجَنا قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 3362
 اللَّـهِ  َرُسولُ قَالَ َمكَّةَ قَِدْمُت فَلَمَّا: َسرَِف بنحوه وفيه جِئَْنا َحتَّى الَْحجَّ اإِلَّ َنذْكُُر لَا َوَسلََّم
 قَالَـتْ  الَْهْدُي َمَعُه كَانَ َمْن إِلَّا النَّاُس فَأََحلَّ ُعْمَرةً اْجَعلُوَها ِلأَْصَحابِِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 فَلَمَّا :وفيه ...الَْيَساَرِة َوذَوِي َوُعَمَر َبكْرٍ َوأَبِي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى يِّالنَّبِ َمَع الَْهْدُي فَكَانَ
 قَالَـتْ  بَِحجٍَّة َوأَْرجُِع َوُعْمَرٍة بَِحجٍَّة النَّاُس َيْرجُِع اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت الَْحْصَبِة لَْيلَةُ كَاَنْت
 َحِديثَـةُ  َجارَِيةٌ َوأََنا لَأَذْكُُر فَإِنِّي قَالَْت َجَمِلِه َعلَى فَأَْرَدفَنِي َبكْرٍ أَبِي ْبَن الرَّْحَمنِ َعْبَد فَأََمَر
 َجَزاءă بُِعْمَرٍة ِمْنَها فَأَْهلَلُْت التَّْنِعيمِ إِلَى جِئَْنا َحتَّى الرَّْحلِ ُمْؤِخَرةَ َوْجهِي فَُيِصيُب أَْنَعُس السِّنِّ
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 .اْعَتَمُروا يالَِّت النَّاسِ بُِعْمَرِة
بىــز پهيغهمــبهر : دەيــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق  ئائىشــه – 3362

تــا ســهرف  بىلــله يولغــا چىقىــپ، ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن
 ...دېــگهن يهرگه كهلگهنــگه قهدەر نىيىتىمىــزدە پهقهت ھهجــال بــار ئىــدى 

هللهم مهككىــگه يېتىــپ بارغانــدا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســ  
ســـاھابىلىرىدىن قۇربـــانلىقى يوقالرنىـــڭ ھهج نىيىتىنـــى ئـــۆمرەگه     
ــداق قىلماســلىقىنى     ــانلىق مېلــى بارالرنىــڭ ئۇن ئۆزگهرتىشــىنى، قۇرب

شۇنىڭ بىلهن، قۇربانلىق مال ئېلىـپ ماڭغـانالردىن باشـقىالر    . ئېيتتى
  .ئۆمرەنى ئادا قىلىپ بولۇپ، ئېهرامدىن چىقتى

ــى    ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــرى  پهيغهمـ ــۇ بهكـ ــهللهم، دادام ئهبـ  ۋەسـ
ــۇ ۋە      ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــۇ، ئ ــۇ ئهنه ــقا  رەزىيهلالھ ــۇالردىن باش ــولئ  ق

  ... ئىلكىدە بار كىشىلهرنىڭ قۇربانلىقى بار ئىدى
كېچىسـى،   ېتىش ئاخىرلىشـىپ، مىنـادىن قايتقـان   يتانغا تاش ئشه
  :مهن

 ،دۇھهج ۋە ئۆمرە قىلىـپ قايتىـ   باشقىالر! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
دېسهم، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ؟ ـ مهن ھهج بىلهنال قايتامدىمهن

ئۇنىـڭ  مېنـى   چاقىرىـپ،  اھمان ئىبنـى ئهبـۇ بهكرىنـى   ررۇۋەسهللهم ئابـد 
يېشـىمنىڭ  . گه مىندۈرۈپ ئۆمرە قىلدۇرۇپ كېلىشكه بۇيرىدىسىتۆگى

يـــۈزۈم پـــات ـ پـــات ئىگهرنىـــڭ    ، قېلىـــپ ىـــدىن مۈگـــدەپككىچىكلى
شـۇ  بىـز  . شـۇ ئىشـالر ھېلىمـۇ ئېسـىمدە    . ىپ كېتهتتـى تۇمشۇقىغا تېگ

ئـۆمرە   مهنمـۇ باشـقىالر  يهردىـن   ئـۇ  .تىپ كهلدۇقېماڭغانچه تهنئىمگه ي
ئـــۆمرىگه ئېهـــرام ، قىلىـــپ ئېرىشـــكهن ئهجىـــرگه ئېرىشـــىش ئۈچـــۈن 

  . باغلىدىم
  )1211: مۇسلىم(

َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه - 3363
ْيِه َوَسلََّم فَِمنَّا َمْن أََهلَّ بُِعْمَرٍة َوِمنَّا َمْن أََهلَّ بَِحجٍّ فَقَِدْمَنا َمكَّةَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ْمَرٍة َوأَْهَدى فَلَا ُيِحلُّ َحتَّى ُيِحلَّ بَِنْحرِ َهْديِِه َمْن أَْحَرَم بُِعْمَرٍة َولَْم ُيْهِد فَلُْيْحِللْ َوَمْن أَْحَرَم بُِع
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لْ َوَمْن أََهلَّ بَِحجٍّ فَلُْيِتمَّ َحجَُّه قَالَْت فَِحْضُت فَلَْم أََزلْ َحاِئًضا َحتَّى كَانَ َيْوُم َعَرفَةَ َولَْم أُْهِل
َوَسلََّم أَنْ أَْنقَُض َرأِْسي َوأَْمَتِشطَ َوأُِهلَّ بَِحجٍّ َوأَْتُرَك  إِلَّا بُِعْمَرٍة فَأََمَرنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

الُْعْمَرةَ فَفََعلُْت ذَِلَك َحتَّى قََضْيُت َحجِّي فََبَعثَ َمِعي َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَبِي َبكْـرٍ الصِّـدِّيقِ   
 .َوأََمَرنِي أَنْ أَْعَتِمَر َمكَانَ ُعْمَرِتي ِمْن التَّْنِعيمِ

نىـڭ يهنه بىـر رىۋايىتىـدە مۇنـداق     رەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه – 3363
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ۋىدالىشــىش ھهجىــدەبىــز : دېــيىلگهن

گه يهنه بهزىـلهر ئـۆمرە  ، هزىـلهر ھهجـگه  ب. تـۇق چىق يولغـا  ۋەسهللهم بىلهن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  ،مهككىگه كهلگهندە. ئېهرام باغلىغانىدى

قۇربانلىق ئېلىـپ كهلمىـگهن    پ،گه ئېهرام باغالەكىم ئۆمر«: ۋەسهللهم
ــدىن چىقســۇن   ــا، ئېهرام ــۆمر (بولس ــى ئ ــدىن  ەيهن ــادا قىلىــپ بولغان نى ئ
ھهجـگه قايتىـدىن   ھهج كۈنلىرى كهلگهندە  ،كېيىن ئېهرامدىن چىقىپ

قۇربــانلىق ئېلىــپ  پ،گه ئېهــرام بــاغالەكىــم ئــۆمر .)ئېهــرام باغلىســۇن
. قۇربانلىقىنى بوغۇزالپ بولغۇچه ئېهرامدىن چىقمىسـۇن كهلگهن بولسا، 

  .دېدى »!ام قىلسۇنكىم ھهجگه ئېهرام باغلىغان بولسا، ھهجىنى تام
مهن  .لىپ، ئهرەفـات كـۈنىگه قهدەر سـاقايمىدىم   ېمهن ھهيز كۆرۈپ ق

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . ئېهرام باغلىغان ئىدىم ىالگەپهقهت ئۆمر
ــۆمر مېنــى بېشــى ۋەســهللهم ــاراپ، ئ ھهجــگه ، نى قالــدۇرۇپەمنى يۇيــۇپ ت

 .مهن دېگىنىنـى قىلىـپ، ھهجنـى تـۈگهتتىم    . ا بۇيرىـدى شقئېهرام باغال
 ى بىـلهن ئىككىمىزنـى  راھمان ئىبنى ئهبۇ بهكرۇئابد ئۇنىڭدىن كېيىن،
   .ئېهرام باغالپ، ئۆمرەنىمۇ ئادا قىلدىمتهنئىمدىن . تهنئىمگه ئهۋەتتى

  )319: بۇخارى(

اِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  عن َع - 3364
ـ  لَّ َوَسلََّم ُمَواِفَني ِلهِلَالِ ِذي الَْحجَِّة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أََحبَّ أَنْ ُيهِ

َحبَّ أَنْ ُيهِلَّ بَِحجٍَّة فَلُْيهِلَّ َولَْولَا أَنِّي أَْهَدْيُت لَأَْهلَلُْت بُِعْمَرٍة فَِمْنُهْم َمْن بُِعْمَرٍة فَلُْيهِلَّ َوَمْن أَ
وفيه فَقََضى اللَُّه َحجََّها . أََهلَّ بُِعْمَرٍة َوِمْنُهْم َمْن أََهلَّ بَِحجٍَّة َوكُْنُت ِممَّْن أََهلَّ بُِعْمَرٍة بنحوه

 َيكُْن ِفي َشْيٍء ِمْن ذَِلَك َهْدٌي َولَا َصَدقَةٌ َولَا َصْوٌم َوُعْمَرَتَها َولَْم
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نىــڭ مۇنــداق رەزىيهلالھــۇ ئهنها ئائىشــهيهنه بىــر رىــۋايهتته  – 3364
زۇلههجـجه ئېيـى كىرىشـكه بىـر قـانچه      : دېگهنلىكى رىـۋايهت قىلىنغـان  

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ھهجــگه نىــيهت قىلىــپ  كــۈن قالغانــدا،
ــا چىقتـــۇق ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . بىلـــله يولغـ
  :ۋەسهللهم

ئهگهر . ھهجــگه ئېهــرام باغلىســۇن خالىغــانالر خالىغــانالر ئــۆمرەگه،«
گه ئېهـرام  ە ھهجئهلۋەتته ئۆمر ،مهن قۇربانلىق ئېلىپ ماڭمىغان بولسام

ھهجـگه  شۇنىڭ بىلهن، بهزىلهر ئۆمرەگه، يهنه بهزىـلهر  . دېدى »باغاليتتىم
 داۋامـــى( ...دىمانىـــگه ئېهـــرام باغلىغەئـــۆمر مـــۇمهن. دىىـــرام باغلئېهـــ

شـۇنىڭ بىـلهن،   ): راۋى مۇنداق دەيـدۇ ). (يۇقىرىدىكى ھهدىسكه ئوخشاش
. تائـــاال ئۇنىڭغـــا ھهم ھهج ھهم ئـــۆمرە قىلىشـــنى نېســـىپ قىلـــدىهللا ا
ئۆمرەنىڭ نىيىتىنى ھهجگه ئايالندۇرغانلىقى يـاكى ھهجـدىن كېـيىن    (

ىش يـاكى روزا  قۇربانلىق قىلىش، سهدىقه بېـر ) چۈنئۆمرە قىلغانلىقى ئۈ
ــ   ارەتلهردىن ھــېچ قايسىســى ئۇنىڭغــا ۋاجىــپ    تۇتــۇش دېگهنــدەك كهفف

  . بولمىغانىدى
  )1786: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا ُنَرى إِلَّـا   - 3365
كُْن َساَق الَْهْدَي أَنْ نَُّه الَْحجُّ فَلَمَّا قَِدْمَنا َتطَوَّفَْنا بِالَْبْيِت فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَْم َيأَ

َرِضَي اللَّـُه َعْنَهـا    َيِحلَّ فََحلَّ َمْن لَْم َيكُْن َساَق الَْهْدَي َونَِساǗُُه لَْم َيُسقَْن فَأَْحلَلَْن قَالَْت َعاِئَشةُ
ـ   َرٍة فَِحْضُت فَلَْم أَطُْف بِالَْبْيِت فَلَمَّا كَاَنْت لَْيلَةُ الَْحْصَبِة قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه َيْرجُِع النَّـاُس بُِعْم

اذَْهبِي َمَع أَِخيـِك إِلَـى   َوَحجٍَّة َوأَْرجُِع أََنا بَِحجٍَّة قَالَ َوَما طُفِْت لََياِلَي قَِدْمَنا َمكَّةَ قُلُْت لَا قَالَ فَ
قَْرى َحلْقَى التَّْنِعيمِ فَأَِهلِّي بُِعْمَرٍة ثُمَّ َمْوِعُدِك كَذَا َوكَذَا قَالَْت َصِفيَّةُ َما أَُرانِي إِلَّا َحابَِسَتُهْم قَالَ َع

َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فَلَِقَينِـي   أََو َما طُفِْت َيْوَم النَّْحرِ قَالَْت قُلُْت َبلَى قَالَ لَا َبأَْس اْنِفرِي قَالَْت
 َوُهَو ُمْنَهـبِطٌ  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْصِعٌد ِمْن َمكَّةَ َوأََنا ُمْنَهبِطَةٌ َعلَْيَها أَْو أََنا ُمْصِعَدةٌ

 .ِمْنَها
ــداق    - 3365 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ھهجگىــال نىــيهت قىلــپ يولغــا   
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ــۇق ــگه ي. چىقت ــپ، تىــپ كېمهككى ــدۇق ېلى ــاۋاپ قىل ــۇلالھنى ت . بهيت
ــپ    ــانلىق ئېلىــ ــهللهم قۇربــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ

ــدى    ــقا بۇيرىـ ــدىن چىقىشـ ــى ئېهرامـ ــلهن،  . كهلمىگهنلهرنـ ــۇنىڭ بىـ شـ
ــلهر  ــانلىق ئېلىـــپ كهلمىگهنـ ــ قۇربـ ــىدىن چىقئېهرامـ ــبهر . تـ پهيغهمـ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئايــاللىرىمۇ قۇربــانلىق ئېلىــپ      
ــز كــۆرۈپ  .كهلمىگهنىــدى، شــۇڭا ئۇالرمــۇ ئېهرامــدىن چىقتــى   مهن ھهي

ئېــتىش شــهيتانغا تــاش . قالغــان ئىــدىم، بهيتــۇلالھنى تــاۋاپ قىلمىــدىم
  :كېچىسى، مهن ئاخىرلىشىپ مىنادىن قايتقان

باشقىالر ئـۆمرە بىـلهن ھهجنـى تهڭ ئـادا     ! مبىرىنىڭ پهيغههللائى اــ 
پهيغهمــبهر  ، ـ دېســهم،   يتســا، مهن ھهج قىلىــپال قايتامــدىم؟ قىلىــپ قا

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  .ەپ سورىدىد ـ مهككىگه كهلگهن كېچىلهردە تاۋاپ قىلمىغانمۇ؟ــ 
  .دېدىمـ ياق، ــ 
ىـلهن تهنـئىمگه   ب )ئابدۇراھمان ئىبنى ئهبۇ بهكـرى ( قېرىندىشىڭــ 
 بىـز كهلگىـن،  ئۆمرەنى ئـادا قىلىـپ    ،ئېهرام باغالپ ە ئۈچۈنئۆمر ،بېرىپ

  : هاىيه رەزىيهلالھۇ ئهنفسهئاندىن . دېدىۈشهيلى، ـ پاالنى جايدا كۆر
ــدەك قىلىــمهن   ـــ مهن ســىلهرنى يولــدىن قويىدىغان ــ دېگ! ـ  ،نىــدىهـ

  :غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهي
 غانمىــدىڭ؟ ـ    كــۈنى تــاۋاپ قىلمى  لىق قىلغــانقۇربــان! ــــ ئــاپال 

  :ىدى، ئۇدېگهن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     .ــ قىلغانىـدىم، ـ دەپ جـاۋاب بهردى   

  : ۋەسهللهم
  .دېدى بولسا، ھېچ ۋەقهسى يوق، يولغا چىقىۋەر ـئۇنداق ــ 

گه كىرىــپ مهن مهككىــ: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ 
مــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهككىــدىن     كېتىۋاتســام، پهيغه

   .چىقىپ كېتىۋاتقانىكهن، يولدا ئۇچرىشىپ قالدۇق
  )1561: بۇخارى(
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 لَا ُنلَبِّي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َخَرْجَنا ويف رواية َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت - 3366
 .هوبنح ُعْمَرةً َولَا َحجا َنذْكُُر

: ېـگهن يهنه بىر رىۋايهتته ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق د   - 3366
ىـپ  بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن تهلبىـيه ئېيت    

داۋامى ( .نى تىلغا ئالمىغانىدۇقئۆمرە ياكى ھهج لېكىن ،چىقتۇق يولغا
  . )يۇقىرىدىكى ھهدىسكه ئوخشاش

  )1211: مۇسلىم(

َشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه اْعَتَمْرُتْم َولَْم أَْعَتِمـْر  َعْن َعاِئ - 3367
 .فَقَالَ َيا َعْبَد الرَّْحَمنِ اذَْهْب بِأُْخِتَك فَأَْعِمْرَها ِمْن التَّْنِعيمِ فَأَْحقََبَها َعلَى َناقٍَة فَاْعَتَمَرْت

مهن پهيغهمبهر : هنه مۇنداق دەيدۇيئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها  - 3367
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ـــ  ــى اــ ــرى هللائـ ــڭ پهيغهمبىـ ــدىڭالر، مهن   ! نىـ ــۆمرە قىلـ ــىلهر ئـ سـ
  :دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىاللمىدىم، ـ

تهنـئىمگه ئېلىـپ بـارغىن،    قىز قېرىندىشـىڭنى  ! راھمانۇئى ئابدــ 
نى تۆگىگه مىنـدۈرۈپ  مې ،ئۇ. دېدىـ ! كهلسۇن شۇ يهردىن ئېهرام باغالپ

  . شۇنىڭ بىلهن، ئۆمرەنىمۇ ئادا قىلدىمئاپاردى، 
 )1518: بۇخارى(

 بِالَْبْيـتِ  َتطُْف َولَْم فَقَِدَمْت بُِعْمَرٍة أََهلَّْت أَنََّها َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 3368
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ لََها فَقَالَ بِالَْحجِّ أََهلَّْت َوقَْد لََّهاكُ الَْمَناِسَك فََنَسكَْت َحاَضْت َحتَّى
 إِلَـى  الرَّْحَمنِ َعْبِد َمَع بَِها فََبَعثَ فَأََبْت َوُعْمَرِتِك ِلَحجِِّك طََوافُِك َيَسُعِك النَّفْرِ َيْوَم َوَسلََّم
 .الَْحجِّ َبْعَد فَاْعَتَمَرْت التَّْنِعيمِ

ەگه ئـۆمر مهن  :يهنه مۇنـداق دەيـدۇ   ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا  - 3368
قېلىـپ، ئـۇنى ھهجـگه ئـۆزگهرتتىم،      ھهيـز كـۆرۈپ   ىغانىدىم،ئېهرام باغل

، ھهجنىـڭ  لمىغان بولساممۇتاۋاپ قىال بهيتۇلالھنى ،مهككىگه كهلگهندە
ــقا  ــاۋاپتىن باشـ ــالىيهتلتـ ــارلىق پائـ ــادا نى ىرىبـ ــئـ ــادىن . دىمقىلـ مىنـ
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ) مهن پاك بولغاندىن كېـيىن (نى قايتىدىغان كۈ
  : اماڭئهلهيهى ۋەسهللهم 

هن بهيتۇلالھنى ئهمدى تـاۋاپ قىلسـاڭ ھهج ۋە ئـۆمرەڭ شـۇنىڭ     ســ 
. ، ـ دېـدى  )قايتـا ئـۆمرە قىلىشـنىڭ ھـاجىتى يـوق     ( ئـادا تاپىـدۇ  بىلهنـال  

ى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـ   شۇنىڭ بىلهن،  .مئۇنىمىدى لېكىن مهن
. مگه ئهۋەتتــىىراھمان بىــلهن تهنــئۇئابــدمېنــى قېرىندىشــىم ۋەســهللهم 

   .قىلىۋالدىمھهجدىن كېيىن ئۆمرە  شۇنداق قىلىپ،
  )1211: مۇسلىم(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعلَى قَِدْمُت قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُموَسى أَبِي َعْن - 3369
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ بِإِْهلَالِ أَْهلَلُْت قُلُْت قَالَ أَْهلَلَْت بَِم فَقَالَ بِالَْبطَْحاِء ُمنِيٌخ َوُهَو َوَسلََّم
 فَطُفُْت ِحلَّ ثُمَّ َوالَْمْرَوِة َوبِالصَّفَا بِالَْبْيِت فَطُْف قَالَ لَا قُلُْت َهْديٍ ِمْن ُسقَْت َهلْ قَالَ َوَسلََّم
 أُفِْتـي  فَكُْنُت َرأِْسي َوغََسلَْت فََمَشطَْتنِي قَْوِمي ِمْن اْمَرأَةً أََتْيُت ثُمَّ َوالَْمْرَوِة فَاَوبِالصَّ بِالَْبْيِت
 إِنََّك فَقَالَ َرُجلٌ َجاَءنِي إِذْ بِالَْمْوِسمِ لَقَاِئٌم فَإِنِّي ُعَمَر َوإَِماَرِة َبكْرٍ أَبِي إَِماَرِة ِفي بِذَِلَك النَّاَس
 بَِشْيٍء أَفَْتْيَناُه كُنَّا َمْن النَّاُس أَيَُّها فَقُلُْت النُُّسِك َشأِْن ِفي الُْمْؤِمنَِني أَِمُري أَْحَدثَ َما َتْدرِي لَا

 اَهـذَ  َما الُْمْؤِمنَِني أَِمَري َيا قُلُْت قَِدَم فَلَمَّا فَأَْتمُّوا فَبِِه َعلَْيكُْم قَاِدٌم الُْمْؤِمنَِني أَِمُري فََهذَا فَلَْيتَِّئْد
 َوأَِتمُّـوا { قَالَ َوَجلَّ َعزَّ اللََّه فَإِنَّ اللَِّه بِِكَتابِ َنأُْخذْ إِنْ قَالَ النُُّسِك َشأِْن ِفي أَْحَدثَْت الَِّذي
 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيَّ فَإِنَّ َوالسَّلَام الصَّلَاةُ َعلَْيِه َنبِيَِّنا بُِسنَِّة َنأُْخذْ َوإِنْ} ِللَِّه َوالُْعْمَرةَ الَْحجَّ
 .الَْهْدَي َنَحَر َحتَّى َيِحلَّ لَْم َوَسلََّم

مهن پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ   ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3369
دا ، ئۇ بهتها دېگهن جايـ سهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كهل

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئارام ئېلىۋېتىپتىكهن
  :مهن. دېدى ـ نېمىگه ئېهرام باغلىدىڭ؟ــ 
نىــڭ پهيغهمبىــرى نــېمىگه باغلىغــان بولســا، مهنمــۇ شــۇنىڭغا هللاــــ ا

  .دېدىمباغلىدىم، ـ 
  .ـ دەپ سورىدى قۇربانلىق ئېلىپ ماڭدىڭمۇ؟ــ 
  .ـ دېدىمياق، ــ 
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نــى تــاۋاپ قىلغىــن، ەمهرۋبىــلهن  اهفبهيتــۇلالھنى ۋە ســــــ ئۇنــداقتا، 
 اهفسـ  ۋە مهن بهيتـۇلالھنى . دېدى ـ! دىن چىققىنئاندىن كېيىن ئېهرام

بىـر ئايالنىـڭ    جهمهتىمـدىن  غانـدىن كېـيىن،  نى تـاۋاپ قىل ەمهرۋبىلهن 
  .ئۇ ئايال بېشىمنى يۇيۇپ ـ تاراپ قويدى .يېنىغا كهلدىم

ــۇئ ــۆمهر  بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ   هب ــدە ۋە ئ رەزىيهلالھــۇ دەۋرى
نـدىن ھهج توغرۇلـۇق پهتىـۋا    دەۋرىدىن مهلـۇم مهزگىلگىـچه مه  ئهنهۇنىڭ 

ــرەتتىم    ــۋا بېـ ــۇنداق پهتىـ ــىگه مۇشـ ــورىغانالرنىڭ ھهممىسـ ــۆمهر . سـ ئـ
بىر ھهج مهۋسۈمىدە، بىـر   لالھۇ ئهنهۇنىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدىكىرەزىيه

  :يهردە ئۆرە تۇرسام، بىر ئادەم كېلىپ
ــ سهن تېخىچه ئهمىرۇلمۇئمىننىـڭ ھهج پائـالىيهتلىرى ھهققىـدە    

  :مهنشۇنىڭ بىلهن  .دېدى ـ! خهۋەرسىزغۇ دەيمهن؟ بهرگهن تهلىماتىدىن
مهن كىمـگه پهتىـۋا بهرگهن بولسـام، ئـۇنى قىلىشـقا      ! ئى خـااليىق ــ 

مۇئمىنلهرنىـــڭ ئهمىـــرى كېلىۋاتىـــدۇ، ئۇنىـــڭ ! ئالـــدىرىماي تۇرســـۇن
ــالر    ــش قىلىڭ ــۆرە ئى ــا ك ــدىم ! تهلىماتىغ ــ دې ــاب    .ـ ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ئ
   :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يېتىپ كهلگهندە

سـېنىڭ ھهج پائـالىيهتلىرى توغرۇلـۇق    ! ـــ ئـى ئهمىرۇلمـۇئمىنىن   
. سورىدىم بىر نهرسه ئېيتقانلىقىڭنى ئاڭلىدىم، نېمه دېگهنىدىڭ؟ ـ دەپ 

  :ئۇ
بىــدا نــېمه دېــيىلگهن بولســا، شــۇنىڭغا ئهمهل  نىــڭ كىتاهللاــــ بىــز 

لـۇق  وئۈچـۈن ت هللا ھهج بىـلهن ئـۆمرىنى ا  ﴿: تائـاال هللا ا قىلماقچى بولسـاق، 
پهيغهمبىرىمىــــز ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى بىــــز . دەيــــدۇ﴾ ئــــورۇنالڭالر
ــهللهم ــاق،   ۋەسـ ــاقچى بولسـ ــۈننىتىگه ئهمهل قىلمـ ــبهر نىڭ سـ پهيغهمـ

قۇربـــانلىق قىلمىغـــۇچه ئېهرامـــدىن  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
  . دېدى ، ـىغانىدىچىقم

  )1221: مۇسلىم(

 فََعلَُه قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى يَّالنَّبِ أَنَّ َعِلْمُت قَْد ُعَمُر فَقَالَ: رواية ويف – 3370
 َتقْطُـرُ  الَْحجِّ ِفي َيُروُحونَ ثُمَّ الْأََراِك ِفي بِهِنَّ ُمْعرِِسَني َيظَلُّوا أَنْ كَرِْهُت َولَِكْن َوأَْصَحاُبُه
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 .ُرُءوُسُهْم
ــۇ ئهنهۇ   - 3370 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــۋايهتته ئ ــر رى ــداق  يهنه بى نىــڭ مۇن

ــان دېگهنلىكــى  ــۋايهت قىلىنغ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   :رى مهن پهيغهم
 .ھهج تهمهتتــۇ قىلغــانلىقىنى بىلىــمهن ۋەســهللهم ۋە ســاھابىلىرىنىڭ 

ــېكىن  ــا   ل ھاجىالرنىــڭ ئهراك دەرەخلىــرى ئاســتىدا يېتىــپ، ئاياللىرىغ
يېقىنچىلىــق قىلغانــدىن كېــيىن، غۇســلى قىلىــپ، باشــلىرىدىن ســۇ 

   .راپ يولغا چىقىشىنى ياقتۇرمايمهنتامچىپ تۇرغان ھالهتته ھهجگه قا
  )1222: مۇسلىم(

َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه قَالَ َدَخلَْنا َعلَى َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه فَلَمَّا اْنَتَهْيَنا إِلَْيـِه  ـ  3371
ْبنِ ُحَسْينٍ فَأَْهَوى بَِيِدِه إِلَى َرأِْسي فََنَزَع  َسأَلَ َعْن الْقَْومِ َحتَّى اْنَتَهى إِلَيَّ فَقُلُْت أََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ

الَ َمْرَحًبـا  زِرِّي الْأَْعلَى ثُمَّ َنَزَع زِرِّي الْأَْسفَلَ ثُمَّ َوَضَع كَفَُّه َبْيَن ثَْدَييَّ َوأََنا َيْوَمِئٍذ غُلَاٌم َشابٌّ فَقَ
نسـاجة   ُتُه َوُهَو أَْعَمى َوَجاَء َوقُْت الصَّلَاِة فَقَاَم ِفـي بَِك َوأَْهلًا َيا اْبَن أَِخي َسلْ َعمَّا ِشئَْت فََسأَلْ

نِي ثَْوًبا ُملَفَّقًا كُلََّما َوَضَعَها َعلَى َمْنِكبِِه َرَجَع طََرفَاَها إِلَْيِه ِمْن ِصَغرَِها فََصلَّى بَِنـا  ا يعبَِهملتحفا 
نِي َعْن َحجَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َورَِداǗُُه إِلَى َجْنبِِه َعلَى الِْمْشَجبِ فَقُلُْت أَْخبِْر

جَّ ثُـمَّ أُذِّنَ  بَِيِدِه فََعقََد ِتْسًعا ثُمَّ قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَثَ ِتْسَع ِسنَِني لَْم َيُح
ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاجٌّ فَقَِدَم الَْمِديَنةَ َبَشٌر كَِثٌري كُلُُّهـْم  ِفي النَّاسِ ِفي الَْعاِشَرِة أَنَّ َر

للَِّه َصلَّى اللَُّه َيلَْتِمُس أَنْ َيأَْتمَّ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَيْعَملَ بِِمثْلِ َعَمِلِه فََخَرَج َرُسولُ ا
َبكْـرٍ  ِه َوَسلََّم َوَخَرْجَنا َمَعُه َحتَّى أََتْيَنا ذَا الُْحلَْيفَِة فََولََدْت أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيسٍ ُمَحمََّد ْبَن أَبِي َعلَْي

بٍ فَأَْرَسلَْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف أَْصَنُع فَقَالَ اغَْتِسِلي َواْسـَتذِْفرِي بِثَـوْ  
 َوأَْحرِِمي فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد ثُمَّ َرِكـَب الْقَْصـَواَء َحتَّـى إِذَا   

ـ   ȇٍ ااْسَتَوْت بِِه َناقَُتُه َعلَى الَْبْيَداِء قَالَ َجابٌِر َنظَْرُت إِلَى َمدِّ َبَصرِي ِمْن َبْينِ َيَدْيِه ِمْن َراِكـبٍ َوَم
َعلَْيـِه  َوَعْن َيِمينِِه ِمثْلُ ذَِلَك َوَعْن َيَسارِِه ِمثْلُ ذَِلَك َوِمْن َخلِْفِه ِمثْلُ ذَِلَك َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ِملَْنا بِـِه فَأََهـلَّ   َوَسلََّم َبْيَن أَظُْهرَِنا َوَعلَْيِه َيْنزِلُ الْقُْرآنُ َوُهَو َيْعلَُم َتأْوِيلَُه فََما َعِملَ بِِه ِمْن َشْيٍء َع
بَّْيَك إِنَّ الَْحْمَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالتَّْوِحيِد لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك لَبَّْيَك لَا َشرِيَك لََك لَ

ُيهِلُّونَ بِِه فَلَْم َيُردَّ َعلَْيهِْم َرُسولُ اللَّـِه  َوالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك لَا َشرِيَك لََك َوأََهلَّ النَّاُس بَِهذَا الَِّذي 
 َجابٌِر لَْسَنا َنْنوِي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا ِمْنُه َولَزَِم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتلْبَِيَتُه قَالَ
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تَّى إِذَا أََتْيَنا الَْبْيَت َمَعُه اْسَتلََم الرُّكَْن فََرَملَ ثَلَاثًا َوَمَشى أَْرَبًعا ثُـمَّ  إِلَّا الَْحجَّ لَْسَنا َنْعرُِف الُْعْمَرةَ َح
َبْيَن الَْبْيِت قَالَ َتقَدََّم إِلَى َمقَامِ إِْبَراِهيَم فَقََرأَ َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُمَصلŕى فََجَعلَ الَْمقَاَم َبْيَنُه َو

َم قَـالَ  أَبِي َيقُولُ قَالَ اْبُن ُنفَْيلٍ َوُعثَْمانُ َولَا أَْعلَُمُه ذَكََرُه إِلَّا َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّفَكَانَ 
َتْينِ بِقُلْ ُهَو اللَّـُه  ُسلَْيَمانُ َولَا أَْعلَُمُه إِلَّا قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْع

الصَّفَا فَلَمَّا أََحٌد َوقُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ ثُمَّ َرَجَع إِلَى الَْبْيِت فَاْسَتلََم الرُّكَْن ثُمَّ َخَرَج ِمْن الَْبابِ إِلَى 
بَِما َبَدأَ اللَُّه بِِه فََبَدأَ بِالصَّفَا فََرِقَي َعلَْيـِه   َدَنا ِمْن الصَّفَا قََرأَ إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه َنْبَدأُ

ُك َولَُه الَْحْمـُد  َحتَّى َرأَى الَْبْيَت فَكَبََّر اللََّه َوَوحََّدُه َوقَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملْ
ِديٌر لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه أَْنَجَز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبـَدُه َوَهـَزَم   ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَ

ذَا الْأَْحَزاَب َوْحَدُه ثُمَّ َدَعا َبْيَن ذَِلَك َوقَالَ ِمثْلَ َهذَا ثَلَاثَ َمرَّاٍت ثُمَّ َنَزلَ إِلَـى الَْمـْرَوِة َحتَّـى إِ   
الَْواِدي َحتَّى إِذَا َصَعَد َمَشى َحتَّى أََتى الَْمْرَوةَ فََصَنَع َعلَى الَْمـْرَوِة  اْنَصبَّْت قََدَماُه َرَملَ ِفي َبطْنِ 

ْمرِي ِمثْلَ َما َصَنَع َعلَى الصَّفَا َحتَّى إِذَا كَانَ آِخُر الطََّواِف َعلَى الَْمْرَوِة قَالَ إِنِّي لَْو اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَ
َي َولََجَعلُْتَها ُعْمَرةً فََمْن كَانَ ِمْنكُْم لَْيَس َمَعُه َهْدٌي فَلُْيْحِللْ َولَْيْجَعلَْها َما اْسَتْدَبْرُت لَْم أَُسْق الَْهْد

 فَقَاَم ُسَراقَةُ ُعْمَرةً فََحلَّ النَّاُس كُلُُّهْم َوقَصَُّروا إِلَّا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْن كَانَ َمَعُه َهْدٌي
َصلَّى  مٍ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِلَعاِمَنا َهذَا أَْم ِللْأََبِد فََشبََّك َرُسولُ اللَِّهْبُن ُجْعُش

ا َبلْ ِلأََبِد أََبٍد اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََصابَِعُه ِفي الْأُْخَرى ثُمَّ قَالَ َدَخلَْت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ َهكَذَا َمرََّتْينِ لَ
ِه َوَسلََّم فََوَجـَد  لَا َبلْ ِلأََبِد أََبٍد قَالَ َوقَِدَم َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن الَْيَمنِ بُِبْدِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

لَْت فَأَْنكََر َعِليٌّ ذَِلَك َعلَْيَها َوقَالَ َمْن فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِممَّْن َحلَّ َولَبَِسْت ِثَياًبا َصبِيًغا َواكَْتَح
َوَسـلََّم  أََمَرِك بَِهذَا فَقَالَْت أَبِي فَكَانَ َعِليٌّ َيقُولُ بِالِْعَراقِ ذََهْبُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  

ِتًيا ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَّـِذي  ُمَحرًِّشا َعلَى فَاِطَمةَ ِفي الْأَْمرِ الَِّذي َصَنَعْتُه ُمْسَتفْ
ـ  َدقَْت ذَكََرْت َعْنُه فَأَْخَبْرُتُه أَنِّي أَْنكَْرُت ذَِلَك َعلَْيَها فَقَالَْت إِنَّ أَبِي أََمَرنِي بَِهذَا فَقَالَ َصَدقَْت َص

لَُّهمَّ إِنِّي أُِهلُّ بَِما أََهلَّ بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َماذَا قُلَْت ِحَني فََرْضَت الَْحجَّ قَالَ قُلُْت ال
ـ   َيَمنِ َوَسلََّم قَالَ فَإِنَّ َمِعَي الَْهْدَي فَلَا َتْحِللْ قَالَ َوكَانَ َجَماَعةُ الَْهْديِ الَِّذي قَِدَم بِِه َعِليٌّ ِمـْن الْ

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْمِديَنِة ِمائَةً فََحلَّ النَّاُس كُلُُّهْم َوقَصَُّروا إِلَّا النَّبِـيَّ  َوالَِّذي أََتى بِِه النَّبِيُّ َصلَّى ا
ـ  ى أََهلُّـوا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْن كَانَ َمَعُه َهْدٌي قَالَ فَلَمَّا كَانَ َيْوُم التَّْروَِيِة َوَوجَُّهوا إِلَى ِمًن

فََرِكَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بِِمًنى الظُّْهَر َوالَْعْصَر َوالَْمْغرَِب َوالِْعَشـاَء   بِالَْحجِّ
ولُ َرُس َوالصُّْبَح ثُمَّ َمكَثَ قَِليلًا َحتَّى طَلََعْت الشَّْمُس َوأََمَر بِقُبٍَّة لَُه ِمْن َشْعرٍ فَُضرَِبْت بَِنِمَرٍة فََساَر
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ـ   ٌف ِعْنـَد  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا َتُشكُّ قَُرْيȈٌ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َواِق
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ بِالُْمْزَدِلفَِة كََما كَاَنْت قَُرْيȈٌ َتْصَنُع ِفي الَْجاِهِليَِّة فَأََجاَز َرُسولُ اللَّ

ُس أََمـَر  َوَسلََّم َحتَّى أََتى َعَرفَةَ فََوَجَد الْقُبَّةَ قَْد ُضرَِبْت لَُه بَِنِمَرٍة فََنَزلَ بَِها َحتَّى إِذَا َزاغَْت الشَّـمْ 
إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْمـَوالَكُْم   بِالْقَْصَواِء فَُرِحلَْت لَُه فََرِكَب َحتَّى أََتى َبطَْن الَْواِدي فََخطََب النَّاَس فَقَالَ

 َعلَْيكُْم َحَراٌم كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ِفي َشْهرِكُْم َهذَا ِفي َبلَِدكُْم َهذَا أَلَا إِنَّ كُلَّ َشْيٍء ِمـْن أَْمـرِ  
أََضُعُه ِدَماǗَُنا َدُم قَالَ ُعثَْمـانُ   الَْجاِهِليَِّة َتْحَت قََدَميَّ َمْوُضوٌع َوِدَماُء الَْجاِهِليَِّة َمْوُضوَعةٌ َوأَوَّلُ َدمٍ

 َدُم اْبُن َربِيَعةَ وقَالَ ُسلَْيَمانُ َدُم َربِيَعةَ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ وقَالَ َبْعـُض َهُؤلَـاِء كَـانَ   
َوأَوَّلُ رًِبا أََضُعُه رَِباَنا رَِبا َعبَّاسِ ْبنِ ُمْسَتْرَضًعا ِفي َبنِي َسْعٍد فَقََتلَْتُه ُهذَْيلٌ َورَِبا الَْجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع 

ـ  ِه َواْسـَتْحلَلُْتْم  َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَإِنَُّه َمْوُضوٌع كُلُُّه اتَّقُوا اللََّه ِفي النَِّساِء فَإِنَّكُْم أََخذُْتُموُهنَّ بِأََماَنِة اللَّ
نَّ أَنْ لَا ُيوِطئَْن فُُرَشكُْم أََحًدا َتكَْرُهوَنُه فَإِنْ فََعلَْن فَاْضـرُِبوُهنَّ  فُُروَجُهنَّ بِكَِلَمِة اللَِّه َوإِنَّ لَكُْم َعلَْيهِ

ْن َتِضلُّوا َضْرًبا غَْيَر ُمَبرِّحٍ َولَُهنَّ َعلَْيكُْم رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف َوإِنِّي قَْد َتَركُْت ِفيكُْم َما لَ
ِه ِكَتاَب اللَِّه َوأَْنُتْم َمْسئُولُونَ َعنِّي فََما أَْنُتْم قَاِئلُونَ قَالُوا َنْشَهُد أَنََّك قَْد َبلَّْغَت َبْعَدُه إِنْ اْعَتَصْمُتْم بِ

اللَُّهمَّ ُهمَّ اْشَهْد َوأَدَّْيَت َوَنَصْحَت ثُمَّ قَالَ بِأُْصُبِعِه السَّبَّاَبِة َيْرفَُعَها إِلَى السََّماِء َوَيْنكُُبَها إِلَى النَّاسِ اللَّ
لِّ َبْيَنُهَما َشْيئًا اْشَهْد اللَُّهمَّ اْشَهْد ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَاَم فََصلَّى الظُّْهَر ثُمَّ أَقَاَم فََصلَّى الَْعْصَر َولَْم ُيَص

الصََّخَراِت َوَجَعـلَ َحْبـلَ    ثُمَّ َرِكَب الْقَْصَواَء َحتَّى أََتى الَْمْوِقَف فََجَعلَ َبطَْن َناقَِتِه الْقَْصَواِء إِلَى
قَِليلًا ِحـَني  الُْمَشاِة َبْيَن َيَدْيِه فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ فَلَْم َيَزلْ َواِقفًا َحتَّى غََرَبْت الشَّْمُس َوذََهَبْت الصُّفَْرةُ 

َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َشـَنَق ِللْقَْصـَواِء   غَاَب الْقُْرȋُ َوأَْرَدَف أَُساَمةَ َخلْفَُه فََدفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
ُس السَّـِكيَنةَ  الزَِّماَم َحتَّى إِنَّ َرأَْسَها لَُيِصيُب َمْورَِك َرْحِلِه َوُهَو َيقُولُ بَِيِدِه الُْيْمَنى السَِّكيَنةَ أَيَُّها النَّا

ا قَِليلًا َحتَّى َتْصَعَد َحتَّى أََتى الُْمْزَدِلفَةَ فََجَمَع َبْيَن أَيَُّها النَّاُس كُلََّما أََتى َحْبلًا ِمْن الِْحَبالِ أَْرَخى لََه
وا ثُمَّ اْضطََجَع الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء بِأَذَاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمَتْينِ قَالَ ُعثَْمانُ َولَْم ُيَسبِّْح َبْيَنُهَما َشْيئًا ثُمَّ اتَّفَقُ

َوَسلََّم َحتَّى طَلََع الْفَْجُر فََصلَّى الْفَْجَر ِحَني َتَبيََّن لَُه الصُّْبُح قَالَ ُسلَْيَمانُ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ُعثَْمـانُ  بِنَِداٍء َوإِقَاَمٍة ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ َرِكَب الْقَْصَواَء َحتَّى أََتى الَْمْشَعَر الَْحَراَم فََرِقَي َعلَْيـِه قَـالَ   

ـ َوُسلَْيَمانُ فَا فََر ْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ فََحِمَد اللََّه َوكَبََّرُه َوَهلَّلَُه َزاَد ُعثَْمانُ َوَوحََّدُه فَلَْم َيَزلْ َواِقفًا َحتَّى أَْس
 َعبَّـاسٍ  جِدا ثُمَّ َدفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشَّْمُس َوأَْرَدَف الْفَْضلَ ْبَن

ظُُّعـُن  َوكَانَ َرُجلًا َحَسَن الشَّْعرِ أَْبَيَض َوِسيًما فَلَمَّا َدفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـرَّ ال 
ُه َعلَى َوْجِه الْفَْضـلِ  َيْجرِيَن فَطَِفَق الْفَْضلُ َيْنظُُر إِلَْيهِنَّ فََوَضَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَد
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الشِّـقِّ  َوَصَرَف الْفَْضلُ َوْجَهُه إِلَى الشِّقِّ الْآَخرِ َوَحوَّلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه إِلَى 
َحرََّك قَِليلًا ثُـمَّ َسـلََك   الْآَخرِ َوَصَرَف الْفَْضلُ َوْجَهُه إِلَى الشِّقِّ الْآَخرِ َيْنظُُر َحتَّى أََتى ُمَحسًِّرا فَ

َماَها الطَّرِيَق الُْوْسطَى الَِّذي ُيْخرُِجَك إِلَى الَْجْمَرِة الْكُْبَرى َحتَّى أََتى الَْجْمَرةَ الَِّتي ِعْنَد الشََّجَرِة فََر
َبطْـنِ الْـَواِدي ثُـمَّ     بَِسْبعِ َحَصَياٍت ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ َحَصاٍة ِمْنَها بِِمثْلِ َحَصى الَْخذِْف فََرَمى ِمْن

َعِليا فََنَحَر َما اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمْنَحرِ فََنَحَر بَِيِدِه ثَلَاثًا َوِستَِّني َوأََمَر 
بَِبْضَعٍة فَُجِعلَْت ِفي ِقْدرٍ فَطُبَِخْت فَأَكَلَا  غََبَر َيقُولُ َما َبِقَي َوأَْشَركَُه ِفي َهْديِِه ثُمَّ أََمَر ِمْن كُلِّ َبَدَنٍة

َوَسـلََّم  ِمْن لَْحِمَها َوَشرَِبا ِمْن َمَرِقَها قَالَ ُسلَْيَمانُ ثُمَّ َرِكَب ثُمَّ أَفَاَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
ِد الُْمطَِّلبِ َوُهْم َيْسقُونَ َعلَى َزْمَزَم فَقَالَ اْنزُِعوا َبنِي إِلَى الَْبْيِت فََصلَّى بَِمكَّةَ الظُّْهَر ثُمَّ أََتى َبنِي َعْب

 . ِمْنُهَعْبِد الُْمطَِّلبِ فَلَْولَا أَنْ َيْغِلَبكُْم النَّاُس َعلَى ِسقَاَيِتكُْم لََنَزْعُت َمَعكُْم فََناَولُوُه َدلًْوا فََشرَِب
گهنلىكىنى دېمۇنداق  ىڭهر ئىبنى مۇھهممهد دادىسىنفجهئ - 3371

بىــز جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھنىڭ يېنىغــا كىــردۇق،  : رىــۋايهت قىلىــدۇ
ئهھۋال سوراپ، ماڭـا   باشقىالردىنھهممىمىز كىرىپ بولغاندىن كېيىن، 

  :مهن ئۆزەمنى تونۇشتۇرۇپ. كېلىپ توختىدى
ئـۇ  . دېـدىم  بولىمهن، ـ  مهن مۇھهممهد ئىبنى ئهلى ئىبنى ھۈسهينــ 

ن ۈكىيىمىمنىــڭ ئۈســت  ى، ئانــدىندقــولى بىــلهن بېشــىمنى ســىلى   
 ،يهشــكهندىن كېــيىنئاســتىن تۈگمىســىنى  ، ئارقىــدىنالتۈگمىســىنى

 .ئۇ چاغدا، مهن تېخى ياش يىگىـت ئىـدىم  . قويدى كۆكسۈمگهئالقىنىنى 
  :ئۇ ماڭا
خالىغـان نهرسـهڭنى   . هنش كهپسۇخ! ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلىــ 

. لهرنى ســورىدىممهن ســورىماقچى بولغــان مهســىلى. دېــدى ـــ! ســورىغىن
بىــر دانه  ئــۇ. نامــاز ۋاقتــى بولــدىشــۇ ئارىــدا،  .ئۇنىــڭ كــۆزى كــۆرمهيتتى

ئۈستىگه ئارتقـان ھالـدا ئورنىـدىن تـۇرۇپ بىـزگه ئىمـام        توقۇلما رەختنى
ئىككـى تهرىپىنـى    ئۇ رەخت كىچىك بولغاچقـا، . پ بهردىناماز ئوقۇبولۇپ 

يهكتىكـى   .ىمۈرىسىگه ئارتىپ تۇرسىمۇ، يهرگه چۈشـۈپ كېتىـپ تـۇراتت   
 .يېنىدىكى ئاسقىدا ئېسىقلىق تۇرۇقلۇق ئۇ نامازنى شۇ پېتى ئوقۇۋەردى

  :ئۇنىڭدىن مهن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قانـــداق ھهج  ـــــ 

ئــۇ بــارمىقى بىــلهن . نى ئېيتىــپ بهرگهن بولســاڭ، ـ دېــدىم  قىلغــانلىقى
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  :ئاندىن كېيىن. توققۇزنى سانىدى
) ھىجـرەتتىن كېـيىن  (الھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر سهلاللــ 

ــۇز يىل ــچهتوقق ــى   غى ــونىنچى يىل ــدى، ئ ــگه  ھهج قىلمى ــڭ ھهج ، ئۆزىنى
ئىنسـانالر  بۇنى ئاڭلىغان  .بارماقچى بولغانلىقىنى خهلققه ئېالن قىلدى

ئـــۇالر ھهج  .تهرەپ ـ تهرەپـــتىن مهدىـــنىگه قـــاراپ ئېقىشـــقا باشـــلىدى    
ۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه ئهگىشـىپ،   پائالىيهتلىرىنى پهيغهمبهر سهلاللالھ

  .ئۇ قانداق قىلسا شۇنداق ئادا قىلىشنى ئارزۇ قىالتتى
يولغـا  بىلـله  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن      بىز 

ئهســـما رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا  يېتىـــپ بارغانـــدا،گه فهلهيۇلهـــۇز .تـــۇقچىق
ئهنهــا  ئهســما رەزىيهلالھــۇ. مــۇھهممهد ئىبنــى ئهبــۇ بهكرىنــى يهڭگىــدى 

 دىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم لۇق توغرۇ ىقىلىش قانداق
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ئهۋەتتـى  سوراپ كـېلىش ئۈچـۈن ئـادەم   

  :ئۇنىڭغا ۋەسهللهم
ــ  ! ــ يۇيۇنۇپ، التا بىـلهن چىـڭ تـاڭغىن، ئانـدىن ئېهـرام بـاغلىغىن      

 قهسـۋا (ئانـدىن  . وقـۇدى مهسـجىدته نامـاز ئ   زۇلهۇلهيفهدىكى ئاندىن .دېدى
قارىسـام،  . بهيـدا دېـگهن جايغـا كهلـدى     ،گه مىنىـپ تۆگىسى )ئىسىملىك

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدى ـ كهينـى، ئـوڭ ـ            
ئۇالرنىـڭ بهزىلىـرى ئۇالغلىـق، بهزىلىـرى     . سولى ئـادەمگه لىـق تولۇپتـۇ   

  .پىيادە ئىدى
ئۇنىڭغـا  . دا ئىـدى ئـارىمىز  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

ئايهت نازىل بولۇپ تۇراتتى، ئۇ بۇ ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى ياخشى بىلهتتى 
ــهتتۇق     ۋە ــا ئهگىش ــۇ ئۇنىڭغ ــى، بىزم ــهن ئهمهل قىالتت ــۇنىڭغا ئاساس  .ش

تهۋھىـد   ھهجگه نىيهت قىلىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :تهلبىيه ئېيتتىسۆزلىرى بىلهن مۇنداق 

سېنىڭ چاقىرىقىڭغا ئاۋاز قوشـۇپ، بۇيرۇقىڭغـا   ! هللا، ئى اازىرمهنھ«
 ســېنىڭ. تـۇر سـېنىڭ ھـېچ شــېرىكىڭ يوق  . بىنـائهن بـۇ يهرگه كهلــدىم  

مهتلهر ۋە بـارلىق  نـې بارلىق مهدھىـيىلهر،  . كهلدىمئاساسهن  غابۇيرىقىڭ
 .»قتۇريو ىڭھېچ شېرىك ېنىڭھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى ساڭا مهنسۇپ، س
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بىـزگه ھېچقانـداق    .ىيه ئېيتىپ، ئېهرام باغلىـدۇق بىزمۇ شۇنداق تهلب
ــتۇردى   ــىنى داۋامالشـ ــۆز تهلبىيهسـ ــدۈرمهي، ئـ ــاس بىلـ نىـــڭ بىز. ئىنكـ

قىلىشال بار ئىـدى، ئـۆمرە قىلىـش خىيـالىمىزغىمۇ      ھهجنىيىتىمىزدە 
شۇنداق قىلىپ بىز بهيتۇلالھقا يېتىـپ بـاردۇق،    .كىرىپ باقمىغانىدى

 .ســىلىدى ھهجهر ئهســۋەدنىللهم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســه 
، تـۆت قېـتىم نورمـال مېڭىـپ     تېـز قهدەمـلهر بىـلهن   ئاندىن ئۈچ قېتىم 

ــدى  ــاۋاپ قىل ــۇلالھنى ت ــيىن م . بهيت ــدىن كې ــامى ئىبراھىمنىــڭ  ائان ق
ــپ ــدىغا كېلىـ ــىلهرگه(﴿ :ئالـ ــاھ   )كىشـ ــى نامازگـ ــامى ئىبراھىمنـ مهقـ

ــۇڭالر (قىلىڭــالر  ــاز ئوق ــى شــۇ يهردە نام ــدۇق )يهن ــا ①﴾دې ــگهن ئ يهتنى دې
قــامى ئىبراھىمنــى ئــۆزى بىــلهن بهيتۇلالھنىــڭ     امئانــدىن . ئوقــۇدى

  .ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇدى ئېلىپ تۇرۇپ، غائوتتۇرىسى
بۇ ئىككـى رەكـئهت نامـازدا     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــالس ” ــۈرە ئىخـ ــلهن  “سـ ــافىرۇن ”بىـ ــۈرە كـ ــدىن  “سـ ــۇدى، ئانـ ــى ئوقـ  نـ
ھهجهر ئهسـۋەدنى سـىلىدى، ئانـدىن ھهرام    بهيتۇلالھنىڭ يېنىغا بېرىپ 

. مهسجىدىنىڭ سهفا دەرۋازىسىدىن چىقىپ، ئۇدۇل سهفاغا قـاراپ ماڭـدى  
ــهفاغا ــقاندايېقى سـ ــ﴿: نالشـ ــقهتهن ا  هفاسـ ــلهن مهرۋە ھهقىـ ــڭ هللابىـ نىـ

باشـلىغان  هللا ا« :ۋە دېگهن ئايهتنى ئوقـۇدى  ②﴾ئاالمهتلىرىدۇر )دىنىنىڭ(
پهيغهمـــبهر  .ن باشــلىدى دەپ، ســهئيىنى ســهفادى  » يهردىــن باشــاليمىز  

انىڭ ئۈسـتىگه چىقىـپ بهيتـۇلالھنى    هفسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم س
  :نىڭ بار ۋە بىرلىكىنى جاكارالپهللاتهكبىر ئېيتتى ۋە ا ۈپكۆر

شــېرىكى  نىــڭهللا. تــۇرئىــالھ يوقھــېچ ىــن باشــقا تهللايــالغۇز بىــر ا«
 رهدھىـيهله ، بارلىق گـۈزەل م تۇرخاس قىالهللا، پادىشاھلىق پهقهت اتۇريوق

ــالهللاپهقهت ا ــۇپقى ــدۈرگۈچى ۋە ئۆلتۈرگهللا ا .تۇر مهنس ــدۇۈتىرىل ، ھهر رچى
ۋەدىسـىنى  هللا ا .تـۇر ىن باشقا ئىـالھ يوق تهللانهرسىگه قادىردۇر، يالغۇز بىر ا

يهنـــى مـــۇھهممهد ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى (ئىشـــقا ئاشـــۇرۇپ، بهندىســـىگه 
ياردەم قىلدى، ئۆزى يالغۇز ئىتتىپاقداش قوشۇننى مهغلۇب ) ۋەسهللهمگه

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 125سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 158سۈرە بهقهرە،  ②
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بــۇنى ئــۈچ قېــتىم تهكــرارالپ، ھهر . ئانــدىن دۇئــا قىلــدى ،دېــدى »ىلــدىق
ــا قىلــدى  ــدىن مهرۋ .قېتىمــدا دۇئ ــاراپ چۈەئان شۈشــكه باشــلىدى ۋە گه ق

تۈزلــۈكتىن مهرۋەگه ســالماق قهدەمــلهر . تۈزلــۈككه چۈشــكهندە يۈگــۈردى
. شـۇنى قىلـدى   ، مهرۋەدىمـۇ ادا نـېمه قىلغـان بولسـا   هفسـ . بىلهن چىقتـى 
  :ئاخىرالشتۇرۇپدە ەتاۋاپىنى مهرۋ

 ،قۇربــانلىق ئېلىــپ كهلــمهي ئهگهر بالــدۇرراق ئويالشــقان بولســام،«
كىم قۇربـانلىق  . التتىمگه ئۆزگهرتكهن بوئۆمرەھهج نىيىتىنى  ،ئهلۋەتته

ــا،   ــگهن بولسـ ــپ كهلمىـ ــپ    ئېلىـ ــۆمرەگه ئۆزگهرتىـ ــى ئـ ھهج نىيىتىنـ
لهم پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل   . دېدى» !ئېهرامدىن چىقسۇن

ۋە قۇربانلىق ئېلىپ كهلگهنلهردىـن باشـقىالرنىڭ ھهممىسـى چېچىنـى     
م رەزىيهلالھــۇ ۇســۇراقه ئىبنــى جۇئشــ. قىســقارتىپ ئېهرامــدىن چىقتــى

  :ئهنهۇ ئورنىدىن تۇرۇپ
بـۇ يىلـال مۇشـۇنداق قىالمـدۇق يـاكى      ! پهيغهمبىـرى  نىـڭ هللائـى ا ــ 

هر پهيغهمـــب .دەپ ســـورىدى ئهبهدىـــي مۇشـــۇنداق داۋامالشـــتۇرامدۇق؟ ـ    
بىـــــرىگه  - ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهم بارمـــــاقلىرىنى بىـــــر

  :گىرەلهشتۈرۈپ
بـۇ   .ــ ئۆمرە بىلهن ھهج بىر ـ بىرىگه مۇشۇنداق گىرەلىشىپ كهتتى 

يىلال ئهمهس، بهلكى داۋاملىق مۇشۇنداق بولىدۇ، بۇ يىلال ئهمهس، بهلكى 
  .داۋاملىق مۇشۇنداق بولىدۇ، ـ دېدى

يهمهنــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 
اتىمه رەزىيهلالھـۇ  فـ  ئـۇ، . ۋەسهللهمنىڭ تۆگىلىرىنى ئېلىپ كهلگهنىدى

ــ ــۈرمه     ڭئهنهانى ــيگهن ۋە س ــيىم كى ــپ، رەڭلىــك كى ــدىن چىقى ئېهرام
  :تارتىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ، ئاچچىقالنغان ھالدا

ه اتىمفـ  .ەپ سـورىدى دــ   ــ كىـم سـېنى بۇنـداق قىلىشـقا بۇيرىـدى؟     
  :رەزىيهلالھۇ ئهنها

  .دېدىـ دادام بۇيرىدى، ــ 
ــۇ    ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ــيىن(ئهل ــداق   ) كې ــدا مۇن ــى ۋاقتى ئىراقتىك

نىــڭ اتىمهمۇ فپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى: دېگهنىــدى
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قىلغانلىرىنى ئهيىپلهشكه ئۈندەش ۋە بـۇ ھهقـته پهتىـۋا سـوراش ئۈچـۈن      
ۋە  اردىمنىڭ يېنىغـا بـ  هلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئدەرھال 

  :ئهھۋالنى ئېيتىپ
  :ــ مهن ئۇنىڭ قىلغانلىرىنى قوبۇل قىاللمىدىم، ئۇ

 ،دېگهنىـدىم  -دەۋاتىـدۇ،   -ــ دادام مېنى شۇنداق قىلىشقا بۇيرىـدى،   
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــۇ ـ ــۇ  ئ ــۇ، راســت ئېيتىپت ــيهت   .راســت ئېيتىپت ســهن ھهجــگه نى
  :مهن .دەپ سورىدى ـ نېمه دېدىڭ؟ ،قىلغاندا

گه ئوخشـاش  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مهن ! هللائى اــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     .دېـدىم  -نىـدىم،  هگدېنىيهت قىلـدىم، ـ   

  :ۋەسهللهم
ــ ئۇنداق بولسا، مهندە قۇربـانلىق قىلىـدىغان مـال بـار، شـۇڭا سـهن       

  .دېدىـ ! ئېهرامدىن چىقمىغىن
 هنئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهمهندىن ئېلپ كهلـگهن قۇربـانلىق بىـل   

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهدىنىـدىن ئېلىـپ كهلـگهن       
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . يېتهتتــى گهقۇربانلىقنىــڭ ســانى يــۈز
كهلگهنلهردىـــن باشـــقىالر چېچىنـــى ئېلىـــپ ۋەســـهللهم ۋە قۇربـــانلىق 

ئېهرامـــدىن چىققـــانالر زۇلههجـــجه . تىپ ئېهرامـــدىن چىقتـــىقىســـقار
قايتىــدىن ھهجــگه ئېهــرام بـــاغالپ،     زىنچى كــۈنى ئېيىنىــڭ ســهككى  

مىناغا قاراپ يولغا چىقتى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  باشقىالر بىلهن بىرگه 
شـىن،  ېمىنـادا پ . نىپ يولغا چىقتـى ئهلهيهى ۋەسهللهممۇ تۆگىسىگه مى

ئانـدىن كـۈن   . زى ۋە بامـدات نـامىزىنى ئوقـۇدى   ئهسىر، شام، خۇپتهن نامى
بۇيرۇقىغا بىنائهن، چۇپۇردىن توقۇلغان چېـدىرى  . كۈتۈپ تۇردىچىققۇچه 

   .نهمىرە دېگهن يېرىگه ئاپىرىلىپ قۇرۇلدى) ئهرەفاتنىڭ(
لهر خـۇددى جـاھىلىيهت   قۇرەيش .ئهرەفاتقا قاراپ يولغا چىقتىئاندىن 

ــبه   ــدەك، پهيغهمــ ــۆزلىرى قىلغانــ ــدە ئــ ــى  دەۋرىــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ر ســ
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ــئهرىلههرامدا   ــۇزدەلىفهدىكى مهشــ ــهللهمنىمۇ مــ ــدۇ دەپ  ①ۋەســ توختايــ
 ئـۇ يهردە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  لېكىن . ئويالشقانىدى
يېتىـــپ بـــاردى ۋە نهمىـــرەگه قۇرۇلغـــان  ئهرەفاتقـــا  ئـــۇدۇل توختىمـــاي،

ــتى  ــدىرىگه چۈش ــۈن ئ .چې ــدەېك ــۋا( ،گىلگهن ــاملىق تۆگىســ ) قهس ىنى ن
ئانــدىن تۆگىســىگه مىنىــپ ۋادىنىــڭ ئوتتۇرىســىغا  .جابدۇشــقا بۇيرىــدى

  :نۇتۇق سۆزلهپ مۇنداق دېدىكىشىلهرگه  كهلگهندە،
مېلىغـا چـېقىلىش، خـۇددى مۇشـۇ      ۋە بىرىڭالرنىڭ جېنىغـا  - بىر«

ھـۆرمىتىنى ساقلىماسـلىق   يۇرتنىـڭ  مۇشـۇ  ۋە ئاينىڭ  كۈننىڭ، مۇشۇ
نىــڭ دەۋرى جــاھىلىيهت. ىنــدىقىلھــارام قىلىنغانغــا ئوخشاشــال ھــارام 

جـاھىلىيهت  ! ئـى خـااليىق  . ئىشلىرىنىڭ ھهممىسـى بىكـار قىلىنـدى   
 مهن ئالـدى بىـلهن   .ھهممىسـى ئىناۋەتسـىز   خۇن دەۋاسىنىڭدەۋرىدىكى 

خـۇن  ئىبنى ھارىس ئىبنـى ئابـدۇلمهتتهلىبنىڭ    هرەبىئجهمهتىمىزدىن 
ئىنىكئانىغـا   گهقهبىلىسى دبهنى سهئ ،ئۇ( دەۋاسىنى ئىناۋەتسىز قىلدىم

  ).دىىنېتىلگهئۆلتۈرىۋتهرىپىدىن ھۇزەيل قهبىلىسى  بېرىلگهن بولۇپ،
ــد   ــاھىلىيهت دەۋرىــ ــى، جــ ــدىن  بىلىڭالركــ ــازانىمۇ ئهمهلــ ىكى جــ

مهن ئالـــدى بىـــلهن جهمهتىمىـــزدىن ئاببـــاس ئىبنـــى     . قالدۇرۇلـــدى
ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ جازانىلىرىنى ئهمهلدىن قالـدۇردۇم، ئۇنىـڭ بـارلىق    

  . اۋەتسىز قىلىندىجازانىسى ئىن
كـۆز ئالـدىڭالرغا    ىنـ هللائايالالرغـا مۇئـامىله قىلىشـتا ا   ! ئى خـااليىق 

نىـڭ سـىلهرگه بېـرىلگهن    هللائـۇالر ا ! ئهكىلىپ تۇرۇپ مۇئامىله قىلىڭالر
جۈپـت  ھـاالل   غـا رنىڭ كهلىمىسى بىلهن ئۆزەڭالهللائامانهتلىرى، ئۇالرنى ا

ر رىئـــايه ئـــۇال(قىلـــدىڭالر، ئاياللىرىڭالرنىـــڭ زىممىســـىدە ســـىلهرنىڭ 
 ،ســىلهرنىڭ ھهققىڭــالر شــۇكى .ھهققىڭــالر بــار )گىشــلىكېا تققىلىشــ

ســـــىلهر ياقتۇرمايـــــدىغان كىشـــــىلهرنى  ئۆيۈڭالرغـــــائايـــــاللىرىڭالر 
ــلىكى ــرەك دەسسهتمهسـ ــا  ئهگهر. كېـ ــپ سالسـ ــداق قىلىـ ــۇالرنى ئۇنـ ، ئـ

سـىلهرنىڭ زىممهڭلهردىمـۇ   . ئهدەپلهش مهقسىتىدە ئاسـتىراق ئـۇرۇڭالر  

                                                 
ــام    –مهشــئهرىلههرام  ① ــرىلگهن ن ــا بې ــر تاغق ــاملىق بى ــۇزەھ ن ــۇزدەلىفهدىكى ق ــونى  . م ــۇزدەلىفه راي ــۈن م پۈت

 .مهشئهرىلههرام دەپ ئاتىلىدۇ، دېگۈچىلهرمۇ بار
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ــىلهر (ئۇالرنىــــڭ  ــقا تســ ــايه قىلىشــ ــلىكېرىئــ ــار )گىشــ ــى بــ . ھهققــ
ــتۈڭال  ــىلهرنىڭ ئۈس ــا ئاياللىرىڭالرنىــڭ س ــى بولس ــۇالرنى  ،ردىكى ھهقق ئ

. هشـتۇر كـېچهك بىـلهن تهمىنل   - نان، كىيىم - ئاش رەۋىشته چىرايلىق
 ئۇنىڭغــا مهھــكهم. نى قويــۇپ كېــتىمهننىــڭ كىتــابىهللاســىلهرگه ا مهن

مهن  دىنســـىلهر. ھهرگىزمـــۇ ئېزىـــپ كهتمهيســـىلهر   ،ئېسىلســـاڭالر
  :كىشىلهر »نېمه دەيسىلهر؟ شۇ چاغدا، دۇتوغرۇلۇق سورىلى

ـــ  ــز ـ ــدىڭ،     بى ــغ قىل ــزگه تهبلى ــهن بى ــى، س ــق بېرىمىزك گۇۋاھلى
ۋەزىپهڭنى تولـۇق ئـادا قىلـدىڭ، بىـزگه نهسـىههت بهردىـڭ، ـ دەپ جـاۋاب         

ــۇنى ئاڭلىغــان  .بېرىشــتى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ب پهيغهم
  :ىقىنى بىر ئاسمانغا، بىر كىشىلهرگه قارىتىپ تۇرۇپكۆرسهتكۈچ بارم

دەپ ئۈچ  »!گۇۋاھ بول ،هللائى ا !گۇۋاھ بول ،هللائى ا !گۇۋاھ بول ،هللائى ا«
  .قېتىم تهكرارلىدى
پهيغهمــبهر  .تهكبىــر ئېيتتــى پ،بىــالل ئهزان ئوقــۇ ،ئانــدىن كېــيىن

شـىن نـامىزىنى   ېپجامائهتكه ئىمام بولۇپ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
بىــالل يهنه تهكبىــر ئېيتتــى، ئهســىر     پېشــىندىن كېــيىن، . قــۇدىئو

قانــداق نامــاز ئــۇ ئىككــى نامازنىــڭ ئارىلىقىــدا ھېچ . نــامىزىنى ئوقــۇدى
 )تــۇرۇش مهيــدانىغا(مهۋقىفــكه  ،ئانــدىن تۆگىســىگه مىنىــپ. ئوقۇمىــدى

 ،يـېقىن ئهكىلىـپ   رام تاشـقا يوغان قۇ ڭ بېقىنىنىتۆگىسىنى ۋە كهلدى
پـاتقىچه شـۇ   كـۈن  يۈزلهنـدى ۋە  قىـبلىگه  ىلىـپ،  كىشىلهرگه ئالدىنى ق

ــۇردى ــيىن،  .يهردە تــ ــدىن كېــ ــنىگه مى  ئۇنــ ــامهنى كهيــ ــئۇســ  دۈرۈپنــ
ــۋۇرىنى، تۆگىنىــڭ يولغــا چىقتــى) گه قــاراپمــۇزدەلىفه( تۆگىنىــڭ  چۇل

بېشى ئىگهرنىڭ ئاستىدىكى تېرىگه تېگىپ كېـتهي دەپ قالغىچىلىـك   
: ن كىشـىلهرگه دەرىجىدە چىڭ تارتىـپ ئاسـتىلىتىپ، ئـوڭ قـولى بىـله     

ھهر . دەپ ئىشـارەت قىالتتـى  » !ئاستىراقجامائهت  !ئاستىراقجامائهت «
سـهل  تىزگىنىنى  گهندە، تاكى تۈزلهڭلىككه چىققۇچهقۇم دۆۋىسىگه كهل

نامــاز شــام  دى ۋەتىــپ كهلــېهگه يفمــۇزدەلى نىهــايهت، .يــۇپ بېرەتتــىوق
قىلىـپ  بىلهن ناماز خۇپتهننى بىر ئهزان، ئىككى تهكبىر بىلهن جهمئى 

ــۇ ــاز ئوقۇمىــدى    .پ بهردىئوق  .ئىككــى نامازنىــڭ ئارىســىدا ھېچبىــر نام
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. بامـدات نـامىزىنى ئوقـۇدى    تاڭ سـۈزۈلگهندە ئاندىن تاڭ ئاتقىچه يېتىپ، 
هللا باردى ۋە ئۈستىگه چىقىـپ، ا  مهشئهرىلههرامغا ،ئاندىن تۆگىگه مىنىپ

ــا ھهمدۇســانا، تهكبىــر ۋە تهھلىــل ئېيتىــپ، ا   ــار ۋە بىــر هللاتائاالغ  نىــڭ ب
الَْحْمد ِللَِّه َواَللَّه أَكَْبر لَا إِلَه إِلَّا اللَّه َوْحده لَا َشـرِيك  ”: ئىكهنلىكىنى جاكـارالپ 

ئىبنى  فهزلئاندىن . تۇردىشۇ يهردە سۈزۈلگىچه خېلى تاڭ دەپ تاكى  “لَُه
ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى كهينىگه مىندۈرۈپ، كۈن چىقىشتىن بۇرۇن 

تېنـى  ، چاچلىرى چىرايلىـق  فهزل ئىبنى ئابباس. ئاتالندىمىناغا قاراپ 
ــرى  ــاق، كېلىشــكهن بى ــدى ئ ــالالر   . ئى ــان ئاي ــۈگىرەپ كېتىۋاتق ــدا ي يول

ــدى، ــا قاراشــقا باشــلىدى  فهزل ئۇچرىغانى ــبهر ســهلاللالھۇ  . ئۇالرغ پهيغهم
ئـۇ يـۈزىنى   ى بىلهن ئۇنىڭ يۈزىنى توسىۋالغانىدى، ئهلهيهى ۋەسهللهم قول

ــكه   ــر تهرەپ ــۇ يهنه بى ــۇراپ، ئ ــلىدى  ب ــقا باش ــتىن قاراش ــبهر  .تهرەپ پهيغهم
يـۈزىنى   ئـۇ ، سـه ۇ تهرەپـكه يۆتكى ئـ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قـولىنى  

نىهـايهت، ئـۇالر مۇھهسسـىر دېـگهن جايغـا       .يتتىيهنه بىر تهرەپـكه يـۆتكه  
تۆگىســىنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   .يېتىــپ بــاردى

ــدىغ   ــردى ۋە دەرەخ  تېزلىتىــپ، چــوڭ شــهيتانغا بارى ــا كى ــۇرا يولغ ان ئوتت
ۋادىنىـڭ ئىچىـدە تـۇرۇپ    ، ئاستىدىكى چوڭ شهيتاننىڭ يېنىغا كېلىـپ 

 .اتتىھهر ئاتقانـدا تهكبىـر ئېيتـ   . ئۇششاق تاشـالردىن يهتـته تـاش ئـاتتى    
ــدىن  ــپ، ئان ــانلىق قىلىنىــدىغان يهرگه بېرى ــۆز قــولى بىــلهن   قۇرب  63ئ

  .تۇياق تۆگه بوغۇزلىدى
ــ  قـــالغىنىنى ئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ . گه بهردىئانـــدىن پىچـــاقنى ئهلىـ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم قۇربانلىقىغـــا ئهلـــى   .بوغۇزلىـــدى
بىــر  تىنبىــر قۇربــانلىق ئانــدىن ھهر. دىغانىــرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى شــېرىك قىل

  .پىشۇردى ۋە گۆشىنى يهپ، شورپىسىنى ئىچتى قازانغا سېلىپ پارچه گۆشنى
مهككىـدە   ىـپ تـاۋاپ قىلـدى،   ا قايتقـ بهيتۇلالھ ،مىنىـپ  سـىگه ئاندىن تۆگى

ئابـدۇلمۇتتهلىب قهبىلىسـىدىكىلهر زەمـزەم سـۈيىگه     . نامىزىنى ئوقۇدىپېشىن 
پهيغهمـــبهر  .مهســـئۇل بولـــۇپ، قـــۇدۇقتىن ســـۇ تارتىـــپ، ھاجىالرغـــا بېرەتتـــى 

ئـى ئابـدۇلمۇتتهلىب   « :ئۇالرنىـڭ يېنىغـا بېرىـپ    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  
ــىجهم ــارتىڭالر ! هتـ ــزەم تـ ــپ،   ئهگهر  .زەمـ ــۇ يهرگه كېلىۋېلىـ ــقىالرنىڭمۇ بـ باشـ
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ــۋەتته قىســتاڭچىلىق چىقىرىشــىدىن قورقمىغــان بولســام،   مهنمــۇ ســىلهر   ،ئهل
پهيغهمـبهر  سـۇ تارتىـپ،    سـوغا ئـۇالر بىـر    .دېـدى  »بىلهن بىلله زەمزەم تارتـاتتىم 

لالھۇ ئهلهيهـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه سـۇنغان ئىـدى، پهيغهمـبهر سـهلال    
  . ①ئىچتى قانغىچه ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن

  )1905: داۋۇد ئهبۇ(

 ُعْريٍ ِحَمارٍ َعلَى َسيَّاَرةَ أَُبو بِهِْم َيْدفَُع الَْعَرُب َوكَاَنْت: اƩديث يف وزاد – 3372
 قَُرْيȈٌ َتُشكَّ لَْم الَْحَرامِ الَْمْشَعرِبِ الُْمْزَدِلفَِة ِمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََجاَز فَلَمَّا
 .َعلَْيِه َسَيقَْتِصُر أَنَُّه

جـاھىلىيهت  : مۇنۇالر قوشۇپ رىـۋايهت قىلىنغـان   يهنه بىر ھهدىسته - 3372
. ياۋىداق ئېشهككه مىنىۋېلىپ ئهرەبلهرنى ھهيدەپ ماڭـاتتى  ئهبۇ سهييارە دەۋرىدە

 زدەلىفهدىكى مهشــئهرىلههرامغامــۇپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    
ــكه ــچه    دە، لگهن ــدىن قىل ــۇ يهردە تۇرىدىغانلىقى ــڭ ئ ــلىكلهر ئۇنى ــان  قۇرەيش گۇم

بىـــراق پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئـــۇ يهردە   .ىىغانىـــدقىلم
  . توختىماي، ئهرەفاتقا قاراپ يۈرۈپ كهتتى

  )1218: مۇسلىم(

 َوِمًنى َهاُهَنا َنَحْرُت قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولَ أَنَّ :وزاد يف اƩديث - 3373
 كُلَُّها َوَجْمٌع َهاُهَنا َوَوقَفُْت َمْوِقٌف كُلَُّها َوَعَرفَةُ َهاُهَنا َوَوقَفُْت رَِحاِلكُْم ِفي فَاْنَحُروا َمْنَحٌر كُلَُّها
 .َمْوِقٌف

 نىڭھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهميهنه بىــر ھهدىســته پهيغهمــبهر ســهلاللال - 3373
ــداق دې ــان  مۇن ــۋايهت قىلىنغ ــى رى ــانلىق(مهن «: گهنلىك ــۇ يهردە  ) قۇرب ــالنى ب م
ــدىم ــا ، بوغۇزلى ــ  ئهمم ــمه يېرى ــڭ ھهم ــدۇ،  مىنانى ــقا بولى ــانلىق بوغۇزالش  دە قۇرب

ــدۇ    ــاڭالرمۇ بولى ــدىرىڭالردا بوغۇزلىس ــرىڭالردا ۋە چې ــكهن يې ــ. چۈش ۇ يهردە مهن ب
 دەئهرەفاتنىـڭ ھهمـمه يېرىـ   ئهممـا  ، )رىنـى دېمهكچـى  ئهرەفاتتا تۇرغـان يې (تۇردۇم 

، )مـۇزدەلىفهدە تۇرغـان يېرىنـى دېمهكچـى    (ۇ يهردە تـۇردۇم  مهن بـ  .تۇرۇشقا بولىـدۇ 
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  . »ئهمما مۇزدەلىفهنىڭ ھهممه يېرىدە تۇرۇشقا بولىدۇ
  )1218: مۇسلىم(
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 تاۋاپ

ْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه َمكَّةَ َعو - 3374
 َوقَْد َوَهَنْتُهْم ُحمَّى َيثْرَِب قَالَ الُْمْشرِكُونَ إِنَُّه َيقَْدُم َعلَْيكُْم غًَدا قَْوٌم قَْد َوَهَنـْتُهْم الُْحمَّـى  

َجلَُسوا ِممَّا َيِلي الِْحْجَر َوأََمَرُهْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْرُملُـوا  َولَقُوا ِمْنَها ِشدَّةً فَ
ثَلَاثَةَ أَْشَواٍط َوَيْمُشوا َما َبْيَن الرُّكَْنْينِ ِلَيَرى الُْمْشرِكُونَ َجلََدُهْم فَقَالَ الُْمْشـرِكُونَ َهُؤلَـاِء   

الُْحمَّى قَْد َوَهَنْتُهْم َهُؤلَاِء أَْجلَُد ِمْن كَذَا َوكَذَا قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َولَْم َيْمَنْعـُه   الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَّ
 .أَنْ َيأُْمَرُهْم أَنْ َيْرُملُوا الْأَْشَواطَ كُلََّها إِلَّا الْإِْبقَاُء َعلَْيهِْم

ــۇ ئهنهۇ   - 3374 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
ــبه ــڭ   پهيغهمـ ــهللهم ۋە ئۇنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــاھابىلىرى ر سـ سـ

الشـتۇرۇپ قويغـان   اجىزۇالرنى ئمۇھىتى ئ مهدىنىنىڭ. مهككىگه كهلدى
  :مۇشرىكالر. ئىدى

تېنـى   تۈپهيلىـدىن  ىقـاتتىق ئىسسـىق  مهدىنىنىـڭ   بۇ يهرگهئهته ــ 
ــكهن  ــاجىزالپ كهتـ ــدۇ  ئـ ــر قهۋم كېلىـ ــتىـ ،     بىـ ــرىكالر . دېيىشـ مۇشـ

يــېقىن ئهتراپتــا  ①ھىجرغــا) ھــالىنى كــۆرۈش ئۈچــۈنمۇســۇلمانالرنىڭ (
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇشــرىكالرغا  .ئولتۇرىشــاتتى

ئـۈچ   ئـاۋۋالقى قۇۋۋىتىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن،  - ئۆزلىرىنىڭ كۈچ
ئىختىيارســىز  مۇشــرىكلهربــۇنى كــۆرگهن . تاۋاپتــا يۈگۈرۈشــكه بۇيرىــدى

  :ھالدا
تېنـــى ئـــاجىزالپ كهتتـــى دەپ ئويلىغـــان ـــــ قـــاتتىق ئىسســـىقتا 

                                                 
ـــ كهئبىنىــڭ  ىجــرھ ① ــامىپاكــار تاميېــرىم چهمــبهر شــهكللىك  تهرىپىــدىكى غهرىــپ ـ ــۇ  نىــڭ ن ــۇپ، ب بول
ئهســـلىدە ئىبـــراھىم ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن ئىســـمائىل ئهلهيهىسســـاالم تـــۇنجى  نىـــڭ بهزى قىســـمىتام

ــدى     ــى ئى ــۇل تېم ــڭ ئ ــالغان كهئبىنى ــتىم س ــۇرەي . قې ــيىن ق ــالغان    كې ــېڭىالپ س ــى ي ــى كهئبىن ش خهلق
ــىرتىدا     ــام كهئبىنىـــڭ سـ ــۇ تـ ــالغاچقا، بـ ــهۋەب تۈپهيلىـــدىن كىچىكلىتىـــپ سـ ــادىي سـ ــا، ئىقتىسـ ۋاقىتتـ

 .قېلىپ قالغان
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ــۇالرمۇ؟  كى ــىلهر مۇش ــاالنچىالردىنمۇ      ش ــاالنچى ـ پ ــارىمىزدىكى پ ــۇالر ئ ب
  .ىشتىكۈچلۈك ئىكهنغۇ؟ ـ دېي

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ئىبنى ئابباس يهنه مۇنـداق دەيـدۇ  
ــۇپ،      ــلىقىنى نهزەردە تۇت ــدىن قالماس ــاھابىلىرىنىڭ كۈچى ــهللهم س ۋەس

   .تاۋاپنىڭ ھهممىسىدە تېز مېڭىشقا بۇيرىمىغان
  )1266: لىممۇس(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْضطََبَع فَاْسَتلََم َوكَبََّر ثُـمَّ  ـ  3375
ـ   ونَ َرَملَ ثَلَاثَةَ أَطَْواٍف َوكَاُنوا إِذَا َبلَُغوا الرُّكَْن الَْيَمانَِي َوَتَغيَُّبوا ِمْن قَُرْيȈٍ َمَشْوا ثُـمَّ َيطْلُُع

 .َعلَْيهِْم َيْرُملُونَ َتقُولُ قَُرْيȈٌ كَأَنَُّهْم الِْغْزلَانُ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَكَاَنْت ُسنَّةً
مۇنداق رىـۋايهت  يهنه دىن مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3375
ئېهرامىنـى ئـوڭ   پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : قىلىنىدۇ

ھهجهر ئــۇ . رىســىگه ئارتىۋالغانىــدى قولتۇقىــدىن چىقىرىــپ، ســول مۈ  
. نى سىلىدى، تهكبىر ئېيتتـى ۋە ئالـدىنقى ئـۈچ تاۋاپتـا يۈگـۈردى     ئهسۋەد

ــۇ يهردە        ــۈنكى ئ ــاتتى، چ ــتا ماڭ ــدە ئاس ــانىگه كهلگهن ــل يهم ــۇالر رۇكنى ئ
قۇرەيشــــلهرگه كــــۆرۈنهي دېگهنــــدە يهنه . قۇرەيشــــلهرگه كــــۆرۈنمهيتتى

كېيىكـــتهك تېـــز  بـــۇالر : بـــۇنى كـــۆرگهن قۇرەيشـــلهر  . يۈگـــۈرەيتتى
شــۇندىن ئېتىبــارەن، تاۋاپنىــڭ بــۇ شــهكلى  . يۈگۈرىــدىكهن، ـ دېيىشــتى  

  . ①سۈننهت بولدى
  )1889: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ قَالَ قُلُْت ِلاْبنِ َعبَّاسٍ َيْزُعُم قَْوُمَك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى   - 3376
الَْبْيِت َوأَنَّ ذَِلَك ُسنَّةٌ قَالَ َصَدقُوا َوكَذَُبوا قُلُْت َوَما َصَدقُوا َوَمـا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َرَملَ بِ

ًشا كَذَُبوا قَالَ َصَدقُوا قَْد َرَملَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَذَُبوا لَْيَس بُِسنٍَّة إِنَّ قَُرْي
َحمًَّدا َوأَْصَحاَبُه َحتَّى َيُموُتوا َمْوَت النََّغِف فَلَمَّا َصالَُحوُه َعلَى قَالَْت َزَمَن الُْحَدْيبَِيِة َدُعوا ُم

ْيِه َوَسلََّم أَنْ َيجِيئُوا ِمْن الَْعامِ الُْمقْبِلِ فَُيِقيُموا بَِمكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
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َعْيِقَعانَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَْصـَحابِِه اْرُملُـوا   َوالُْمْشرِكُونَ ِمْن ِقَبلِ قُ
 َبْيَن بِالَْبْيِت ثَلَاثًا َولَْيَس بُِسنٍَّة قُلُْت َيْزُعُم قَْوُمَك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَاَف

َبِعريِِه َوأَنَّ ذَِلَك ُسنَّةٌ فَقَالَ َصَدقُوا َوكَذَُبوا قُلُْت َما َصَدقُوا َوَما كَذَُبوا  الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َعلَى
قَالَ َصَدقُوا قَْد طَاَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َعلَـى َبِعـريِِه   

اُس لَا ُيْدفَُعونَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا ُيْصَرفُونَ َوكَذَُبوا لَْيَس بُِسنٍَّة كَانَ النَّ
 .َعْنُه فَطَاَف َعلَى َبِعريٍ ِلَيْسَمُعوا كَلَاَمُه َوِلَيَرْوا َمكَاَنُه َولَا َتَنالُُه أَْيِديهِْم

ھـۇ  مهن ئىبنى ئابباس رەزىيهلال: دەيدۇهيل مۇنداق فتۇهبۇ ئ – 3376
  :غامائهنهۇ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بهيتـۇلالھنى      :قهۋمىڭــ 
گهن، شۇڭا شـۇنداق قىلىـش سـۈننهتتۇر دەيـدىغۇ؟ ـ      تاۋاپ قىلغاندا يۈگۈر

  :سهم، ئۇدې
  :مهن. دېدىر ھهم راست ھهم يالغان سۆز قىپتۇ، ـ ئۇالــ 

  :ئۇ ،دېسهم -ــ نېمىنى راست، نېمىنى يالغان دەپتۇ؟ 
ـــ  ىڭ يۈگــۈرگهنلىكىنپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ـ

ۇدەيبىيه كېلىشـىمى  ھ .راست، ئهمما ئۇنىڭ سۈننهت ئىكهنلىكى يالغان
مۇھهممهد ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى : مۇشرىكلىرىقۇرەيش بولغان ۋاقىتتا، 

ــۇن،    ــارىڭالر بولمىسـ ــلهن كـ ــۇالر بىـ ــاال (ئـ ــدىن   -كـ ــڭ بۇرنىـ قويالرنىـ
. ىيىشـت دېـ ،  ئۆلـۈپ تۈگىشـىدۇ  ) ئاجىزلىشـىپ (ك قـۇرتته  )چۈشىدىغان

كېيىنكـى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قۇرەيشـلهر بىـلهن    
 .تۈزگهنىـدى سـۈلهى  ە قىلىشقا ۋە مهككىدە ئۈچ كۈن تۇرۇشـقا  ئۆمر يىلى

ــويىچه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     كېيىنكــى يىلــى، كېلىشــىم ب
ىكالر قۇئهيقىئــان تېغــى تهرەپــته ۋەســهللهم مهككىــگه كهلگهنــدە، مۇشــر 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     .تۇرۇشقان ئىـدى ) مۇسۇلمانالرغا قاراپ(
ــهللهم  ــۈچ   (ۋەس ــۇلمانالرنىڭ ك ــا مۇس ــىتىپ   –ئۇالرغ ــۇۋۋىتىنى كۆرس ق

. ئـاۋۋالقى ئـۈچ تاۋاپتـا يۈگۈرۈشـكه بۇيرىـدى      ىنرهساھابىل) قويۇش ئۈچۈن
  :مهن. شۇڭا ئۇ سۈننهت ئهمهس، ـ دېدى

 اهفسـ  نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  :يهنهقهۋمىڭ  ــ
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ىــڭ ســۈننهت  ۇنبتــاۋاپ قىلغــانلىقىنى ۋە   ىلىــكنــى تۆگەمهرۋبىــلهن 
  .دېدىمـ ، ئىكهنلىكىنى ئېيتىشىۋاتىدۇ

  :مهن. دېدى ھهم راست ھهم يالغان سۆز قىپتۇ، ـۇالر ــ ئ
ــۇ؟ ـ دەپ سورىســام       ــان دەپت ــى يالغ ــى راســت، نېمىن ـــ نېمىن ــۇ ،ـ : ئ

نىــڭ ەبىــلهن مهرۋ ســهفاپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 
ئۇنىـڭ سـۈننهت   ئهممـا   راسـت،  تاۋاپ قىلغـانلىقى  تۆگىلىكىنى قئارىلى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه   ھاجىالر . ئىكهنلىكى يالغان
 ئۇالرغــايېپىشــىپ ماڭــاتتى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

ئۇالرنىـڭ  ۋە  سۆزىنى ئاڭلىتىش، ئۆزىنىڭ تۇرغـان ئـورنىنى كۆرسـىتىش   
ــوللىرىنى  ــارام قىلماســلىقى ق ــاۋاپ    ســۇنۇپ بىئ ــلهن ت ــۆگه بى ئۈچــۈن ت

   .①ن ئىدى، ـ دېدىقىلغا
 )1885: داۋۇد ئهبۇ(

 الثَّلَاثَـةَ  َرَملَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3377
 .الَْحَجرِ إِلَى الَْحَجرِ ِمْن أَطَْواٍف

جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق       - 3377
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ھهجهر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  : رى
 يهنه شۇ يهرگىچه بولغان تاۋاپنىڭ ئالدىنقى ئـۈچىنى  ،ئهسۋەدتىن باشالپ

  . ئادا قىلدى يۈگۈرۈپ
 )1263: مۇسلىم(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ إِذَا أَْحَرَم ِمْن َمكَّةَ لَْم َيطُْف بِالَْبْيـِت  ـ   3378
ا أَْحَرَم َولَا َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َحتَّى َيْرجَِع ِمْن ِمًنى َوكَانَ لَا َيْرُملُ إِذَا طَاَف َحْولَ الَْبْيِت إِذَ

 .ِمْن َمكَّةَ
ــافى - 3378 ــۇ  ئن ــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــۆمهر  : دەي ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب

 هچىمىنادىن قايتقىن ئېهرام باغلىسا، تاكى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مهككىد

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1660(ئهلبانى  ①
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ىن ئېهـرام  مهككىـد . نى تاۋاپ قىلمـايتتى ەمهرۋبىلهن  اهفس ۋەبهيتۇلالھ 
   .يۈگۈرمهيتتىباغلىسا، بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلغاندىمۇ 

  )820: مالىك(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيْرُملْ ِفي السَّْبعِ الَّـِذي   - 3379
 .أَفَاَض ِفيِه

ــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئىبنــى ئاببــاس - 3379 ــۋايهت م ــداق رى دىن مۇن
مىنـادىن قايقانـدا   هللهم پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـ   : قىلىنىدۇ

  . ①قىلىدىغان يهتته تاۋاپنىڭ ھېچبىرىدە يۈگۈرمىگهن
  )2001: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيقُـولُ ِفـيَم    - 3380
اللَُّه الْإِْسلَاَم َوَنفَى الْكُفَْر َوأَْهلَُه َمَع ذَِلَك لَـا   الرََّملَانُ الَْيْوَم َوالْكَْشُف َعْن الَْمَناِكبِ َوقَْد أَطَّأَ

 .َنَدُع َشْيئًا كُنَّا َنفَْعلُُه َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــى  - 3380 ــد ئىبن ــى  زەي ــلهم دادىس ــاب   دىنئهس ــى خاتت ــۆمهر ئىبن ئ

تائـاال  هللا ا: رىـۋايهت قىلىـدۇ   نـى دېگهنلىكىمۇنداق  ىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇن
ئىســالم دىنىنــى مۇســتهھكهم قىلىــپ، كــۇپرى ۋە ئۇنىــڭ ئهھلىنــى       

بولســىمۇ، بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  اتقــانقوي
ــۇلالھ   ــان بهيت ــدا قىلغ ــاۋاپ قىل نىزامانى ــدات ــۈرىنى   غان ــۈرۈش ۋە م يۈگ

مۈرىسـىگه   يهنى ئېهرامىنى ئوڭ قولتۇقىدىن چىقىرىپ، سـول (ئېچىش 
   .②تهرك ئهتمهيمىز ىنىقاتارلىق ئىشلىرىمىزنىڭ ھېچقايس )ئارتىش

  )1887: داۋۇد ئهبۇ(

 .َعْن َيْعلَى قَالَ طَاَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْضطَبًِعا بُِبْرٍد أَْخَضَر - 3381
ــداق  - 3381 ــال مۇنـ ــدۇيهئـ ــى  : دەيـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

ڭ بىـر ئـۇچىنى ئـوڭ قولتۇقىـدىن چىقىرىـپ،      نىىهللهم يېشىل تونۋەس
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1762(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1662(ئهلبانى  ②
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  . ①تاۋاپ قىلغان سول مۈرىسىگه ئارتىۋالغان ھالدا
  )1883: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُجَرْيجٍ أَنَُّه قَالَ ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َرأَْيُتـَك   - 3382
ْم أََر أََحًدا ِمْن أَْصَحابَِك َيْصَنُعَها قَالَ َما ِهَي َيا اْبَن ُجَرْيجٍ قَالَ َرأَْيُتَك لَا َتَمسُّ َتْصَنُع أَْرَبًعا لَ

َوَرأَْيُتـَك إِذَا   ِمْن الْأَْركَاِن إِلَّا الَْيَمانَِيْينِ َوَرأَْيُتَك َتلَْبُس النَِّعالَ السِّْبِتيَّةَ َوَرأَْيُتَك َتْصُبغُ بِالصُّفَْرِة
ْبـُد  َت بَِمكَّةَ أََهلَّ النَّاُس إِذَا َرأَْوا الْهِلَالَ َولَْم ُتهِلَّ أَْنَت َحتَّى كَانَ َيْوُم التَّْروَِيِة فَقَالَ لَُه َعكُْن

الَْيَمـانَِيْينِ  اللَِّه ْبُن ُعَمَر أَمَّا الْأَْركَانُ فَإِنِّي لَْم أََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَمسُّ إِلَّا 
ِتي لَْيَس ِفيَها َوأَمَّا النَِّعالُ السِّْبِتيَّةُ فَإِنِّي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْبُس النَِّعالَ الَّ

ْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َشَعٌر َوَيَتَوضَّأُ ِفيَها فَأََنا أُِحبُّ أَنْ أَلَْبَسَها َوأَمَّا الصُّفَْرةُ فَإِنِّي َرأَ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصُبغُ بَِها فَأََنا أُِحبُّ أَنْ أَْصُبغَ بَِها َوأَمَّا الْإِْهلَالُ فَإِنِّي لَْم أََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 

 َوَسلََّم ُيهِلُّ َحتَّى َتْنَبِعثَ بِِه َراِحلَُتُه
ىبنـى جۇرەيـه ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ       ئۇبهيد ئ - 3382

  :ماغائهنهۇ
ــنى      ــۆت ئىشــ ــان تــ ــرى قىلمىغــ ــدىن ھېچبىــ ــ ھهمراھلىرىڭــ ـــ

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ . دېــدى قىلغــانلىقىڭنى كــۆردۈم، ـ  
  :مائهنهۇ

 .ـ دەپ ســورىدى؟   قايســى ئىشــالرنى دەيســهن! جۇرەيــهئىبنــى ئــى ــــ 
  :ئىبنى جۇرەيه

ـــ  ــقا  ) هيتۇلالھنىـــڭب(ســـېنىڭ ــ ئىككـــى رۇكنۇليهمانىـــدىن باشـ
يگهنلىكىڭنــى، ىســىلىمىغانلىقىڭنى، خــۇرۇم كهش ك  رۇكنىلىرىنــى
يىغانلىقىڭنى ۋە مهككىدىكى ۋاقتىڭـدا ئـاي   رەڭدە بو ارغۇچچېچىڭنى س

ســېنىڭ زۇلههجــجه ئېيىنىــڭ  باشــقىالر ئېهــرام باغلىســىمۇ، ،كۆرۈلســه
ـ ىغـانلىقىڭنى كـۆردۈم،    ئېهرام باغلىم كۈنى كهلمىگىچه سهككىزىنچى

  :ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى مائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى

                                                 
 .هسهن، ـ دېگهنھ): 1658(ئهلبانى  ①
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ـــــ مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ئىككـــى  
رۇكنۇليهمانىــدىن باشــقا رۇكنىنــى ســىلىغانلىقىنى كۆرمىــدىم، شــۇڭا  

ــدىم  ــۇنداق قىلـ ــۇ شـ ــ  .مهنمـ ــبهر سـ ــدىن پهيغهمـ ــى هلاللالھۇ ئهلئانـ هيهـ
ڭى يوق تېرىدىن تىكىلگهن كهشنى كىيىـپ تاھـارەت   ۋەسهللهمنىڭ يۇ

كىيىشـنى   اشـۇنداق كهشـنى  ئ مـۇ شـۇڭا مهن  ئالغانلىقىنى كۆرگهنىـدىم، 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يهنه مهن . ىمهنياخشى كۆر

ــى ســ  ــدە  ارغۇچچېچىن ــانلىقىنى كۆرگهنوبرەڭ ــديىغ ــۇڭا ىم، ى ــۇ ش مهنم
ئايغـــا كهلســـهك، مهن پهيغهمـــبهر . نى ياخشـــى كـــۆردىمياشـــوشـــۇنداق ب

زۇلههجـجه ئېيىنىـڭ سـهككىزىنچى     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
كۈنىــدىن ئىلگىــرى ئېهــرام باغلىغــانلىقىنى كۆرمىــدىم، شــۇڭا مهنمــۇ  

  . شۇنداق قىلدىم
  )5851: بۇخارى(

َع َعْبِد اللَِّه فَلَمَّا جِئَْنـا ُدُبـَر   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه قَالَ طُفُْت َم - 3383
ـ   ْيَن الْكَْعَبِة قُلُْت أَلَا َتَتَعوَّذُ قَالَ َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن النَّارِ ثُمَّ َمَضى َحتَّى اْسَتلََم الَْحَجَر َوأَقَـاَم َب

َوَبَسطَُهَما َبْسطًا ثُمَّ قَالَ َهكَذَا  الرُّكْنِ َوالَْبابِ فََوَضَع َصْدَرُه َوَوْجَهُه َوِذَراَعْيِه َوكَفَّْيِه َهكَذَا
  .َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه

ئهمــر ئىبنــى شــۇئهيب دادىســىنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  - 3383
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـلهن بهيتـۇلالھنى      مهن ئابـدۇلالھ : رىۋايهت قىلىدۇ

  :ڭ كهينىگه كهلگىنىمىزدەكهئىبنىى .دىمتاۋاپ قىل
  :سهم، ئۇدېـ مسهن؟ تىلىمه لىقپاناھتىن هللاــ ا
ئــۇ  ۋە دېــدى ـ   ،هنئــوتتىن پانــاھ تىلهيــم تائاالغــا ســېغىنىپ،هللا اــــ 

بىـلهن   ىئىشـىك  ئاندىن كهئبه. سىلىدى يهردىن ئۆتۈپ، ھهجهر ئهسۋەدنى
مهيدىســـىنى، يـــۈزىنى، ئىككـــى تـــۇرۇپ، ئارىلىقىـــدا  ھهجهر ئهســـۋەدنىڭ

  :ئاندىن. ى ۋە ئىككى ئالقىنىنى يېيىپ كهبىگه چاپلىدىبىلىكىن
ـــ  ــۇنداق    ــ ــهللهمنىڭ مۇشـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
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   .①دېدىـ ، گهنىدىمقىلغانلىقىنى كۆر

  )1899: داۋۇد ئهبۇ(

إِلَّا اْسَتلََمُه َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ قَالَ كُْنُت َمَع اْبنِ َعبَّاسٍ َوُمَعاوَِيةُ لَا َيُمرُّ بُِركْنٍ ـ  3384
َوَد َوالرُّكَْن فَقَالَ لَُه اْبُن َعبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن َيْسَتِلُم إِلَّا الَْحَجَر الْأَْس

 .الَْيَمانَِي فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ لَْيَس َشْيٌء ِمْن الَْبْيِت َمْهُجوًرا
ــۇ تۇ - 3384 ــداق هيــل مفئهب ــدۇۇن ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ  : دەي

ڭ بىلهن بىـرگه ئىـدىم، مۇئـاۋىيه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رۇكنىالرنىـ       مائهنهۇ
ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ     بـۇنى كـۆرگهن  . ھهممىسىنى سىالپ ئـۆتتى 

  :ئۇنىڭغا مائهنهۇ
ـــ  ــۋەد ۋە  ــ ــهللهم ھهجهر ئهسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ پهيغهمـ
ــدىن باايهمىلرۇكن ــدېگهنـ نى ســىلىمايتتى،    ســىشقىنى ــاۋىيه  ،دىى مۇئ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ بهيتۇلالھن ، ـ   ىســى يــوقھــېچ نهرس ىــڭ تاشــلىنىپ قالىــدىغانـ

  . ②دېدى
  )858: تىرمىزى(

وألمحد برجال الصحيح ż هذا اƩديث أن املستلم ألربعة والقائل ليس  - 3385
  .Ƹتلفون ż هذا اƩديث الناس: شǜ من البيت مهجورا ابن عباس، وأن شعبة قال

رنىڭ راۋىيلىرىــدىن هئىمــام ئهھمهدنىــڭ ســهھىه ھهدىســل  – 3385
رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسىدە يۇقىرىقى ھهدىسنىڭ دەل ئهكسىچه، تۆت 

ــڭ  ــىلىغان ۋە رۇكنىنى ــىنى س ــلىنىپ  بهيتۇلالھن”: ھهممىس ــڭ تاش ى
ــوقھــېچ نهرس قالىــدىغان ــگهن كىشــىنىڭ “ىســى ي ئىبنــى ئاببــاس  دې
  .كى بايان قىلىنغانئىكهنلى

ــۇ ھهدىــس ئۈســتىدە ئىخــتىالپ قىلىشــقان، ـ      : شــۇئبه كىشــىلهر ب

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 412(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 681(ئهلبانى  ②
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  .①دېدى
َعْن َحْنظَلَةَ قَالَ َرأَْيُت طَاُوًسا َيُمرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ َوَجَد َعلَْيِه زَِحاًما َمرَّ َولَْم  - 3386

أَْيُت اْبَن َعبَّاسٍ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك َوقَالَ اْبُن َعبَّـاسٍ  ُيَزاِحْم َوإِنْ َرآُه َخاِلًيا قَبَّلَُه ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ َر
َرأَْيُت َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ قَالَ إِنََّك َحَجٌر لَا َتْنفَُع َولَا َتُضرُّ َولَْولَا أَنِّي 

َك َما قَبَّلُْتَك ثُمَّ قَالَ ُعَمُر َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَبَّلَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك

بهيتۇلالھنى تـاۋاپ  (مهن تاۋۇسنىڭ : دەيدۇمۇنداق  ھهنزەله – 3386
ــپ ــداق  ) قىلىۋېتىـــ ــدە قانـــ ــدىن ئۆتكهنـــ ــۋەدنىڭ يېنىـــ ھهجهر ئهســـ

ھهجهر ئهسۋەدنىڭ يېنىدىن ئۆتكهنـدە ئهتـراپ   ئۇ . قىلغانلىقىنى كۆردۈم
يىـــراقتىنال (بولســـا، باشـــقىالر بىـــلهن قىستاشـــماي قىســـتاڭچىلىق 
ئـۈچ  بېرىـپ   ، ئهتـراپ خـالىي بولسـا،   )ئۆتـۈپ كېتهتتـى  ئىشارەت قىلىـپ  

  :تاۋاپتىن كېين ئۇ مۇنداق دېدى .يهتتىۆقېتىم س
نىــــڭ مۇشــــۇنداق مااس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇبــــمهن ئىبنــــى ئابــــــ 

مهن : مـا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ گهن ئىدىم، غانلىقىنى كۆرقىل
غــانلىقىنى شــۇنداق قىل نىــڭخهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئــۆمهر ئىبنــى

  :نىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇكۆرگهن ۋە ئۆمهر 
دىغان بىــر زىيــان يهتكۈزەلمهيـــ ايــدا   بىــزگه ھېچقانــداق پســهن ــــ 
ســېنى هيهــى ۋەســهللهمنىڭ ، ئهگهر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلتاشســهن

ــام  ــۆرمىگهن بولسـ ــۆيگهنلىكىنى كـ ــۇسـ ــۆيمهيتتىم ، ھهرگىزمـ  مهن. سـ
مۇشـۇنداق قىلغـانلىقىنى    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

  . ②دېگهن -كۆرگهنىدىم، ـ دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، 
   )2938: نهسائى(

لِ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها إِنَّ الِْحْجَر َبْعُضُه ِمْن َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه أُْخبَِر بِقَْو - 3387

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه         ): 5474(ھهيســـهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 191(ئهلبانى  ②
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الَْبْيِت فَقَالَ اْبُن ُعَمَر َواللَِّه إِنِّي لَأَظُنُّ َعاِئَشةَ إِنْ كَاَنْت َسِمَعْت َهذَا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيْتُرْك اْسِتلَاَمُهَما إِلَّا أَنَُّهَمـا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَأَظُنُّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

 .لَْيَسا َعلَى قََواِعِد الَْبْيِت َولَا طَاَف النَّاُس َوَراَء الِْحْجرِ إِلَّا ِلذَِلَك
ــۇ ئهنهۇما  - 3387 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــۇ  ئىبنــى ئ ــا ئائىشــه رەزىيهلالھ غ
  :ئهنهانىڭ
ـــ  ــڭ بهزى قىســ جرىھـ ــڭ  مىنى ــىدۇر بهيتۇلالھنى ــر پارچىس ، ـ    بى

  :مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ىۋىدى،دېگهنلىكى يهتكۈزۈل
ۇ ســۆزنى بــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا  ېنىــڭ ئويلىشــىمچه،  مــــ 

 بهيتۇلالھنىـڭ  غـان، ىن ئاڭلىدپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
، ن بولمىغاچقـا ئهسـلى ئـۇل تېمىـدى    ھىجر تهرەپتىكى ئىككى بـۇرجىكى 

 .ك ئهتكهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرنى سىالشنى تهر
جرنىڭ ئارقىسىدىن تاۋاپ قىلىشى مۇشۇ سـهۋەبتىن  ىكىشىلهرنىڭمۇ ھ

  . ①دېدىـ ، بولغان
 )1875: نهسائى(

َنْينِ زَِحاًما َما َرأَْيُت َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ ُيَزاِحُم َعلَى الرُّكْ - 3388
ُتَزاِحُم أََحًدا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه فَقُلُْت َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنََّك 

لَْيِه َوَسلََّم ُيَزاِحُم َعلَْيـِه  َعلَى الرُّكَْنْينِ زَِحاًما َما َرأَْيُت أََحًدا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
 فَقَالَ إِنْ أَفَْعلْ فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ َمْسَحُهَما كَفَّـاَرةٌ 

كَِعْتقِ َرقََبٍة َوَسـِمْعُتُه  ِللَْخطَاَيا َوَسِمْعُتُه َيقُولُ َمْن طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت أُْسُبوًعا فَأَْحَصاُه كَانَ 
 .َيقُولُ لَا َيَضُع قََدًما َولَا َيْرفَُع أُْخَرى إِلَّا َحطَّ اللَُّه َعْنُه َخِطيئَةً َوكََتَب لَُه بَِها َحَسَنةً

ىبنـى ئـۆمهر   ابدۇلالھ ئئ: مۇنداق دەيدۇمهير ۇئۇبهيد ئىبنى ئ - 3388
ــۇ ئهنهۇ ــارەزىيهلالھ ــلهن  م ــ قىست كىشــىلهر بى  ۇرۇپ بولســىمۇىشــىپ ت

ــى  ــى رۇكنىنـ ــ(ئىككـ ــى رۇكنىليهمـ ــلهن نى ايهنـ ــۋەدنىبىـ ) ھهجهر ئهسـ
ــىال ــهللهمنىڭ   .يتتىســ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ مهن پهيغهمــ

                                                 
 .، ـ دېگهنسهھىه): 1651(ئهلبانى  ①
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. دىمگهنىـ ئۇنـداق قىلغـانلىقىنى كۆرمى   ھېچبىرىنىڭساھابىلىرىدىن 
  :شۇنىڭ بىلهن

 هر بىلهن قىستىشىپ تـۇرۇپ بولسـىمۇ  كىشىلسهن ! ۇلالھئى ئابدــ 
ــ  ئىك ــى سىالشـ ــى رۇكنىنـ ــهنكـ ــېكىن  ،نى تهرك ئهتمهيدىكهنسـ مهن لـ

ــاھابىلىرىدىن    ــهللهمنىڭ ســ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ
  :دېسهم، ئۇ ھېچبىرىنىڭ ئۇنداق قىلغانلىقىنى كۆرۈپ باقمىدىم، ـ

ـــ  ــهللهم  ـ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ئىككــى « :نىڭمهن پهيغهم
ە كىمكـى بهيتـۇلالھنى ھهپتىـد    ،رۇكنىنى سىالش گۇناھالرنى ئۆچۈرىـدۇ 

 باسـقان  .نىڭ سـاۋابىغا ئېرىشـىدۇ  قىلغان دبىر تاۋاپ قىلسا، بىر قۇل ئازا
چـۈرۈپ، بىـر ياخشـىلىق    ۆبىر گۇنـاھنى ئ تائاال هللا ا ،بىر قهدەم ئۈچۈن ھهر
  . ①دېدىـ قىلدىم، شۇنداق ېگهنلىكىنى ئاڭلىغانلىغىم ئۈچۈن د »ۇيازىد

  )959: تىرمىزى(

 لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: Ƨعت رجال يقول :عن ابن عوف - 3389
يا أبا حفȌ إنك فيك فضل قوة فال تؤذ الضعيف إذا رأيت الركن خلوا فاسـتلم  : لعمر

 .التؤذ الناس بفضل قوتك: Ƨعت عمر يقول لرجل: وإال كرب وامض، قال
ــدى   - 3389 ــداق دې ــۇ مۇن مهن بىــر : ئىبنــى ئهۋف رەزىيهلالھــۇ ئهنه

يغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ ئــــۆمهر ئادەمــــدىن په
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

، ئاجىزالرغـا  ئادەمسـهن  سـهن ھهقىـقهتهن كۈچلـۈك   ! سفھه ۇئى ئهب«
ئىكهنلىكىنــى  يخــالى ھهجهر ئهســۋەدنىڭئهگهر . ئهزىــيهت بهرمىگىــن 

ــ  ،كۆرســهڭ ســىلىغىن، ئهگهر خــالى بولمىســا    پ ئۆتــۈپ تهكبىــر ئېيت
  .»كهتكىن

مهن ئـــۆمهر  :يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇ ئىبنـــى ئهۋف رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ
ــادەمگه   ــر ئ ــڭ بى ــۇ ئهنهۇنى ــپ : رەزىيهلالھ ــۈڭگه تايىنى ــقىالرغا كۈچ  باش

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم ـ! ئهزىيهت بهرمىگىن
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 766(ئهلبانى  ①
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 الَْحَجـرَ  قَبَّلَ” الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر َرأَْيُت: قَالَ أَبِيِه، َعْن اللَِّه، َعْبِد ْبنِ َساِلمِ َعْن - 3390
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت َهكَذَا: قَالَ ثُمَّ َعلَْيِه، َوَسَجَد فَقَبَّلَُه َعاَد ثُمَّ َعلَْيِه، َوَسَجَد
  .“َصَنَع

ئىبنـى خهتتـاب   ئـۆمهر   دىنسالىم ئىبنى ئابدۇلالھ دادىسـى  - 3390
گهن ۋە پىشانىسىنى ئۇنىڭغـا  نى سۆيئهسۋەد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ھهجهر

سـۆيگهن ۋە پىشانىسـىنى   كۈزگهنلىكىنى، ئاندىن يهنه قايتا كېلىپ تهگ
  :، ئاندىنكۈزگهنلىكىنىئۇنىڭغا تهگ

ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇشــۇنداق   مهن ـ
  . ①هنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدېگ ، ـقىلغانلىقىنى كۆردۈم

  )بهززار ؛219: لىىسهۋم(

 الرُّكَْن ُيقَبِّلُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ”: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ ـ 3391
   .“َعلَْيِه َخدَُّه َوَيَضُع الَْيَمانِيَّ

هلاللالھۇ پهيغهمـبهر سـ   مـا ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   - 3391
ــا مهڭزىنــى  ائهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ رۇكنىليهمــ  نىنى ســۆيۈپ، ئۇنىڭغ

  . ②كۈزگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇگته
  )2605: لىىسهۋم(

اهللا بن الزبري يقرن بني األسـابيع ويسـرع املشـي     عن عروة كان عبد - 3392
 .رواه رزين. ويذكر أن عائشة كانت تفعله مث تصلي لكل أسبوع ركعتني

ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ     : مۇنـداق دەيـدۇ  ئۇرۋە  - 3392
يهتــته قېتىمــدىن بىــر  –قېتىمــدىن يهتــته تېــز مېڭىــپ  –تېــز ئهنهــۇ 
شـۇنداق   نىڭمۇئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها بىراقال قىالتتى ۋەتاۋاپنى قانچه 

                                                 
ــهمى  ① ــدە         ): 5480(ھهيس ــۇپ، بىرى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــلهن رى ــهنهد بى ــى س ــال ئىكك ــۇ يهئ ــنى ئهب ــۇ ھهدىس ب

ــار    ــۇھهممهد مهخزۇمــى ئىســىملىك بىــرى ب ــفهر ئىبنــى م ــا بهرســه،   . جهئ ــا ســهلبىيرەك باھ ــلهر ئۇنىڭغ بهزى
قالغـــان راۋىيلىـــرى  . نلىكىنـــى ئىلگىـــرى ســـۈرگهن  يهنه بهزىـــلهر ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى ئىكه   

 .بۇ ھهدىسنى يهنه بهززار ياخشى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. ئىشهنچلىكتۇر
ئىبنـــى  ئابـــدۇلالھبـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە  ): 5481(ھهيســـهمى  ②

 .ار، ـ دېگهنمۇسلىم ئىبنى ھۇرمۇز ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى ب
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نامـاز   تىنئىككـى رەكئهتـ   ئۈچـۈن  تـاۋاپ بىر ھهر قىلغانلىقىنى، ئاندىن 
  . ىنى ئېيتقانىدىغانلىقئوقۇ

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْبٍد الْقَـارِيَّ   - 3393
ُر طََوافَُه َنظََر أَْخَبَرُه أَنَُّه طَاَف بِالَْبْيِت َمَع ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َبْعَد َصلَاِة الصُّْبحِ فَلَمَّا قََضى ُعَم

 .فَلَْم َيَر الشَّْمَس طَلََعْت فََرِكَب َحتَّى أََناǷَ بِِذي طًُوى فََصلَّى َركَْعَتْينِ ُسنَّةَ الطََّواف
: دەيـدۇ راھمان ئىبنـى ئهۋف مۇنـداق   ۇرمهيد ئىبنـى ئابـد  ۇھ - 3393

نامـاز   نىـڭ ماڭـا ئېيتىـپ بېرىشـىچه، ئـۇ     قارى بـد هاھمان ئىبنى ئرئابدۇر
تتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىـلهن بىلـله   هىن كېيىن ئۆمهر ئىبنى خبامداتت

تــاۋاپ قىلىــپ بولــۇپ، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ئــۆمهر غــان ئىــكهن،تــاۋاپ قىل
زىتۇۋا  ،تۆگىسىگه مىنىپ شۇنىڭ بىلهن، قارىسا قۇياش تېخى چىقماپتۇ،

ئىككــى  بېرىــپ تۆگىســىنى چۆكتــۈرۈپ قويــۇپ، تاۋاپنىــڭدېــگهن جايغــا 
   .غانىكهنئوقۇىنى شۇ يهردە رەكئهت سۈننىت

  )826: مالىك(

 َركَْعَتْي ِمْن الَْمكُْتوَبةُ ُتْجزِئُُه َيقُولُ َعطَاءă إِنَّ ِللزُّْهرِيِّ قُلُْت أَُميَّةَ ْبُن إِْسَماِعيلُ قَالَ - 3394
 .َركَْعَتْينِ َصلَّى إِلَّا قَطُّ ُسُبوًعا لََّمَوَس َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َيطُْف لَْم أَفَْضلُ السُّنَّةُ فَقَالَ الطََّواِف

  :گهھرىۇمهن ز: ۇمهييه مۇنداق دەيدۇئىسمائىل ئىبنى ئ - 3394
نامـاز تـاۋاپتىن كېـيىن     پهرز) تاۋاپتىن كېـيىن ئوقۇلغـان  (” :ئهتاــ 

ەپتـۇ، ـ   د ①“ئوقۇلىدىغان ئىككى رەكئهت سـۈننهتنىڭ ئورنىـدا ئولتۇرىـدۇ   
  :ئۇ دېسهم،

پهيغهمـبهر  چـۈنكى  . ىئـايه قىلىـش تېخىمـۇ ئهۋزەلـدۇر    ــ سۈننهتكه ر
قىلىـپ  تاۋاپ ئايلىنىپ بىر ۋەسهللهم يهتته قېتىم  سهلاللالھۇ ئهلهيهى

  . دېدى ئىككى رەكئهت تاۋاپ نامىزى ئوقۇيتتى، ـ بولسىال،
  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

                                                 
بىــر كىشــى تــاۋاپ قىلىــپ بولغانــدا، پهرز نامازنىــڭ ۋاقتــى كىــرگهن بولســا، تــاۋاپ نــامىزىنى          : يهنــى ①

پهرز نامــــازنى ئوقۇغــــان كىشــــىنىڭ ئىككــــى رەكئهتلىــــك تــــاۋاپ . ئوقۇمــــاي، پهرز نــــامىزىنى ئوقۇيــــدۇ
 .نامىزىنى ئوقۇشى ھاجهتسىز، ـ دېمهكچى



  بۆلۈمى ـ پائالىيهتلىرىھهج 

 514

َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الطََّواُف َحْولَ الَْبْيِت ِمثْـلُ   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه - 3395
 .الصَّلَاِة إِلَّا أَنَّكُْم َتَتكَلَُّمونَ ِفيِه فََمْن َتكَلََّم ِفيِه فَلَا َيَتكَلََّمنَّ إِلَّا بَِخْيرٍ

دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 3395
  :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

لېكىن تاۋاپتـا   .بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىش ناماز ئوقۇشقا ئوخشايدۇ«
ــا      ــۆز بولس ــدا خهيرىلىــك س ــاۋاپ قىلغان ــۇڭا ت ــدۇ، ش ــقا بولى گهپ قىلىش

   .①»قىلىڭالر، بولمىسا بىهۇدە سۆز قىلماڭالر
 )960: تىرمىزى(

ُهَما قَالَ طَاَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْن - 3396
 .الَْوَداعِ َعلَى َبِعريٍ َيْسَتِلُم الرُّكَْن بِِمْحَجنٍ

ــۇ ئهنهۇ   - 3396 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
ىشىش ھهجىدە تۆگىنىـڭ  ۋىدالپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

 ىســىھاسئهگــمهچ  ھهجهر ئهســۋەدنى ،ە ئولتــۇرۇپ تــاۋاپ قىلىــپئۈســتىد
ئاندىن ھاسىسىنى سـۆيدى،  : مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە(. بىلهن سىلىدى

  ). دېيىلگهن -
  )1608: بۇخارى(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِدَم َمكَّةَ َوُهَو َيْشَتِكي - 3397
Ƿَِمْن طََواِفِه أََنا َȟفَطَاَف َعلَى َراِحلَِتِه كُلََّما أََتى َعلَى الرُّكْنِ اْسَتلََم الرُّكَْن بِِمْحَجنٍ فَلَمَّا فََر 

 .فََصلَّى َركَْعَتْينِ
ــۇ ئهنهۇ   - 3397 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ

ھالـــدا  مهككىـــگه بىتـــاپپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 
ــكه، ــۇرۇپ   تۆگى كهلگهچـ ــتىدە ئولتـ ــڭ ئۈسـ ــدى نىـ ــاۋاپ قىلـ ھهجهر  .تـ

ــا   ــۋەدنىڭ يېنىغ ــدەئهس ــۇنى، ھهر كهلگىنى ــمهچ  ئ ــلهن  ىســىھاسئهگ بى
ئىككـى   ،تۆگىسـىدىن چۈشـۈپ  تاۋاپنى تۈگهتكهنـدىن كېـيىن،   . سىلىدى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 767(ئهلبانى  ①
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  . ①رەكئهت ناماز ئوقۇدى
  )1881: داۋۇد ئهبۇ(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ اطَْمأَنَّ لَمَّا قَالَْت َشْيَبةَ بِْنِت َصِفيَّةَ َعْن - 3398
 .إِلَْيِه أَْنظُُر َوأََنا قَالَْت َيِدِه ِفي بِِمْحَجنٍ الرُّكَْن َيْسَتِلُم َبِعريٍ َعلَى طَاَف الْفَْتحِ َعاَم بَِمكَّةَ

: دەيــدۇســهفىيه بىنتــى شــهيبه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق   - 3398
هى قىلىنغـان يىلـى   هتمهككه فپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

بهيتــۇلالھنى تۆگىســىگه  ،خــاتىرجهم ئورۇنلىشــىپ بولغانــدىن كېــيىن 
ــدا  ــنگهن ھالـ ــدى  مىـ ــاۋاپ قىلـ ــا ھهر  ( ۋە تـ ــۋەدنىڭ يېنىغـ ھهجهر ئهسـ

شــۇ . ىســى بىــلهن ســىلىدىھاسئهگــمهچ قولىــدىكى ئــۇنى ) كهلگىنىــدە
قــاراپ تۇرغــان  گهســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهرمهن  ،چاغــدا
   .②ئىدىم

  )1878: ۇدۋدا ئهبۇ(

َعْن َجابِرٍ قَالَ طَاَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْبْيِت ِفي َحجَّـِة   - 3399
النَّاُس َوِلُيْشرَِف َوِلَيْسأَلُوُه فَإِنَّ النَّـاَس  الَْوَداعِ َعلَى َراِحلَِتِه َيْسَتِلُم الَْحَجَر بِِمْحَجنِِه ِلأَنْ َيَراُه 

 .غَُشوُه
ــداق    - 3399 ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇجـ ــبهر  :دەيـ پهيغهمـ

ــدە بهيتـــۇلالھنى   ــهللهم ۋىدالىشـــىش ھهجىـ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ
 ئهســۋەدنىتۆگىســىنىڭ ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ تــاۋاپ قىلــدى ۋە ھهجهر     

كىشىلهرنىڭ ئۆزىنى كۆرۈپ تۇرۇشى، . ىدىبىلهن سىل ىسىھاسئهگمهچ 
ئۆزىنىڭمۇ ئۇالرنى كۆرۈپ تۇرۇشى ۋە ئۇالرنىـڭ ئۆزىـدىن سـوئال سورىشـى     

ــۈن ــدى    ئۈچ ــاۋاپ قىلغانى ــۇرۇپ ت ــتىدە ئولت ــىنىڭ ئۈس ــۈنكى . تۆگىس چ
  . ئۇنى ئورىۋالغانىدى لهرئادەم

  )1273: مۇسلىم(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 409(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1654(ئهلبانى  ②
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بن أم مكتـوم آخـذ   اهللا  فقال على ناقته اƨدعاء، وعبد: وزاد الكبري - 3400
  .Ɲطامها يرƟز
ــيىلگهن   – 3400 ــداق دېــ ــۋايهتته مۇنــ ــر رىــ ــبهر : يهنه بىــ پهيغهمــ

ىقى چــوالق تۆگىســىنىڭ ئۈســتىدە قــۇل ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
شىئېر ئوقۇغان ھالـدا  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇم  ئىدى، تۆگىسىنى

  . ①نۇقتىسىدىن تۇتۇپ يېتىلىۋالغانىدى
  )»ئهلكهبىر«(

 بِالَْبْيـِت،  َيطُوُف كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ َربِيَعةَ ْبنِ َعاِمرِ َعْن - 3401
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َنْعلِ ِفي َيُشدُُّه فَذََهَب َنْعِلِه، ِمْن ِشْسًعا َرُجلٌ فَأَْخَرَج ِشْسُعُه، فَاْنقَطََع
  . “اَألثََرةَ أُِحبُّ َوال أَثََرةٌ، َهِذِه”: َوقَالَ َتَزَعَها،فَاْن َوَسلََّم،

ــى رەب  - 3401 ــامىر ئىبن ــئ ــۇ  هئى ــۇ ئهنه ــداق  رەزىيهلالھ ــدۇمۇن  :دەي
ئايىغىنىـڭ  نـدا،  قىلىۋاتقا تاۋاپ ۋەسهللهم ئهلهيهى سهلاللالھۇ پهيغهمبهر
ــۇچى ــى  بوغق ــۈپ كهتت ــاغ     .ئۈزۈل ــادەم ئۆزىنىــڭ ئاي ــر ئ ــۆرگهن بى ــۇنى ك ب
نىڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمچىقىرىــپ،  ىنىبوغقــۇچ

قويماقچى بولغانىدى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئايىقىغا ئۆتكۈزۈپ
  :تىۋېلىپرۋەسهللهم ئايىقىنى تا

ــۇ شهخســــىيهتچىلىك، مهن شهخســــىيهتچىلىك قىلىشــــنى    « بــ
  . ②دېدى »ياقتۇرمايمهن

 )»تهئهلئهۋس« ۋە» ئهلكهبىر« ؛7204: لىىمهۋس(

َعْن َوَبَرةَ قَالَ كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد اْبنِ ُعَمَر فََجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ أََيْصلُُح ِلي أَنْ  - 3402
 أَطُوَف بِالَْبْيِت قَْبلَ أَنْ آِتَي الَْمْوِقَف فَقَالَ َنَعْم فَقَالَ فَإِنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ لَا َتطُْف بِالَْبْيـتِ 

الَْمْوِقَف فَقَالَ اْبُن ُعَمَر فَقَْد َحجَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَطَاَف بِالَْبْيِت َحتَّى َتأِْتَي 
                                                 

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 5501(ھهيســـهمى  ①
 .دېگهن

بـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئاســـىم ): 5500(ھهيســـهمى  ②
 .هيدۇلالھ ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنئىبنى ئۇب
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ْولِ اْبنِ قَْبلَ أَنْ َيأِْتَي الَْمْوِقَف فَبِقَْولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحقُّ أَنْ َتأُْخذَ أَْو بِقَ
 .اسٍ إِنْ كُْنَت َصاِدقًاَعبَّ

مهن ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ   : دەيـــدۇۋەبهرە مۇنـــداق  - 3402
   :، ئۇنىڭدىنكېلىپ بىر ئادەمنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتىم، مائهنهۇ

ـ ئهرەفاتتىن ئىلگىرى بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلسام تـوغرا بوالمـدۇ؟    ــ 
  :دەپ سورىغان ئىدى، ئۇ

  :ئۇ كىشى. دېدىـ بولىدۇ، ــ 
تـاۋاپ   ىغىـچه ئهرەفاتقـا چىقم  مـا ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ــ 

ئىبنــى ئــۆمهر  دىغانلىقىنى ئېيتقانىــدى، ـ دېگهنىــدى،  قىلىشــقا بولمايــ
  : مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهج قىلغانـدا ئهرەفاتقـا     ــ 
ڭ، چىل بولسـا تچىقىشتىن ئىلگىرى بهيتـۇلالھنى تـاۋاپ قىلغـان، راسـ    

گه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ سـۆزى   ئېيتىپ باققىنه،
گه يـــاكى ئىبنـــى ئابباســـنىڭ ســـۆزى ئاساســـهن ئهمهل قىلىـــش ھهقمـــۇ

  . دېدى ئاساسهن ئهمهل قىلىشمۇ؟ ـ
  )1233: مۇسلىم(

النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَِدَمـ   3403
َع َوَسلََّم َمكَّةَ فَطَاَف َوَسَعى َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َولَْم َيقَْرْب الْكَْعَبةَ َبْعَد طََواِفِه بَِها َحتَّى َرَج

 .ِمْن َعَرفَةَ
: دەيـدۇ مۇنداق  مائابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3403

لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهككىگه كېلىپ بهيتۇلالھنى پهيغهمبهر سه
ئهرەفاتتىن  ، تاكىتاۋاپتىن كېيىن. نى تاۋاپ قىلدىەمهرۋبىلهن  اهفۋە س
  . بىگه يېقىن كهلمىدىئكه قىچهقايت

  )1625: بۇخارى(

َسلََّم َيا َبنِي َعْبِد َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 3404
 .َمَناٍف لَا َتْمَنُعوا أََحًدا طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت َوَصلَّى أَيَّةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن اللَّْيلِ َوالنََّهارِ
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ئىبنــى مــۇتئىم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت      جــۇبهير – 3404
  :هنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ

ىلـى ۋە ئۇنىڭـدا   بهيتـۇلالھنى تـاۋاپ قىلغ  ! دۇماناپ جهمهتـى ئى ئابـ «
ى كۈنـــدۈزىســـى كېلهمـــدۇ، كىشـــىنى كېچ نامـــاز ئوقـــۇغىلى كهلـــگهن

ــداق ۋاقىتتــا كهلســه كهلســۇن  ،كېلهمــدۇ ــا كىرىشــتىن ،قان  بهيتۇلالھق
   ①»!توسماڭالر

  )1254: ئىبنى ماجه(

ُه قَالَ لَقَْد َرأَْيُت الَْبْيَت َيْخلُو َبْعَد َصلَاِة الصُّـْبحِ  َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ الَْمكِّيِّ أَنَّ - 3405
 .َوَبْعَد َصلَاِة الَْعْصرِ َما َيطُوُف بِِه أََحٌد

مهن بامـدات ۋە ئهسـىر   : دەيـدۇ  زۇبهير مهككـى مۇنـداق  ئهبۇ  – 3405
ــاۋاپ قىل   ــۇلالھنى ت ــيىن بهيت ــدىن كې ــادەم  نامىزى ــر ئ ــدىغان ھــېچ بى  ى

  . كۆرمىدىم
 )828: مالىك(

َعْن َعاِئَشةَ َواْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخََّر طََواَف َيـْومِ   - 3406
 .النَّْحرِ إِلَى اللَّْيلِ

ــۇ     - 3406 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــا ۋە ئىبن ــۇ ئهنه ئائىشــه رەزىيهلالھ
  :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇمائهنهۇ

ــهلال  ــبهر س ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــان لالھۇ ئهلهيه ــۈنى  قۇرب ــت ك ھېي
ــپ ( ــپ كېلىـ ــادىن قايتىـ ــدىغان ) مىنـ ــاۋاپنى كقىلىـ ــرگىچه تـ هچ كىـ

  . ②كېچىكتۈرگهن ئىدى
  )2000: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفَاَض َيْوَم النَّْحرِ ثُـمَّ   - 3407
ى الظُّْهَر بِِمًنى قَالَ َناِفٌع فَكَانَ اْبُن ُعَمَر ُيِفيُض َيْوَم النَّْحرِ ثُمَّ َيْرجُِع فَُيَصلِّي الظُّْهَر َرَجَع فََصلَّ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1036(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 435(ئهلبانى  ②
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 .بِِمًنى َوَيذْكُُر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَُه
 دېگهنلىكـى مۇنـداق  ىـڭ  نمائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 3407

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھېيــت : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
ــۈنى  ــدى ك ــاۋاپ قىل ــۇلالھنى ت ــا قايتىــپ  .بهيت ــدىن مىناغ شــىن ېپ ،ئان

  .نامىزى ئوقۇدى
ھېيـت كـۈنى    مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: دەيدۇ ىئ مۇنداقفنا

شــىن نــامىزى ېئانــدىن مىناغــا قايتىــپ پ ،قىلىــپ بهيتــۇلالھنى تــاۋاپ
ــۇ ــۇنداق     يتتىئوق ــهللهمنىڭ ش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ۋە پهيغهم

  . ئېيتقانىدىقىلغانلىقىنى 
  )1308: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاُس َيْنَصرِفُونَ ِفي كُلِّ َوْجٍه فَقَالَ َرُسولُ اللَّـِه   - 3408
 .َحٌد َحتَّى َيكُونَ آِخُر َعْهِدِه بِالَْبْيِتَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْنِفَرنَّ أَ

كىشـىلهر  : دەيدۇمۇنداق  مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3408
ــتىن  ــا ھهر تهرەپـ ــقايۇرتلىرىغـ ــبهر   قايتىشـ ــدى، پهيغهمـ ــلىغان ئىـ باشـ

ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــاي   «: س ــاۋاپ قىلم ــۇلالھنى ت ــى (بهيت يهن
   .دېدى »كىم قايتمىسۇنتۇرۇپ ھېچ) ىشىش تاۋاپىنى قىلمايۋىدال

  )1327: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ لَا َيْصُدَرنَّ أََحـٌد ِمـْن    - 3409
 الَْحاجِّ َحتَّى َيطُوَف بِالَْبْيِت فَإِنَّ آِخَر النُُّسِك الطََّواُف بِالَْبْيِت

: دەيـدۇ مۇنـداق   مـا ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى  - 3409
ھــاجىالردىن ھــېچكىم : ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ دادام 

ــۇن   ــۇ قايتمىسـ ــتىن ھهرگىزمـ ــاۋاپ قىلماسـ ــۇلالھنى تـ ــۈنكى . بهيتـ چـ
  . دېدى دۇر، ـقى پائالىيىتىلالھنى تاۋاپ قىلىش ھهجنىڭ ئاخىربهيتۇ

  )829: مالىك(

َسِعيٍد أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َردَّ َرُجلًا ِمْن َمرِّ الظَّْهَراِن لَـْم   َعْن َيْحَيى ْبنِ - 3410
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 .َيكُْن َودََّع الَْبْيَت َحتَّى َودََّع
ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    : دەيـدۇ يهھيا ئىبنى سهئىد مۇنـداق   - 3410

بىر زەھران ئېغىزىغا بېرىپ بولغان  ،ھهجدىن قايتىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
پ كــېلىش ئۈچــۈن كهيــنىگه   تــاۋىپىنى قىلىــ  لىشــىشىدائــادەمنى ۋ

  . ئىدى قايتۇرۇۋەتكهن
  )830: مالىك(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َمْن َحجَّ الَْبْيَت فَلَْيكُْن آِخُر َعْهِدِه بِالَْبْيِت إِلَّا الُْحـيََّض   - 3411
  .َوَرخȌََّ لَُهنَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ھهيـزدار  : دېـگهن مۇنـداق   مـا ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 3411
قىلمــاي تــۇرۇپ    نىتــاۋىپى  ئايــالالردىن باشــقا ھــېچكىم ۋىدالىشــىش   

پهقهت ھهيــزدار پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  .قايتمىســۇن
رۇخسـهت   )ۋىدالىشىش ھهجىنـى قىلمـاي تـۇرۇپ قايتىشـقا    (ئايالالرغىال 

  . ①قىلغان
   )944: ىزىتىرم(

 قَالَـتْ  ُتِفـيضَ  أَنْ قَْبلَ َصِفيَّةُ َتِحيَض أَنْ َنَتَخوَُّف كُنَّا قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 3412
 .إِذَنْ فَلَا قَالَ أَفَاَضْت قَْد قُلَْنا َصِفيَّةُ أََحابَِسُتَنا فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََجاَءَنا

ىيه رەزىيهلالھۇ فسه: دەيدۇائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق ئ - 3412
قىلىشـــتىن ئىلگىـــرى ھهيـــز كـــۆرۈپ  زىيـــارەت تـــاۋىپىنىئهنهانىـــڭ 

 ،لــېكىن ئــۇ شــۇ تــاۋاپنى قىلىــپ بولــۇپ(ئهنســىرەيتتۇق، قېلىشــىدىن 
ــدى  ــۇپ قال ــزدار بول ــدىن ھهي ــانلىقىنى  . ئان ــۇپ قالغ ــزدار بول ئۇنىــڭ ھهي

بىزنىـڭ يېنىمىزغـا    ھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر سـهلاللال ) ئۇققان
  :كېلىپ

 .ــ سهفىيه بىزنى يولـدىن قويىـدىغان بولـدىمۇ ئهمـدى؟ ـ دېگهنىـدى      
  :بىز

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 752(ئهلبانى  ①
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پهيغهمــبهر . دېــدۇق، زىيــارەت تــاۋىپىنى قىلىــپ بولغانىــدى، ـ   ئــۇــــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

، ـ  )يهنـى يولغـا چىقسـاق بولىـدۇ    (ۋەقهسى يوق  ــ ئۇنداق بولسا، ھېچ
  . دېدى

 )1211: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت لَمَّا أََراَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 3413
َسـُتَنا  َوَسلََّم أَنْ َيْنِفَر إِذَا َصِفيَّةُ َعلَى َبابِ ِخَباِئَها كَِئيَبةً فَقَالَ لََها َعقَْرى أَْو َحلْقَى إِنَِّك لََحابِ

 .أَكُْنِت أَفَْضِت َيْوَم النَّْحرِ قَالَْت َنَعْم قَالَ فَاْنِفرِي إِذًا
ــداق    - 3413 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ

ىيه فسـه مـاقچى بولغانىـدى،   قايتھهجدىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
لتـۇرغىنىنى  نىڭ چېدىرى ئالدىدا ھهسرەتلىك ھالدا ئورەزىيهلالھۇ ئهنها

  :كۆرۈپ
ــاپال  ـــ ئ ــولىمىزدىن قوي ! ـ ــى ي ــدۇڭ بىزن ــدىغان بول ھېيــت كــۈنى   .ى
  :ئۇ ېدىدـ  قىلمىغانمىدىڭ؟ زىيارەت تاۋاپى

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . دېـــدى ـــــ ھهئه، قىلغانىـــدىم، ـ   
  :ۋەسهللهم

  . دېدى تا، يولغا چىقساڭ بولىدۇ، ـئۇنداقــ 
  )5329: بۇخارى(

ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َحَجْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن َعاِئَش - 3414
لرَُّجلُ ِمْن فَأَفَْضَنا َيْوَم النَّْحرِ فََحاَضْت َصِفيَّةُ فَأََراَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَها َما ُيرِيُد ا

َرُسولَ اللَِّه إِنََّها َحاِئٌض قَالَ َحابَِسُتَنا ِهَي قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أَفَاَضْت َيـْوَم  أَْهِلِه فَقُلُْت َيا 
 .النَّْحرِ قَالَ اْخُرُجوا

بىــز پهيغهمــبهر : دەيــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق   - 3414
قۇربان ھېيت  .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن ھهج قىلغان ئىدۇق

شۇندىن كېيىنال سهفىيه رەزىيهلالھـۇ  . ى زىيارەت تاۋىپىنى قىلدۇقكۈن
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   .ئهنهــا ھهيــز كــۆرۈپ قالــدى 
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ئۇنىڭـــدىن ھهرقانـــداق ئهر كىشـــى ئـــۆز ئايالىـــدىن تهلهپ قىلىـــدىغان  
  :مهن). يهنى بىرگه بولۇشنى تهلهپ قىلدى(نهرسىنى تهلهپ قىلدى 

ـــ  ــى اـ ــڭ پهيغهللائ ــرىنى ــز ! همبى ــۇ ھهي ــبهر   دار، ـ   ئ ــهم، پهيغهم دېس
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

. دېـدى  وسـۇپ قويىـدىغان بولـدى، ـ    ئـۇ بىزنـى يـولىمىزدىن ت   ! ــ ئاپال
  :ئۇنىڭغا
سهفىيه مىنادىن قايتىپ كهلگهن كۈنى ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 

لالھۇ پهيغهمـبهر سـهلال  ىنى ئـادا قىلغـان، ـ دېيىلگهنىـدى،     تـاۋاپ زىيـارەت  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . دېدى ـ! يولغا چىقىڭالر ،ئۇنداق بولساــ 
  )1733: بۇخارى(

َعْن الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَْوسٍ قَالَ أََتْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ فََسأَلُْتُه َعْن  - 3415
قَالَ ِلَيكُْن آِخُر َعْهِدَها بِالَْبْيـِت قَـالَ فَقَـالَ    الَْمْرأَِة َتطُوُف بِالَْبْيِت َيْوَم النَّْحرِ ثُمَّ َتِحيُض 

الَْحارِثُ كَذَِلَك أَفَْتانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَقَالَ ُعَمُر أَرِْبَت َعْن َيـَدْيَك  
 .ْيِه َوَسلََّم ِلكَْي َما أَُخاِلَفَسأَلَْتنِي َعْن َشْيٍء َسأَلَْت َعْنُه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

مهن : دەيـدۇ ھارىس ئىبنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهۋس مۇنـداق     - 3415
ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ يېنىغــا كېلىــپ، ھېيــت 

كېـيىن ھهيـز كـۆرگهن    غانـدىن  قىلىـپ بول زىيارەت تـاۋاپىنى ئـادا   كۈنى 
  :ئايال توغرۇلۇق سورىغان ئىدىم، ئۇ

  :مهن. دېدى الىشىش تاۋاپىنى قىلماستىن قايتالمايدۇ، ـۋىد ــ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهممۇ شــۇنداق پهتىــۋا      ــــ 

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ دېسهم، بهرگهنىدى،
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن     ! ــ ۋاي قولى قۇرغـۇر 

يهىسســاالم بهرگهن پهيغهمــبهر ئهله(ئىشــنى، مېنىــڭ   غــاناپ بولســور
ـــ ! مهنــدىن يهنه ســورىدىڭمۇ؟ خىــالپ پهتىــۋا بېرىشــىم ئۈچــۈن) پهتىۋاغــا
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   .①دېدى
  )2004: داۋۇد ئهبۇ(

 َولَْيَسـا  أَِمـَريانِ ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َجابِرٍ َعْن - 3416
 َحتَّى َيْنَصرِفُوا أَنْ َألْهِلَها فَلَْيَس الزَِّياَرِة طََواِف قَْبلَ فََتِحيُض قَْومِالْ َمَع َتُحجُّ الَْمْرأَةُ: بِأَِمَريْينِ

 أَْهـلَ  َيْسَتأِْمَر َحتَّى َيْنَصرَِف أَنْ لَُه فَلَْيَس َعلَْيَها فَُيَصلِّي الْجَِناَزةَ َيتَّبُِع َوالرَُّجلُ ، َيْسَتأِْمُروَها
 .“الْجَِناَزِة

ــابىر رەزىيه - 3416 دىن رىـــۋايهت قىلىنغـــان بىـــر لالھـــۇ ئهنهـــۇجـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ھهدىسته

ــدىغان    « ــا بولماي ــىتى ئېلىنمىس ــىمۇ، رۇخس ــر بولمىس گهرچه ئهمى
غان ھهج قىلبىلله بىلهن  ىقهۋم بىرى،: مۇنداق ئىككى تۈرلۈك ئادەم بار

غـان ئايـال   ز كـۆرۈپ قال قىلىشـتىن ئىلگىـرى ھهيـ    پىنىزىيارەت تـاۋا  ۋە
قايتســا  ھهجــدىن ، ھهمراھلىــرى ئــۇ ئايالنىــڭ رۇخسىتىســىز   بولــۇپ
ئـۇ ئـادەم   ، ئـادەم بولـۇپ  جىنازا نامىزىغـا ئهگهشـكهن   يهنه بىرى، . بولمايدۇ
   .②بولمايدۇ ىپ كهتسهئهھلىنىڭ رۇخسىتىسىز قايت جىنازا

  )1144: بهززار(

ٌء إِذْ َمَنَع اْبُن ِهَشامٍ النَِّساَء الطََّواَف َمَع الرَِّجالِ قَالَ اْبُن ُجَرْيجٍ أَْخَبَرنِي َعطَا - 3417
قَالَ كَْيَف َيْمَنُعُهنَّ َوقَْد طَاَف نَِساُء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع الرَِّجالِ قُلْـُت أََبْعـَد   

ْعَد الِْحَجابِ قُلُْت كَْيَف ُيَخاِلطَْن الرَِّجـالَ  الِْحَجابِ أَْو قَْبلُ قَالَ إِي لََعْمرِي لَقَْد أَْدَركُْتُه َب
قَالَ لَْم َيكُنَّ ُيَخاِلطَْن كَاَنْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َتطُوُف َحْجَرةً ِمْن الرَِّجالِ لَا ُتَخاِلطُُهْم 

ِلِقي َعْنِك َوأََبْت َيْخُرْجَن ُمَتَنكِّـَراٍت  فَقَالَْت اْمَرأَةٌ اْنطَِلِقي َنْسَتِلْم َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني قَالَْت اْنطَ
َجالُ بِاللَّْيلِ فََيطُفَْن َمَع الرَِّجالِ َولَِكنَُّهنَّ كُنَّ إِذَا َدَخلَْن الَْبْيَت قُْمَن َحتَّى َيْدُخلَْن َوأُْخرَِج الرِّ

ي َجْوِف ثَبِريٍ قُلُْت َوَما ِحَجاُبَها قَالَ َوكُْنُت آِتي َعاِئَشةَ أََنا َوُعَبْيُد ْبُن ُعَمْيرٍ َوِهَي ُمَجاوَِرةٌ ِف

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1765(ئهلبانى  ①
 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان): 5677(ھهيسهمى  ②
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 .ِهَي ِفي قُبٍَّة ُتْرِكيٍَّة لََها ِغَشاٌء َوَما َبْيَنَنا َوَبْيَنَها غَْيُر ذَِلَك َوَرأَْيُت َعلَْيَها ِدْرًعا ُمَورًَّدا
ئىبنـى ھىشـامنىڭ   ماڭا ئهتا : مۇنداق دەيدۇ ججۇرەيئىبنى  – 3417

ــالالر  ــلهن ئاي ــئهرلهربى ــقانلىقىنى   ڭنى ــىدىن توس ــاۋاپ قىلىش ــله ت  بىل
  :ۋە ئېيتتى

ــۇن؟   ــداقمۇ توسسـ ــۇنى قانـ ـــ بـ ــى   ــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
لىقىنى تـاۋاپ قىلغـان  بىلـله  ئهرلهر بىـلهن   نىڭۋەسهللهمنىڭ ئاياللىرى

  :مهن. دېدى ـ! م؟تۇرسا كۆرگهن
بـۇرۇن كۆردۈڭمـۇ يـاكى    تىن توغرىسىدىكى ئايهت چۈشۈشـ  ھىجابــ 

  :ئۇ .دېدىمـ  ؟ۇكېيىنم
  :مهن. دېدىـ كېيىن كۆردۈم، ــ ئايهت چۈشكهندىن 

  :دېدىم، ئۇـ ، نىڭ ئارىسىدا قانداق تاۋاپ قىالتتىئهرلهرــ 
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا   . ــــ ئهرلهرنىــڭ ئارىســىغا كىرمهيتتــى   

بىـر  . ئهرلهردىن بىر چهتته تۇرۇپ تاۋاپ قىالتتى ۋە ئۇالرغا ئارىالشـمايتتى 
  :ئايال قېتىم بىر

يۈر، ھهجهر ئهسۋەدنى بىزمـۇ سـىاليلى،   ! لهرنىڭ ئانىسىمۇئمىنئى ــ 
  :ـ دېگهنىدى، ئۇ

 .ــ دەپ ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله بېرىشـقا ئۇنىمىـدى      ! ــ ئـۆزەڭ بـارغىن  
باشــــقىالر  لىــــرىكېچىئايــــاللىرى  پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ

ــله     ــلهن بىل ــدا كىيىنىــپ چىقىــپ، ئهرلهر بى ــاۋاتونىمىغىــدەك ھال پ ت
ــى ــا، ئهرلهر     .قىالتت ــى بولس ــگه كىرمهكچ ــڭ ئىچى ــېكىن بهيتۇلالھنى ل
مهن ئۇبهيـد ئىبنـى   . كىرەتتىئاندىن  ىلغانغا قهدەر ساقالپ تۇرۇپ،چىقىر

ئائىشـه  تېغىنىڭ ئېتىكىدە ئىبادەتكه ئولتۇرغان  ①سهبىرمهير بىلهن ۇئ
  :مهن .باراتتىم، ـ دېدىرەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىغا 

ئهتـا  . كۈنكى ھىجابى قانداق ئىـدى؟ ـ دەپ سـورىدىم    ــ ئائىشهنىڭ ئۇ
  :جاۋابهن مۇنداق دېدى

چېـدىرنىڭ بىـر پهردىسـى     .نىڭ ئىچىدە ئىـدى دىرىېچگىز كې ،ئۇــ 

                                                 
  .قىن بىر تاغنىڭ ئىسمىھهرەم مهسجىدىگه يې ①
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ھېچنـېمه  ) توسـالغۇ بولغىـدەك  (بار بولۇپ، ئارىمىزدا ئۇ پهردىـدىن باشـقا   
ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇچىسىغا قىزىل رەڭلىك كۆڭلهك . يوق ئىدى

  . ىيىۋالغان ئىدىك
  )1618: بۇخارى(

َيا أَيَُّها النَّاُس اْسَمُعوا ِمنِّي َما أَقُولُ : عن اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قال - 3418
 لَكُْم َوأَْسِمُعونِي َما َتقُولُونَ َولَا َتذَْهُبوا فََتقُولُوا قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َمـْن طَـافَ  
 بِالَْبْيِت فَلَْيطُْف ِمْن َوَراِء الِْحْجرِ َولَا َتقُولُوا الَْحِطيُم فَإِنَّ الرَُّجلَ ِفي الَْجاِهِليَِّة كَانَ َيْحِلـفُ 

 .فَُيلِْقي َسْوطَُه أَْو َنْعلَُه أَْو قَْوَسُه
  :مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3418

ھهم سـۆزۈڭالرنىمۇ   ڭالرقۇالق سېلىئوبدان مگه ۈسۆز! ئى خااليىقــ 
، “ئـۇنى دېـدى  ئىبنى ئابباس ”: كېيىن. مهن ئاڭلىيالىغۇدەك ئېيتىڭالر

كىـم بهيتـۇلالھنى تـاۋاپ    . دەپ يـۈرمهڭالر  “ئىبنى ئاببـاس بـۇنى دېـدى   ”
ئــۇ يهرنــى . ئايلىنىــپ قىلســۇن تــاۋاپنى ھجرنىــڭ ئارقىســىدىن قىلســا،

ــز  ــيم”ھهرگى ــاڭالر ①“ھهتى ــاھىلىيهت. دەپ ئاتىم ــدە ج بىرەرســى  دەۋرى
ــهم قىل ــۈن،    قهس ــادىلهش ئۈچ ــانلىقىنى ئىپ ــهم قىلغ ــڭ قهس ــا، ئۆزىنى  س

ــايى ــىنى  قئ ــاكى قامچىس ــىنى  ۋە ىنى ي ــاكى ئوقياس ــۇ يهرگه ي ــالئ پ تاش
   .دېدى -، تتىايقو

  )3848: بۇخارى(

َم َرأَى َرُجلًا َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 3419
 .َيطُوُف بِالْكَْعَبِة بِزَِمامٍ أَْو غَْيرِِه فَقَطََعُه

ــۇ ئهنهۇ   - 3419 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــائىبنـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ

                                                 
ـــ كهئبىنىــڭ   ① ــامىپاكــار تاميېــرىم چهمــبهر شــهكللىك  تهرىپىــدىكى غهرىــپ ھهتىــم ـ ــۇ  نىــڭ ن بولــۇپ، ب
ئهســـلىدە ئىبـــراھىم ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن ئىســـمائىل ئهلهيهىسســـاالم تـــۇنجى  نىـــڭ بهزى قىســـمىتام

ــدى     ــى ئى ــۇل تېم ــڭ ئ ــالغان كهئبىنى ــتىم س ــى   . قې ــى كهئبىن ــۇرەيش خهلق ــيىن ق ــالغان   كې ــېڭىالپ س ي
ــىرتىدا     ــام كهئبىنىـــڭ سـ ــۇ تـ ــالغاچقا، بـ ــهۋەب تۈپهيلىـــدىن كىچىكلىتىـــپ سـ ــادىي سـ ــا، ئىقتىسـ ۋاقىتتـ

 .قېلىپ قالغان
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شـۇنىڭغا  يـاكى   يـۈگهن  بېشىغاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
 ۆردىك بىرىنى تاۋاپ قىلىۋاتقان ئۆتكۈزۈۋالغان ھالدابىر نهرسه ئوخشاش 

  . بېرىپ ئۇ نهرسىنى كېسىۋەتتى، ـ دە
 )1621: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َوُهـَو   - 3420
َها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َيطُوُف بِالْكَْعَبِة بِإِْنَساٍن َيقُوُد إِْنَساًنا بِِخَزاَمٍة ِفي أَْنِفِه فَقَطََع

 .بَِيِدِه ثُمَّ أََمَرُه أَنْ َيقُوَدُه بَِيِدِه
ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 3420 ــۋايهت م ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تـاۋاپ قىلىۋېتىـپ،   : قىلىنىدۇ

ا ئۆتكــۈزۈلگهن چۈلــۈكتىن بىــر كىشــىنىڭ يهنه بىــر كىشــىنى بۇرنىغــ 
يېـــتىلىگهن ھالـــدا تـــاۋاپ قىلىۋاتقـــانلىقىنى كـــۆرۈپ، ئـــۇنى دەرھـــال  

  . كېسىۋەتتى ۋە ئۇنى قولى بىلهن يېتىلهپ مېڭىشقا بۇيرىدى
 )6703: بۇخارى(

وُف َعْن اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َمرَّ بِاْمَرأٍَة َمْجذُوَمٍة َوِهَي َتطُ - 3421
بِالَْبْيِت فَقَالَ لََها َيا أََمةَ اللَِّه لَا ُتْؤِذي النَّاَس لَْو َجلَْسِت ِفي َبْيِتِك فََجلََسْت فََمرَّ بَِها َرُجـلٌ  
َبْعَد ذَِلَك فَقَالَ لََها إِنَّ الَِّذي كَانَ قَْد َنَهاِك قَْد َماَت فَاْخُرجِي فَقَالَْت َما كُْنُت ِلأُِطيَعُه َحيا 

 .ْعِصَيُه َميًِّتاَوأَ
ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    : دەيـدۇ ئىبنى ئهبۇ مۇلهيكه مۇنـداق   - 3421

بىـر   ماخاۋ كېسىلى بـار رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىۋاتقان 
  :ۈپ كېتىۋېتىپئايالنىڭ يېنىدىن ئۆت

ـــ  ڭـــدە ۈئۆي، ئهزىـــيهت بهرمهي باشـــقىالرغا! ىكنىـــڭ دېـــدىهللائـــى اــ
 سهن ئۈچۈن تېخىمۇ خهيرلىـك بولغـان بـوالتتى، ـ     رغان بولساڭ، شۇئولتۇ
شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئايال ئۆيىدە ئولتۇردى ۋە قايتـا تـاۋاپ قىلغىلـى    . دېدى

ــدى ــۇ      .چىقمى ــادەم ئ ــر ئ ــيىن، بى ــدىن كې ــات بولغان ــۆمهر ۋاپ ھهزرىتــى ئ
  :ئايالنىڭ يېنىغا بېرىپ

ــ سېنى تاۋاپتىن چهكلىـگهن ئـادەم ۋاپـات بولـدى، ئهمـدى چىقىـپ       
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  :دېگهن ئىدى، ئۇ ئايال قىلساڭ بولىدۇ، ـتاۋاپ 
 ئىتــائهت قىلىــپ، ئۆلــۈپ كهتكهنــدەايــات ۋاقتىــدا ــــ مهن ئۇنىڭغــا ھ

  . دېدىـ ، مايمهنئاسىيلىق قىل
  )967: مالىك(

 ُمَراِهقًـا  َمكَّـةَ  َدَخلَ إِذَا كَانَ َوقَّاȋٍ أَبِي ْبَن َسْعَد أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 3422
 قَـالَ  َيْرجَِع أَنْ َبْعَد َيطُوُف ثُمَّ َوالَْمْرَوِة الصَّفَا َوَبْيَن بِالَْبْيِت َيطُوَف أَنْ قَْبلَ َعَرفَةَ لَىإِ َخَرَج
 .اللَُّه َشاَء إِنْ َواِسٌع َوذَِلَك َماِلك

 ىئهبـ ماڭا يېتىشىچه، سـهئد ئىبنـى   : مۇنداق دېگهنمالىك  - 3422
قالغـان  ۋاقىـت قىسـتاپ    ،گهندەۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مهككىگه كىر

اتقـا  فئهرە النى تاۋاپ قىلماسـتىن ەمهرۋبىلهن  اهفبولسا، بهيتۇلالھنى ۋە س
ئىمـام   .قايتقاندىن كېـيىن تـاۋاپ قىالتتـى   ئهرەفاتتىن چىقاتتى، ئاندىن 

  . مهنچه بۇ ۋاقتى قىس بىرى ئۈچۈن قىلىنغان كهڭرىچىلىكتۇر: مالىك
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما ُجِعلَ الطََّواُف  َعْن - 3423
 .بِالَْبْيِت َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َوَرْمُي الْجَِمارِ ِلإِقَاَمِة ِذكْرِ اللَِّه

ــدۇكى،      - 3423 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  :بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهم
ىنى تـاۋاپ قىلىـش،   ىسـ نىـڭ ئار ەمهرۋهفا بىـلهن  بهيتۇلالھنى ۋە سـ «

زىكرىنـــى نىـــڭ هللا پائـــالىيهتلهرشـــهيتانغا تـــاش ئېـــتىش قاتـــارلىقالر 
  . ①»يۇلغانوئۈچۈن يولغا قجانالندۇرۇش 

  )1888: داۋۇد ئهبۇ(

ْبنِ السَّاِئبِ َعْن أَبِيِه أَنَُّه كَانَ َيقُوُد اْبـَن َعبَّـاسٍ   عن ُمَحمَّد ْبن َعْبِد اللَِّه  - 3424
 اْبـُن  فَُيِقيُمُه ِعْنَد الشُّقَِّة الثَّاِلثَِة ِممَّا َيِلي الرُّكَْن الَِّذي َيِلي الَْحَجَر ِممَّا َيِلي الَْباَب فََيقُولُ لَُه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 410(ئهلبانى  ①
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لَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي َها ُهَنا فََيقُولُ َنَعـْم فََيقُـوُم   أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع بَّاسٍ أُْنبِئْتَع
 .فَُيَصلِّي

  :مۇنداق دەيدۇمۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى سائىب  - 3424
 نىمـا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  دادام ئابدۇلالھ ئىبنى سائىب

بىنىڭ ئكه، يېتىلهپ بېرىپ) كۆزى كۆرمهس بولۇپ قالغاندىن كېيىن(
دەرۋازىســى بــار تهرەپــتىن ھهجهر ئهســۋەدكه يــېقىن دوقمۇشــقا ئاپىرىــپ   

  :دادامدىن مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تۇرغۇزىدىكهنتۇق، ئاندىن
يهر  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامــاز ئوقۇغــان     ــــ 
  :دادام. ەپ سورايدىكهندـ  مۇشۇمۇ؟

ئاببــــاس ئــــۇ يهردە نامــــاز  ئىبنــــى گهنــــدىن كېــــيىن،دېـ ھهئه،     
  . ①ئوقۇيدىكهنتۇق

  )1900: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ السَّاِئبِ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 3425
 .َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ َيقُولُ َما َبْيَن الرُّكَْنْينِ َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة

 :مۇنـداق دەيـدۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى سائىب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 3425
) يهمهن تهرەپتىكـى ( نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   مهن

بىـزگه دۇنيـادا ياخشـىلىق ئاتـا     ! هللائـى  «: سـىدا ئىككى رۇكنىنىـڭ ئارى 
ن، بىزنـى دوزاخ ئازابىـدىن   ىىلغقىلغىن، ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا ق

  . ②دەپ دۇئا قىلغانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم» !ساقلىغىن
  )1892: داۋۇد ئهبۇ(

 وتصديقا بك إƹانا اللهم قال اƩجر استلم إذا عمر ابن كان قال نافع عن - 3426
 .وسلم عليه اهللا صلى النƑ على يصلي مث نبيك وسنة بكتابك

: ۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــفنــا - 3426
  :ھهجهر ئهسۋەدنى سىلىغاندا مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 413(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1666(ئهلبانى  ②
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ــى ا  ـــ ئـ ــېنىڭ كىتابىڭ  ! هللاــ ــۈردۇق، سـ ــان كهلتـ ــاڭا ئىمـ ــاسـ ۋە  غـ
ــڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســۈننىتى   ئهمهل  گهپهيغهمبىرى

ى ئانــدىن كېــيىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــ . ، ـ دەيتتــى  قىلــدۇق
   .①ۋەسهللهمگه دۇرۇت ئوقۇيتتى

  )5617: »تهئهۋسئهل«(

َعْن الُْمَهاجِرِ الَْمكِّيِّ قَالَ ُسِئلَ َجابُِر ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن الرَُّجلِ َيَرى الَْبْيـَت   - 3427
َنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َيْرفَُع َيَدْيِه فَقَالَ َما كُْنُت أََرى أََحًدا َيفَْعلُ َهذَا إِلَّا الَْيُهوَد َوقَْد َحَجْج

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيكُْن َيفَْعلُُه
جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ    : دەيـدۇ مۇھاجىر مهككـى مۇنـداق    - 3427

تـۈرگهن  ۆنى كـۆرۈپ ئىككـى قـولىنى ك   ھرەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن بهيتـۇلال  
  : ، ئۇ جاۋاب بېرىپىدىكىشى توغرۇلۇق سورالغان

دىن باشــــقا ھــــېچ بىــــر كىشــــىنىڭ ئۇنــــداق  يــــهھۇدىمهن يــــــ 
بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   .قىلغانلىقىنى كۆرمىدىم

  . ②دېدى ـ ،بىلله ھهج قىلدۇق، ئهمما ئۇنداق قىلمىغانىدۇقبىلهن 
  )1870: داۋۇد ئهبۇ(

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، َعنِ النَّبِ ـ  3428
ال ُتْرفَُع اَألْيِدي إِال ِفي َسْبعِ َمَواِطَن ِحَني َيفَْتِتُح الصَّالةَ َوِحَني َيْدُخلُ الَْمْسجَِد الَْحَراَم :قَالَ

َوِحَني َيِقُف َمَع النَّاسِ فََيْنظُُر إِلَى الَْبْيِت، َوِحَني َيقُوُم َعلَى الصَّفَا، َوِحَني َيقُوُم َعلَى الَْمْرَوِة، 
رواه الطرباƆ يف الكبري واألوسط إال  .َعِشيَّةَ َعَرفَةَ وبَِجْمعٍ، َوالَْمقاَمْينِ ِحَني َيْرِمي الَْجْمَرةَ

    .وعند رمي اƨمار، وإذا أقيمت الصالة: رفع األيدي إذا رأيت البيت وفيه: أنه قال
ىن رىـــــۋايهت دمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 3428

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
ت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ     بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايه   ): 5471(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 408(ئهلبانى  ②
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ئىككــى قــولنى مۇنــداق يهتــته ئورۇنــدىن باشــقا يهردە كۆتۈرۈشــكه   «
باشلىغاندا، مهسجىدى ھهرەمـگه كىرىـپ بهيتـۇلالھنى     نىناماز: بولمايدۇ

تۇرغانـدا،   ئهرەفاتتـا ھـاجىالر بىـلهن   مهرۋەگه چىققاندا،  ۋەكۆرگهندە، سهفا 
  . ①»مۇزدەلىفهگه بارغاندا، شهيتانغا تاش ئېتىشتىن ئىلگىرى ۋە كېيىن

 )3/146/2: »ئهلكهبىر«(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ الِْغفَارِيِّ، ُسَرْيَحةَ أَبِي أَُسْيٍد ْبنِ ُحذَْيفَةَ َعْن - 3429
 َوبِـرا،  َوَتكْرƹًِـا،  َوَتْعِظيًما، َتْشرِيفًا، َهذَا َبْيَتَك زِْد اللَُّهمَّ”: الَقَ الَْبْيِت، إِلَى َنظََر إِذَا كَانَ
 .“َوَمَهاَبةً

يد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق   هســۇھــۇزەيفه ئىبنــى ئ  - 3429
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم  : رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ

نىــڭ شــهرىپىنى، يۈڭئۆمۇشــۇ ! هللائــى ا« :بهيتــۇلالھنى كــۆرگهن ۋاقىتتــا
تېخىمـــۇ ىنى ۋە ھهيـــۋىتىنى قىنى، ھـــۆرمىتىنى، ياخشـــىلىقكـــاتتىلى
  . ②دەپ دۇئا قىالتتى» !ئاشۇرغىن

 )3035: »كهبىرئهل«(

 َمَعُه َوَدَخلَْنا َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َدَخلَ”: قَالَ ُعَمَر، اْبنِ َعنِ - 3430
 الَْمِديَنِة إِلَى َمَعُه َوَخَرْجَنا َشْيَبةَ، َبنِي َباَب النَّاُس ُيَسمِّيِه الَِّذي َوُهَو َمَناٍف، َعْبِد َبنِي َبابِ ِمْن
 .“الَْخيَّاِطَني َباُب َوُهَو الَْحْزَوَرِة، َبابِ ِمْن

ــۇ ئهنهۇ   - 3430 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــداق  م ــدۇمۇن ــز : دەي بى
) ھهرەمـگه  ىمهسـجىد (بىـلهن   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  

ئــۇنى بهنــى شــهيبه  خهلــقدەرۋازىســىدىن كىــردۇق،  فناهنمۇلبهنــى ئابــد
خهييـاتىن   مهدىـنىگه قايتىـدىغان ۋاقتىمىـزدا،   . دەرۋازىسى دەپ ئاتـايتتى 

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ئىككـــى ســـهنهد بىـــلهن رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، بىرىـــدە  ): 5461(ھهيســـهمى  ①

شــۇنداقتىمۇ . مــۇھهممهد ئىبنــى ئهبــۇ لهيــال ئىســىملىك ئهســته تۇتــۇش قــابىلىيىتى ناچــار بىــرى بــار         
يهنه بىـــر ســـهنهدىدە ئهتـــا ئىبنـــى ســـائىب ئىســـىملىك  . دېيىشـــكه بولىـــدۇ ھهســـهن نىئۇنىـــڭ ھهدىســـى

 .كىشى بار، ـ دېگهنبىر  الغانپ قىئىلىش
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئاســــىم ئىبنــــى ): 5462(ھهيســــهمى  ②

 .، ـ دېگهنسۇاليمان كۇزى ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك كىشى بار
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   .①دەپ ئاتالغان ھهزۋەرە دەرۋازىسىدىن چىقتۇق
 )495: »تهئهۋسئهل«(

البيت واستلموا هذا اƩجر فإهنما طوفوا هبذا : عن عبد اهللا بن عمرو قالـ  3431
كانا حجرين أهبطا من اƨنة فرفع أحدƵا وسريفع اɇخر فإن Ɓ يكن كما قلت فمن مر 

  .هذا قرب عبد اهللا بن عمرو الكذاب: بقربي فليقل
: ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 3431

ئهســلىدە ئــۇ  .ى ســىالڭالربهيتــۇلالھنى تــاۋاپ قىلىڭــالر، ھهجهر ئهســۋەدن
ئۇالرنىـڭ بىـرى كۆتۈرۈلـۈپ     .ى تـاش بولـۇپ، جهننهتـتىن چۈشـكهن    ئىكك

ئهگهر مهن دېگهنـدەك  . ۈپ كېتىـدۇ لـ ۈتۈرۆيېقىنـدا ك  ىمۇيهنه بىر كهتتى،
 ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ،بۇ :كىشى ھهرقانداق قهبرەمدىن ئۆتكهن ،بولمىسا

   ②!دېسۇندۇر، ـ دېگهن يالغانچىنىڭ قهبرىسى
  )»ئهلكهبىر«(

 كـان  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عبداملطلب بن العباس عن - 3432
  .يطوف وهو فاستسقى بالبيت يطوف

ــۇ  - 3432 ــۇ ئهنهـ ــاس رەزىيهلالھـ ــدۇ ئاببـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
ئهكهلــدۈرۈپ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تــاۋاپ قىلىۋېتىــپ ســۇ      

  . ③ئىچهتتى
  )»كهبىرئهل«(

َسْعِد ْبنِ َماِلٍك قَالَ طُفَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَِمنَّـا   َعْن - 3433

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە مهرۋان ئىبنـــى ئهبـــۇ   ): 5463(ھهيســـهمى  ①

مهرۋان ئىســىملىك ســهلبىيرەك باھــا بېــرىلگهن كىشــى بــار، قالغــان راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ          
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ    بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان     ): 5484(ھهيســهمى  ②
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئىســـمى ئاتالمىغـــان   ): 5511(ھهيســـهمى  ③
 .بىرى بار، ـ دېگهن
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َمْن طَاَف َسْبًعا َوِمنَّا َمْن طَاَف ثََمانًِيا َوِمنَّا َمْن طَاَف أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 
 .َجاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َحَر

سهئد ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     - 3433
بىلـله  بىز پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن     : قىلىنىدۇ

تاۋاپ قىلغان ئىـدۇق، بهزىـلهر يهتـته قېـتىم، بهزىـلهر سـهككىز قېـتىم،        
هـى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي .بهزىلهر ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق تاۋاپ قىلدى

  . ①دېدى» يوق ھېچقىسى«: ۋەسهللهم
  )1606: ئهھمهد(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــهمى  ① ــى       ): 5514(ھهيس ــاج ئىبن ــهنهدىدە ھهجج ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــۇ ھهدىســنى ئىم ب

 .سىملىك ھهدىسى ھهسهن كىشى بار، ـ دېگهنئهرتهئه ئى
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  ا كىرىشقسهئيى قىلىش ۋە بهيتۇلالھ

َعْن كَِثريِ ْبنِ ُجْمَهانَ قَالَ َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر َيْمِشي ِفي السَّْعيِ فَقُلْـُت لَـُه    - 3434
َن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة قَالَ لَِئْن َسَعْيُت لَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََتْمِشي ِفي السَّْعيِ َبْي

َوَسلََّم َيْسَعى َولَِئْن َمَشْيُت لَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي َوأََنا َشـْيٌخ  
 .كَبٌِري

مهن ئىبنـى ئـۆمهر   : دەيـدۇ جۇمهـان مۇنـداق    ر ئىبنىىسهك - 3434
ســهئيى ) فا بىــلهن مهرۋەنىــڭ ئارىلىقىــدا هســ( نىــڭمارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ

  :كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ) يهنى يۈگۈرمهي(لماي قى
) يهنى يۈگۈرمهي(لماي سهئيى قىــ سافا بىلهن مهرۋەنىڭ ئارىلىقىدا 

  :ئۇ ەپ سورىسام،دـ ؟ مېڭىپسهنغۇ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ، )يهنـى يۈگۈرگهنـدە  (لغانـدا  ــ مهن سهئيى قى

ئۈچــۈن  ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســهئيى قىلغــانلىقىنى كــۆرگهنلىكىم 
سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهرئهمدى يۈگۈرمهي ماڭغان بولسام،  سهئيى قىلدىم؛

كۆرگهنلىكىم ئۈچۈن  مۇ يۈگۈرمهي ماڭغانلىقىنىئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
  . ①پ قالغان بىر ئادەم، ـ دېدىمهن ياشىنى .شۇنداق قىلدىم

  )864: تىرمىزى(

َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َنَزلَ ِمـْن   - 3435
 .َيْخُرَج ِمْنُه الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َمَشى َحتَّى إِذَا اْنَصبَّْت قََدَماُه ِفي َبطْنِ الَْواِدي َسَعى َحتَّى

: دەيـدۇ جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق       - 3435
 اهفسـ سهئيى قىلىش جهريانىدا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 686(ئهلبانى  ①
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 .ئاسـتا ـ ئاسـتا ماڭـاتتى     ،چۈشـكهندە پهسـكه   بىلهن مهرۋە تۆپىلىكىـدىن 
  . تۈزلهڭلىكتىن چىقىپ كهتكۈچه يۈگۈرەيتتى ،تۈزلهڭلىككه چۈشكهندە

 )840: مالىك(

. بƗ عباد إىل زقاق بƗ أيب حسـني  السعي من دار: ابن عمر، قال عن - 3436
 .أَْرَبًعا َوَمَشى ثَلَاثًا َخبَّ الْأَوَّلَ الطََّواَف طَاَف إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ وكَانَ

ســهئيى : مۇنــداق دەيــدۇ مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 3436
ســــهين ۇبهنــــى ئهبــــۇ ھ بهنــــى ئىبــــاد ھويلىســــىدىنر قىلىــــدىغان يه

  .بولغان ئارىلىقتۇر چىسىغىچهوك
 ئـاۋۋالقى ئـۈچ   ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاۋاپ قىلسـا 

  . ە ئاستا ماڭاتتىتىدتۆ كېيىنكى ،يۈگرەيتتى ئايلىنىشتا
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َرأٍَة قَالَْت َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ َعْن اْم - 3437
 .َوَسلََّم َيْسَعى ِفي َبطْنِ الَْمِسيلِ َوَيقُولُ لَا ُيقْطَُع الَْواِدي إِلَّا َشدا

دېگهنلىكىنـى  مۇنـداق   نىڭنتى شهيبه بىر ئايالىسهفىيه ب - 3437
همنىڭ سافا يهى ۋەسهللپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهمهن  :رىۋايهت قىلىدۇ

بىـــلهن مهرۋەنىـــڭ ئارىلىقىـــدىكى ســـهل ئېقىنىـــدا يۈگـــۈرگهنلىكىنى 
   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» دا يۈگۈرۈش كېرەكۋادىبۇ «: كۆرگهن ۋە

  )2980: نهسائى(

 .كُِتَب َعلَْيكُْم السَّْعُي فَاْسَعْوا: وألمحد بضعف أنه قال - 3438
: هممبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللپهيغه يهنه بىر رىۋايهتته – 3438

  . ②دېگهن» !سهئيى قىلىش سىلهرگه پهرز قىلىندى، سهئيى قىلىڭالر«
  )26917: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2789(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە مۇســـا ئىبنـــى  ): 5523(ھهيســـهمى  ②

 .ئۇبهيد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن



 قىلىش ۋە بهيتۇلالھقا كىرىشسهئيى 

535 

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنََّما َسَعى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبـْيَن الصَّـفَا    - 3439
 .قُوََّتُه َوالَْمْرَوِة ِلُيرَِي الُْمْشرِِكَني

ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 3439 ــۋايهت م ــداق رى دىن مۇن
ا بىـلهن  هفسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ سـ     پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

مۇشـرىكالرغا كـۈچىنى    يۈگـۈرۈپ سـهئيى قىلىشـى   ىدا قنىڭ ئارىلىەمهرۋ
  . ①ئىدى ئۈچۈن كۆرسىتىش

 )2979: نهسائى(

 َزْوجِ َعْنَهـا  اللَُّه َرِضَي ِلَعاِئَشةَ قُلُْت قَالَ أَنَُّه أَبِيِه َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ِهَشامِ َعْن - 3440
 إِنَّ{ َوَتَعـالَى  َتَباَرَك اللَِّه قَْولَ أََرأَْيِت السِّنِّ َحِديثُ َيْوَمِئٍذ َوأََنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ
} بِهَِما َيطَّوََّف أَنْ َعلَْيِه ُجَناَح فَلَا اْعَتَمَر أَْو الَْبْيَت َحجَّ فََمْن اللَِّه َشَعاِئرِ ِمْن َوالَْمْرَوةَ الصَّفَا
 كَاَنْت َتقُولُ كََما كَاَنْت لَْو كَلَّا َعاِئَشةُ فَقَالَْت بِهَِما َيطَّوََّف لَا أَنْ َشْيئًا أََحٍد َعلَى أَُرى فَلَا
 ِلَمَنـاةَ  ُيهِلُّـونَ  كَاُنوا الْأَْنَصارِ ِفي الْآَيةُ َهِذِه أُْنزِلَْت إِنََّما بِهَِما وََّفَيطَّ لَا أَنْ َعلَْيِه ُجَناَح فَلَا

 الْإِْسلَاُم َجاَء فَلَمَّا َوالَْمْرَوِة الصَّفَا َبْيَن َيطُوفُوا أَنْ َيَتَحرَُّجونَ َوكَاُنوا قَُدْيٍد َحذَْو َمَناةُ َوكَاَنْت
 ِمْن َوالَْمْرَوةَ الصَّفَا إِنَّ{ َتَعالَى اللَُّه فَأَْنَزلَ ذَِلَك َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولَ َسأَلُوا
  .}بِهَِما َيطَّوََّف أَنْ َعلَْيِه ُجَناَح فَلَا اْعَتَمَر أَْو الَْبْيَت َحجَّ فََمْن اللَِّه َشَعاِئرِ

  : ىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغائائكىچىك ۋاقتىمدا : ۇمۇنداق دەيد ئۇرۋە - 3440
ـــ  ــڭتائاال هللاــ ــ :نىـ ــقهتهن ا هفسـ ــلهن مهرۋە ھهقىـ ــڭ  هللاا بىـ ــڭ دىنىنىـ نىـ

ھهج قىلغان ياكى ئۆمرە قىلغان ئادەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا سـهئيى  . ئاالمهتلىرىدۇر
ــا ــوق  ،قىلس ــاك ي ــېچ ب ــگهن  ② ھ ــدىندې ــهئيى  ”: ئايىتى ــىدا س ــڭ ئارىس ئۇالرنى

ئائىشـه   ،مسـه دېدېـگهن مهنه چىقىـدىكهن، ـ     “قىلمىسىمۇ گۇناھكار بولمايـدىكهن 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنها

ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا سـهئيى    ”: ئۇنداق بولسائهمهس، ئهگهر  ئۇنداقھهرگىز ــ 
ئهنسـارىالر   ئهسـلىدە بـۇ ئـايهت    .دەپ كهلـگهن بـوالتتى   “قىلمىسا، ھېچ بـاك يـوق  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2788(ئهلبانى  ①
 .ئايهت -158بهقهرە سۈرىسى،  ②
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لىغــا نىڭ ئۇدۇقۇدەيــدجــاھىلىيهت دەۋرىــدە  ، ئــۇالر بولــۇپ چۈشــكهن ھهققىــدە
نىــڭ ەمهرۋبىــلهن  افهۋە ســ نى تــاۋاپ قىالتتــى بــۇت نــاملىقمانــات قويۇلغــان 

ئـۇالر پهيغهمـبهر    ،ئىسالم كهلگهندە. ئارىلىقىدا سهئيى قىلىشنى گۇناھ سانايتتى
 شـۇنىڭ بىـلهن،  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن شۇ ئىش توغرۇلـۇق سـورىدى  

ھهج . دىنىنىـڭ ئاالمهتلىرىـدۇر   نىـڭ هللاساپا بىلهن مهرۋە ھهقىقهتهن ا﴿ :تائاالهللا ا
قىلغان ياكى ئۆمرە قىلغـان ئـادەم ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا سـهئيى قىلسـا ھـېچ بـاك         

  . دېدى ـ ئايهتنى چۈشۈردى،بۇ دېگهن  ﴾يوق
 )4495: بۇخارى(

ُهـمَّ  َعْن َناِفعٍ أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َوُهَو َعلَى الصَّفَا َيْدُعو َيقُولُ اللَّ ـ  3441
امِ إِنََّك قُلَْت اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم َوإِنََّك لَا ُتْخِلُف الِْميَعاَد َوإِنِّي أَْسأَلَُك كََما َهَدْيَتنِي ِللْإِْسلَ

 .أَنْ لَا َتْنزَِعُه ِمنِّي َحتَّى َتَتَوفَّانِي َوأََنا ُمْسِلٌم
ھ ئىبنــى ئــۆمهر ئابــدۇلال: مۇنــداق دەيــدۇىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ فنــا - 3441

  :تۇرۇپ تۆپىلىكىدە اهفسما رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ماڭـا دۇئـا قىلىڭـالر، مهن دۇئـايىڭالرنى قوبـۇل قىلىـمهن،       «: سهن! هللاــ ئى ا

دېــدىڭ، ســهن ھهقىــقهتهن ۋەدەڭــگه خىالپلىــق     » تىلىگىنىڭالرنــى بېــرىمهن 
مۇســۇلمان  ،غىنىڭــدەكمېنــى ئىســالم يولىغــا ھىــدايهت قىلســهن قىلمايســهن، 

ۋاپـات تـاپقۇچه    كىتـا ، سـىپ قىلغىـن  تېپىشنىمۇ ماڭـا نې تىم بىلهن ۋاپات ھالى
  . ـ دەپ دۇئا قىلغانلىقىنى ئاڭلىدىم ،مېنى ئىسالمدىن ئايرىۋەتمىگىن

 )837: مالىك(

 َبطْـنِ  ِفي َسَعى إِذَا كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ ،دَمْسُعو اْبنِ َعنِ - 3442
 .“اَألكَْرُم اَألَعزُّ َوأَْنَت َواْرَحْم، اغِْفْر اللَُّهمَّ”: قَالَ يلِ،الَْمِس

: ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 3442
ەنىــڭ ئارىســىدىكى ا بىــلهن مهرۋهفپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســ

  :سهئيى قىلغاندا سهل ئېقىنىدا
قىلغىـن ۋە رەھـمهت قىلغىـن، سـهن ئهڭ ئىززەتلىـك،      مهغپىـرەت  ! هللائى ا«
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  . ①دەيتتى »سهنئهڭ مهرھهمهتلىك زات
  )»تهئهلئهۋس«(

عن َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن طَارِقٍ َعْن أُمِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 3443
 .ُعَبْيُد اللَِّه اْسَتقَْبلَ الَْبْيَت فََدَعا كَانَ إِذَا َجاَز َمكَاًنا ِمْن َدارِ َيْعلَى َنِسَيُه

مۇنـــــداق ىڭ ئىبنـــــى تـــــارىق ئانىســـــىن راھمانئابـــــدۇ - 3443
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : رىۋايهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى 

ئۆيىـدىن  يهئالنىـڭ  ) ەنىـڭ ئارىسـىدا سـهئيى قىلغانـدا    ا بىلهن مهرۋهفس(
   .②دۇئا قىالتتىالھ تهرەپكه قاراپ بهيتۇل ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن،

  )2007: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها َوُهَو َمْسُروٌر  - 3444
ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما  ثُمَّ َرَجَع إِلَيَّ َوُهَو كَِئيٌب فَقَالَ إِنِّي َدَخلُْت الْكَْعَبةَ َولَْو اْسَتقَْبلُْت

 .َدَخلُْتَها إِنِّي أََخاُف أَنْ أَكُونَ قَْد َشقَقُْت َعلَى أُمَِّتي
ــداق    - 3444 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــبهر : دەيـ پهيغهمـ

ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــڭس ــيېنى مېنى ــال چىقىــپ  م دىن خۇش
  :مۇنداق دېدى كىردى ۋەھالدا قايتىپ غهمكىن  كۆپ ئۆتمهي ېتىپ،ك

بــۇرۇنراق ئويالشــقان ، ىــپ چىقــتىمگه كىرنىــڭ ئىچىــبىئمهن كه«
) كىرىپ چىقىپ بولـۇپ . (بىنىڭ ئىچىگه كىرمهيدىكهنمهنئبولسام، كه

   .③»ئۈممىتىمنى جاپاغا قويدىممىكىن دەپ ئهنسىرەپ قالدىم
  )2029: داۋۇد ئهبۇ(

الَ اْعَتَمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى قَ - 3445
نَّـا  َواْعَتَمْرَنا َمَعُه فَلَمَّا َدَخلَ َمكَّةَ طَاَف َوطُفَْنا َمَعُه َوأََتى الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ َوأََتْيَناَها َمَعـُه َوكُ 

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە لهيـــس ئىبنـــى ئهبـــۇ   ): 5533(ھهيســـهمى  ①

 .ئۇ ئىشهنچلىك بولسىمۇ، ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن. سۇلهيم ئىسىملىك كىشى بار
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 436(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن ):440(ئهلبانى  ③
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 .لَُه َصاِحٌب ِلي أَكَانَ َدَخلَ الْكَْعَبةَ قَالَ لَا َنْسُتُرُه ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ أَنْ َيْرِمَيُه أََحٌد فَقَالَ
ــۇ ئهۋ  - 3445 ــدۇلالھ ئىبنـــى ئهبـ ــئابـ ــۇفـ ــۇ ئهنهـ ــز : ا رەزىيهلالھـ بىـ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن ئـــۆمرە قىلـــدۇق،  
هفا بىـلهن  سـ  .بىزمۇ تاۋاپ قىلـدۇق  انىدى،مهككىگه كىرىپ تاۋاپ قىلغ

مهككىلىـك مۇشـرىكالردىن    .كهلدۇقبىلله مۇ بىز ىدى،گه كهلگهنەهرۋم
بىرەرسىنىڭ ئۇنىڭغا تاش يـاكى ئوقيـا ئېتىشـىدىن ئهنسـىرەپ، ئۇنىـڭ      

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهبـۇ    بىرەيلهن .دېدى ـ  ئهتراپىنى قورشاپ ماڭغانىدۇق،
  :دىنافئهۋ

ـــ  ــبهرـ ــهللهم كهبى  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه گه نىــڭ ئىچىــ س
  :ئىدى، ئۇدەپ سورىغان ـ مۇ؟ گهنكىر

  . دەپ جاۋاب بهردىـ ياق، ــ 
  )1792: بۇخارى(

َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد قَالَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم الْكَْعَبـةَ    - 3446
 .َعَتْينِفََسبََّح ِفي َنَواِحيَها َوكَبََّر َولَْم ُيَصلِّ ثُمَّ َخَرَج فََصلَّى َخلَْف الَْمقَامِ َركْ

ــۇ     - 3446 ــۇ ئهنه ــد رەزىيهلالھ ــى زەي ــامه ئىبن ــداق  ئۇس ــدۇمۇن : دەي
ــهللهم كه   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــپهيغهم ــپئ ــڭ  ،بىگه كىرى ئۇنى

ئانـدىن  . تهكبىر ئېيتتى، ئهمما نامـاز ئوقۇمىـدى  ۋە ئهتراپلىرىدا تهسبىه 
قامى ئىبراھىمنىڭ كهينىدە ئىككـى رەكـئهت نامـاز    ام ،كېيىن چىقىپ

  . ①ۇدىئوق
  )2909: نهسائى(

َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد أَنَُّه َدَخلَ ُهَو َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبْيَت  - 3447
 فَأََمَر بِلَالًا فَأََجاَف الَْباَب َوالَْبْيُت إِذْ ذَاَك َعلَى ِستَِّة أَْعِمَدٍة فََمَضى َحتَّـى إِذَا كَـانَ َبـْينَ   

َرُه ثُمَّ قَاَم الْأُْسطَُواَنَتْينِ اللََّتْينِ َتِلَياِن َباَب الْكَْعَبِة َجلََس فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه َوَسأَلَُه َواْسَتْغفَ
َنى َعلَْيِه َوَسأَلَُه َحتَّى أََتى َما اْسَتقَْبلَ ِمْن ُدُبرِ الْكَْعَبِة فََوَضَع َوْجَهُه َوَخدَُّه َعلَْيِه َوَحِمَد اللََّه َوأَثْ

                                                 
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 187(ئهلبانى  ①
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التَّْسبِيحِ َواْسَتْغفََرُه ثُمَّ اْنَصَرَف إِلَى كُلِّ ُركْنٍ ِمْن أَْركَاِن الْكَْعَبِة فَاْسَتقَْبلَُه بِالتَّكْبِريِ َوالتَّْهِليلِ َو
نِ ُمْسَتقْبِلَ َوْجِه الْكَْعَبـِة ثُـمَّ   َوالثََّناِء َعلَى اللَِّه َوالَْمْسأَلَِة َواِلاْسِتْغفَارِ ثُمَّ َخَرَج فََصلَّى َركَْعَتْي

 .اْنَصَرَف فَقَالَ َهِذِه الِْقْبلَةُ َهِذِه الِْقْبلَةُ
 مهن: دەيـدۇ ئۇسامه ئىبنى زەيـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق      - 3447

ــلهن كه   ــى ۋەســهللهم بى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ــپهيغهم ــردىئ  .مبىگه كى
بىنىڭ ئىشىكىنى ئم بىاللنى كهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله

شـۇ ۋاقىتتـا بهيتـۇلالھ ئـالته تۈۋرۈكلـۈك ئىـدى،        .تاقىۋېتىشكه بۇيرىدى
ىســىغا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بهيتۇلالھنىــڭ دەرۋاز 

قـا  هللاپ ئولتۇرۇپ، ايېنىغا كېلى ئىككى تۈۋرۈكنىڭتهرىپىدىكى  يېقىن
. مهغپىرەت تهلهپ قىلـدى ۋە  تىلهكلىرىنى تىلىدى ھهمدۇسانا ئېيتتى،

ئاندىن  .نىڭ ئارقا تېمىغا كهلدىىبئئاندىن كېيىن ئورنىدىن تۇرۇپ، كه
ا ھهمدۇسـانا ئېيتتـى،   قـ هللا ،نىڭ تېمىغا قويۇپىيۈزىنى ۋە مهڭزىنى كهب
 نىـڭ ىبئئانـدىن كه . ۋە مهغپىرەت تهلهپ قىلـدى  تىلهكلىرىنى تىلىدى

ا قـ هللا ىلىـپ تـۇرۇپ،  ھهر بىر بۇلۇڭىغا بېرىـپ ۋە شـۇ بۇلۇڭغـا ئالـدىنى ق    
تىـن تىلهكلىرىنـى   هللاتـى،  ھهمدۇسانا ئېيت ۋە هىر، تهھلىل، تهسبىتهكب

بىگه ئـ كهبىدىن چىقىپ، ئكه نئاندى .مهغپىرەت تهلهپ قىلدى تىلىدى،
 مانـا بـۇ  « :ئانـدىن كېـيىن ئۆرۈلـۈپ   . ئىككى رەكئهت ناماز ئوقـۇدى  قاراپ
  . ①دېدى »ىدۇرقىبل مانا بۇ، ىدۇرقىبل

 )2914: نهسائى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 3448
لَمَّا قَِدَم أََبى أَنْ َيْدُخلَ الَْبْيَت َوِفيِه الْآِلَهةُ فَأََمَر بَِها فَأُْخرَِجْت فَأَْخَرُجوا ُصـوَرةَ إِْبـَراِهيَم   

أَْيِديهَِما الْأَْزلَاُم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَتلَُهْم اللَُّه أََما َواللَّـِه   َوإِْسَماِعيلَ ِفي
 .لَقَْد َعِلُموا أَنَُّهَما لَْم َيْسَتقِْسَما بَِها قَطُّ فََدَخلَ الَْبْيَت فَكَبََّر ِفي َنَواِحيِه َولَْم ُيَصلِّ ِفيِه

ــ - 3448 ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــاس رەزىيهلالھـ ــاى ئاببـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ  :دەيـ
 ە،پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم مهككىــــگه كهلگهنــــد

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2728(ئهلبانى  ①
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نىڭ ئىچىدە مۇشرىكالرنىڭ نۇرغۇنلىغان بۇتلىرى بولغانلىقى بهيتۇلالھ
بۇرۇن بۇتالرنى ئۇ يهردىن چىقىرىپ تاشالشقا  شتىنكىرىئۇنىڭغا  ئۈچۈن،
قوللىرىـدا پـال   ىل ئهلهيهىسسـاالمالرنىڭ  ئىبراھىم ۋە ئىسمائ .بۇيرىدى

 ئــوقلىرى تۇتــۇپ تۇرغــان رەســىملىرىمۇ شــۇ چاغــدا چىقىرىلغانىــدى،      
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــا لهنهت قىلســۇن وبهللا ا« ــامى هللا .ھتــان چاپلىغۇچىالرغ  تائاالنىــڭ ن
ئىبراھىم بىلهن ئىسـمائىل ئهلهيهىسسـاالمنىڭ پـال    بىلهن قهسهمكى، 

 »مـۇ ئوبـدان بىلىـدۇ   )يهنى مۇشرىكالر(تۇتۇپ باقمىغانلىقىنى ئۇالر ئوقى 
ئايلىنىـپ  تهكبىـر ئېيتقـاچ    ،نىڭ ئىچىگه كىرىـپ ىبئئاندىن كه. دېدى

  . ئۇنىڭ ئىچىدە ناماز ئوقۇمىدى لېكىن چىقتى،
  )1601 :بۇخارى(

لَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َدَخلَ النَّبِيُّ َص - 3449
ـ   ا الَْبْيَت فََوَجَد ِفيِه ُصوَرةَ إِْبَراِهيَم َوُصوَرةَ َمْرَيَم فَقَالَ أََما لَُهْم فَقَْد َسِمُعوا أَنَّ الَْملَاِئكَـةَ لَ

 .َتْدُخلُ َبْيًتا ِفيِه ُصوَرةٌ َهذَا إِْبَراِهيُم ُمَصوٌَّر فََما لَُه َيْسَتقِْسُم
ــ - 3449 ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــاس رەزىيهلالھـ ــاى ئاببـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ

ئىبـراھىم   ىـپ، بىگه كىرئـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كه  
  :كۆردى ۋە رەسىملىرىنى ھهزرىتى مهريهمنىڭئهلهيهىسساالم بىلهن 

ئۇالر پهرىشتىلهرنىڭ رەسىم بار ئۆيگه كىرمهيدىغانلىقىنى ئوبدان «
م ئهلهيهىسساالمنىڭ پـال ئـوقى تۇتـۇپ    شۇنداق تۇرۇپ، ئىبراھى. بىلىدۇ

ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ پـال    . تۇرغان رەسىمىنى سىزىپ قويۇپتۇ
  . دېدى »ئوقلىرى بىلهن نېمه ئىشى بولسۇن؟

 )3351: بۇخارى(

َم َعـاَم  َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 3450
ْيِت الْفَْتحِ َوُهَو ُمْرِدٌف أَُساَمةَ َعلَى الْقَْصَواِء َوَمَعُه بِلَالٌ َوُعثَْمانُ ْبُن طَلَْحةَ َحتَّى أََناǷَ ِعْنَد الَْب

َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ثُمَّ قَالَ ِلُعثَْمانَ ائِْتَنا بِالِْمفَْتاحِ فََجاَءُه بِالِْمفَْتاحِ فَفََتَح لَُه الَْباَب فََدَخلَ النَّبِيُّ 
َتَدَر َوَسلََّم َوأَُساَمةُ َوبِلَالٌ َوُعثَْمانُ ثُمَّ أَغْلَقُوا َعلَْيهِْم الَْباَب فََمكَثَ َنَهاًرا طَوِيلًا ثُمَّ َخَرَج َواْب



 قىلىش ۋە بهيتۇلالھقا كىرىشسهئيى 

541 

أَْيَن َصلَّى َرُسولُ اللَِّه  النَّاُس الدُُّخولَ فََسَبقُْتُهْم فََوَجْدُت بِلَالًا قَاِئًما ِمْن َوَراِء الَْبابِ فَقُلُْت لَُه
ِة َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َصلَّى َبْيَن ذَْينَِك الَْعُموَدْينِ الُْمقَدََّمْينِ َوكَانَ الَْبْيُت َعلَـى ِسـتَّ  

َبْيِت َخلْـَف ظَْهـرِِه   أَْعِمَدٍة َسطَْرْينِ َصلَّى َبْيَن الَْعُموَدْينِ ِمْن السَّطْرِ الُْمقَدَّمِ َوَجَعلَ َباَب الْ
ـ  أَلَُه َواْسَتقَْبلَ بَِوْجهِِه الَِّذي َيْسَتقْبِلَُك ِحَني َتِلُج الَْبْيَت َبْيَنُه َوَبْيَن الْجَِدارِ قَالَ َوَنِسيُت أَنْ أَْس

 .كَْم َصلَّى َوِعْنَد الَْمكَاِن الَِّذي َصلَّى ِفيِه َمْرَمَرةٌ َحْمَراُء
پهيغهمـبهر  : دەيـدۇ مۇنداق  مالالھۇ ئهنهۇئىبنى ئۆمهر رەزىيه - 3450

 تۆگىسـى  مهككه فهتهـى قىلىنغـان يىلـى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ــۋا( ــپ، )قهســ ــى مىنىــ ــۇنى    نــ ــۇ ئهنهــ ــامه رەزىيهلالھــ ــنىگه ئۇســ كهيــ

ئوسمان ئىبنـى تهلـهه    ۋەبىالل . مهككىگه كهلدى داھال گهشتۈرگهنمىن
ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن     رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ  

ــدى  ــله ئى ــىنى    . بىل ــهللهم تۆگىس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
   :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ۈپ،بهيتۇلالھنىڭ يېنىدا چۆكتۈر

 نىڭىبئكه ،ئۇ ئاچقۇچنى ئهكىلىپ .دېدى ـ! ئاچقۇچنى ئهكهلگىنــ 
يېنىغــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  .ئىشــىكىنى ئــاچتى

ــكه ئېلىــپ نىئۇســامه، بىــالل ۋە ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمالر   بىگه ئ
غانـدىن  ئـۇزۇن تۇر  بىنىڭ ئىشـىكىنى تاقىۋېتىـپ، خېلـى   ئكه ۋە كىردى

بىگه كىــرىش ئــبــۇنى كــۆرۈپ، باشــقىالرمۇ كه .كېــيىن قايتىــپ چىقتــى
ــۇرۇنمهن  .ئۈچـــۈن ئالدىراشـــتى كىرىـــپ، ئىشـــىكنىڭ  ھهممىـــدىن بـ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    تۇرغـانلىقىنى كـۆردۈم ـ دە،    ئارقىسىدا بىاللنىڭ

  :ئوقۇغانلىقىنى سورىدىم، ئۇئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قهيهردە ناماز 
ئـۇ  (ئىككى تۈۋرۈكنىڭ ئارىلىقىدا نامـاز ئوقـۇدى   ئالدى تهرەپتىكى  ــ شۇ

چــاغالردا بهيتۇلالھنىــڭ ئىككــى قــۇر قىلىــپ قويۇلغــان ئــالته تــۈۋرۈكى بــار 
كهينىنـى   .قۇردىكى ئىككى تۈۋرۈكنىڭ ئارىسـىدا ئوقـۇدى   ئهڭ ئالدى). ئىدى

دەرۋازىــدىن ئىچىــگه كىرگهنــدە بهيتۇلالھنىــڭ دەرۋازىســى تهرەپــكه، ئالــدىنى 
ئۇدۇلۇڭدا تۇرىدىغان تامغا قىلىپ، تـام بىـلهن ئۆزىنىـڭ ئارىلىقىـدا بىـر ئـاز       

  . دېدى بوشلۇق قويۇپ ئوقۇدى، ـ
ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى مهن بىـــالل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمـــبه 

قـــانچه رەكـــئهت نامـــاز ئوقۇغـــانلىقىنى سوراشـــنى ئۇنتـــۇپ ۋەســـهللهمنىڭ 
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ناماز ئوقۇغـان يهردە بىـر    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قاپتىمهن
  . پارچه قىزىل مهرمهر بار ئىدى

  )3300: بۇخارى(

 َناقَـةٍ  َعلَى الْفَْتحِ َعاَم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولُ أَقَْبلَ قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3451
 إِلَى فَذََهَب بِالِْمفَْتاحِ ائِْتنِي فَقَالَ طَلَْحةَ ْبَن ُعثَْمانَ َدَعا ثُمَّ الْكَْعَبِة بِِفَناِء أََناǷَ َحتَّى َزْيٍد ْبنِ ِلأَُساَمةَ
 فََجاَء إِيَّاُه فَأَْعطَْتُه قَالَ ُصلْبِي ِمْن السَّْيُف َهذَا لََيْخُرَجنَّ أَْو لَُتْعِطينِِه َواللَِّه فَقَالَ ُتْعِطَيُه أَنْ فَأََبْت أُمِِّه
 .اƩديث ذَكََر ثُمَّ الَْباَب فَفََتَح إِلَْيِه فََدفََعُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى بِِه

پهيغهمــبهر : دەيــدۇداق مۇنــ مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 3451
يىلى ئۇسامه ئىبنـى   مهككه فهتهى قىلىنغانسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــىگه مىن   ــۇنى تۆگىس ــۇ ئهنه ــد رەزىيهلالھ ــتۈرزەي ــگه  گهش ــدا مهككى گهن ھال
ئاندىن ئوسمان ئىبنى . يېنىدا چۆكتۈردىنىڭ ىبئتۆگىسىنى كهۋە  كهلدى

نىـڭ ئـاچقۇچىنى   ىبئن كهئانىسـىدى  ،تهلهه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇنى چاقىرىـپ   
ــدى  ــاچقۇچنى ئه  . ئهكىلىشــكه بۇيرى ــۇ ئ ــۇ ئهنه كىلىــش ئوســمان رەزىيهلالھ

ئانىسىنىڭ يېنىغـا بارغانـدا، ئانىسـى ئـاچقۇچنى ئۇنىڭغـا بېرىشـنى        ئۈچۈن
  :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. رەت قىلدى

ئـاچقۇچنى بېرىسـهن   يـا  بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، تائاالنىڭ نامى هللا اــ 
بـۇ سـۆزنى ئاڭلىغـان    . دېـدى  ـ  ،ىچىمنـى غىلىپىـدىن سـۇغۇرىمهن   قىلياكى 

ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ . بېرىشــكه مهجبــۇر بولــدىئــاچقۇچنى ئانىســى 
... تاپشــۇرۇپ بهردى گهپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــاچقۇچنى

   ).داۋامى يۇقىرىقى ھهدىس بىلهن ئوخشاش(
  )1329: مۇسلىم(

َسأَلُْت بِلَالًا فَقُلُْت أََصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي  فَ: ويف أخرى - 3452
ى ِفـي  الْكَْعَبِة قَالَ َنَعْم َركَْعَتْينِ َبْيَن السَّارَِيَتْينِ اللََّتْينِ َعلَى َيَسارِِه إِذَا َدَخلَْت ثُمَّ َخَرَج فََصلَّ

 .َوْجِه الْكَْعَبِة َركَْعَتْينِ
 نىـڭ يهنه بىـر رىۋايىتىـدە   مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 3452

  :مهن بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن: مۇنداق دېيىلگهن
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نىڭ ئىچىدە نامـاز  ىبئپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كهــ 
  :دەپ سورىغان ئىدىم، ئۇـ ئوقۇدىمۇ؟ 

 دىغانته قالىـ پـ ەتهرسول  بىنىڭ ئىشىكىدىن كىرگهندەئھهئه، كهــ 
ــئهت   ــى رەكـ ــدا ئىككـ ــى تۈۋرۈكنىـــڭ ئارىلىقىـ ــۇدى ئىككـ ــدىن ئوقـ ، ئانـ

 ـ  بىگه قاراپ ئىككـى رەكـئهت ئوقـۇدى،   ئكهچىقىپ ا غىڭ سىرتىبىنئكه
  . دېدى

  )397: بۇخارى(

عن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ قَالَْت َسِمْعُت الَأْسلَِميَّةَ َتقُولُ قُلُْت ِلُعثَْمانَ َما قَـالَ   - 3453
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َدَعاَك قَالَ قَالَ إِنِّي َنِسيُت أَنْ آُمَرَك أَنْ ُتَخمِّـَر  لََك َرُس

 .الْقَْرَنْينِ فَإِنَُّه لَْيَس َيْنَبِغي أَنْ َيكُونَ ِفي الَْبْيِت َشْيٌء َيْشَغلُ الُْمَصلَِّي
ــهفىيه ب - 3453 ــ   ىس ــۇ ئهنه ــهيبه رەزىيهلالھ ــى ش ــر  نت ــداق بى ا مۇن

 :ھهدىسنى ئاڭلىغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇ
  :ئهسلهم قهبىلىسىلىك بىر ئايال ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سـېنى چاقىرغـان چاغـدا    ــ پهيغهمبهر 
ـ دەپ سورىغانىدى، ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     نېمه دېگهنىدى؟  

  :دېدى
ــبهر ســ  ـــ پهيغهم ــى ۋەســهللهم ـ ــۇ ئىككــى  «: هلاللالھۇ ئهلهيه ــاڭا ئ س

چۈنكى بهيتۇلالھتا . يۆگهپ قوي دېيىشنى ئۇنتۇپ قاپتىمهن ①مۈڭگۈزنى
» ئهمهس توغرانامازخانالرغا دەخلى يهتكۈزىدىغان بىر نهرسىنىڭ بولۇشى 

  . ②دېدى
 )2030: ئهبۇ داۋۇد(

  

                                                 
ئىبــــــراھىم ئهلهيهىسســــــاالم ئــــــوغلى ئىســــــمائىل ئهلهيهىسســــــاالمنى قۇربــــــانلىق قىلغىلــــــى   ①

ــدا، ا ــۈرۈپ بهرگهن     هللاھازىرالنغانــ ــماندىن چۈشــ ــن دەپ ئاســ ــانلىق قىلغىــ ــۇنى قۇربــ ــا بــ ــڭ ئورنىغــ ئۇنىــ
ــى ق ــۈزىنى دېمهكچــ ــاقلىنىپ   . وچقارنىــــڭ مۈڭگــ ــا ســ ــرى بهيتۇلالھتــ ــىرلهردىن بېــ ــۈز ئهســ ــۇ مۈڭگــ بــ

 . كهلگهنىدى
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1786(ئهلبانى  ②
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  قىلىش تاۋابىئهرافاتتا تۇرۇش ۋە زىيارەت 

اهللا بن عمرو قال أفاض جربيل بابراهيم عليهما السالم إىل مىن  عن عبد - 3456
فصلى به الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح مبىن مث غدا من مىن إىل عرفات فصـلى  

ا فبات هبـا مث صـلى   به الصالتني مث وقف حيت غابت الشمس مث أتى به املزدلفة فرتل هب
كاعجل ما يصلى أحد من املسلمني مث دفع به إىل مىن فرمى وذبح وحلق مث أوحـى اهللا  

أن اتبع ملة ابراهيم حنيفـا ومـا كـان مـن     ﴿عزوجل إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  . ﴾املشركني

نىـڭ  س رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئىبنى ئهمـر ئىبنـى ئـا    ھئابدۇلال - 3456
ــداق دېگهنل ــىىمۇن ــۋايهت قىلىنر ك ــى ــل ئهلهيهىسســ برىجى :دۇى الم ائى

 ئـۇ يهردە پېشـىن،   ىـپ، چىقئېلىـپ  مىناغا نى براھىم ئهلهيهىسساالمىئ
پ ئوقــۇئىمــام بولــۇپ  نى ىرىبامــدات نامــازل  ۋە ئهســىر، شــام، خــۇپتهن  

ــيىن،  ــدىن كې ــاتافئهر بهرگهن ــدىق ــاتافئهر. ا يۈزلهن ــدىن بارغاا يېتىــپ ق ن
كـۈن  ئىمام بولۇپ ئوقـۇدى، ئانـدىن    ئۇ يهردە پېشىن ۋە ئهسىرنى ،كېيىن

شۇ بېرىپ  گهفهمۇزدەلى پاتقاندىن كېيىن،كۈن . تۇردىشۇ يهردە چه ىپاتق
خـۇددى  نى ىزىامـدات نـام  ئاندىن يهنه ئىمـام بولـۇپ، ب   .يهردە قونۇپ قالدى

. دىسـۈرئهتته ئوقـۇ   زېـ تى تىناھـاي مۇسۇلمانالردىن بىرى تېز ئوقۇغاندەك 
بـراھىم  ىئ .ئېلىـپ بـاردى  مىناغـا   نىمبـراھىم ئهلهيهىسسـاال  ىئاندىن ئ

ــاتتى،  ــانلىق قىلــدى ۋە چېچىنــى   ئهلهيهىسســاالم شــهيتانغا تــاش ئ قۇرب
ــۈردى ــيىن  ىشــۇ ئ. چۈش د ســهلاللالھۇ تائــاال مــۇھهممه  هللاشــالردىن كې

ــهللهم  ــى ۋەس ــۇپ ھهق د ﴿: گهئهلهيه ــدىن بۇرۇل ــكۈچى ىنباتىل ــا ئهگهش  غ
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رىك كهلتۈرگــۈچىلهردىن ئهمهس ېشــ قــاهللائــۇ  ئىبراھىمغــا ئهگهشــكىن،
  . ②قىلدىىل نازدېگهن ئايهتنى  ①﴾ئىدى

  )»ئهلكهبىر«(

عن ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه قَالَ كَاَنْت الَْعَرُب َتطُوُف بِالَْبْيِت ُعَراةً إِلَّا الُْحْمـَس   - 3457
َوالُْحْمُس قَُرْيȈٌ َوَما َولََدْت كَاُنوا َيطُوفُونَ ُعَراةً إِلَّا أَنْ ُتْعِطَيُهْم الُْحْمـُس ِثَياًبـا فَُيْعِطـي    

َجالَ َوالنَِّساُء النَِّساَء َوكَاَنْت الُْحْمُس لَا َيْخُرُجونَ ِمْن الُْمْزَدِلفَِة َوكَـانَ النَّـاُس   الرَِّجالُ الرِّ
 كُلُُّهْم َيْبلُُغونَ َعَرفَاٍت قَالَ ِهَشاٌم فََحدَّثَنِي أَبِي َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت الُْحْمُس ُهْم

قَالَْت كَـانَ النَّـاُس    ﴾ثُمَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس﴿ُه َعزَّ َوَجلَّ ِفيهِْم الَِّذيَن أَْنَزلَ اللَّ
ُيِفيُضونَ ِمْن َعَرفَاٍت َوكَانَ الُْحْمُس ُيِفيُضونَ ِمْن الُْمْزَدِلفَِة َيقُولُونَ لَا ُنِفيُض إِلَّا ِمْن الَْحـَرمِ  

  .َرَجُعوا إِلَى َعَرفَاٍت ﴾أَفَاَض النَّاُس أَِفيُضوا ِمْن َحْيثُ﴿فَلَمَّا َنَزلَْت 
: سىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ ىھىشام داد - 3457

 لهربـ باشقا ئهرە نهسهبلىرىدىننىڭ الرئۇ قۇرەيش ۋە) جاھىلىيهت دەۋرىدە(
چهك ېكـ ـ   كـيىم  خهلقـى  قـۇرەيش . ڭـاچ تـاۋاپ قىالتتـى   ىبهيتۇلالھنى يال

 ىـرى ئهرلقۇرەيشـلهرنىڭ   .ىك تـاۋاپ قىالتتـى  دىال، ئاندىن كىيىملبهرگهن
قـۇرەيش جهمهتىـگه تهۋە   . يىم بېرەتتـى ىـ ئاايالالرغا ك ىرىئايالل ،ئهرلهرگه
نىڭ ىالرباشق هنىڭ سىرتىغا چىقمايتتى،فمۇزدەلىئهرافات كۈنى ئادەملهر 

ــى ئهر ــاتافھهممىس ــۇراتتى ا بق ــپ ت ــڭدادام. ېرى ــه نى ــۇ  ئائىش رەزىيهلالھ
ــا ــپئهنهــ ــۋايهت قىلىــ ــ دىن رىــ ــاال  هللا، چهىبېرىشــ ــۇزدەلىتائــ هدىن فمــ
) ئهرافاتتىن(سىلهر  ،ئاندىن كېيىن﴿ :ھهققىدە غان قۇرەيشلهرايدىچىقم

 .لغـان گهن ئايهتنى نازىل قىېد ③﴾ئادەملهر قايتقان جاي بىلهن قايتىڭالر
  :لهرقۇرەيش اتتىن قايتسا،افھهممه ئادەم ئهرچۈنكى 

                                                 
 .ـ ئايهت 123سۈرە نهھل،  ①
تهبهرانى بۇ ھهدىسنى بىر قانچه سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بهزى سـهنهدنىڭ  ): 5539(ھهيسهمى  ②

ئۇنىڭ بهزى سهنهدىدە نهقىل قىلىنىشىچه، بىر ئادەم ئابـدۇلالھ  . ھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇرراۋىيلىرى سه
ــاجىز     : ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئاســنىڭ قېشــىغا كېلىــپ   ــام ئ ــاال ـ چاق ــاجىز، ب ــۆگهم ئ مهن ھهج . مېنىــڭ ت

  . پائالىيىتىنى تېزراق تۈگهتسهم بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورىغاندا، ئۇ بۇ ھهدىسنى سۆزلهپ بهرگهن
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 199سۈرە بهقهرە،  ③
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هدىن ىفمـۇزدەل  داھالـ دېـگهن  ، ـ  قـايتىمىز  البىـز پهقهت ھهرەمـدىن  ـــ  
 جـاي قايتقـان   ئـادەملهر ) ئهرافـاتتىن (ئاندىن كېيىن، سىلهر ﴿. قايتاتتى

ــايتىڭالر  ــلهن ق ــد   ﴾بى ــل بولغان ــايهت نازى ــگهن ئ ــيىن،دې ــۇ  ىن كې ئۇالرم
   .ئهرافاتقا چىقىدىغان بولدى

  )1219 :مۇسلىم(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنَبْيٍط َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ - 3458
  .َيْخطُُب َيْوَم َعَرفَةَ َعلَى َجَملٍ أَْحَمَر

ــ   - 3458 ــت دادىسـ ــى نۇبهيـ ــهلهمه ئىبنـ ــبهر مهن  :ىنىڭسـ پهيغهمـ
پ ۇگه مىنىپ تـۇر ىا قىزىل تۆگتاتافئهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى

   .①ىۋايهت قىلغان، ـ دېگهنلىكىنى ركۆردۈم دانۇتۇق سۆزلهۋاتقان ھال
  )3008 :نهسائى(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َضْمَرةَ َعْن أَبِيِه أَْو َعمِِّه قَالَ َرأَْيـُت   - 3459
  .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ بَِعَرفَةَ

ــد – 3459 ــلهم زەيـ ــى ئهسـ ــۇرەزىيه ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــى ز لالھـ ــرە بهنـ ەمـ
: رىــۋايهت قىلىــدۇ دىن مۇنــداقىنىــڭ دادىســىرگه مهنســۇپ بىىقهبىلىســ

ــبه ــهللهم  مهن پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــاتافئهر ڭنىر س ــت نبهر ۇا م
   .②كۆردۈم دە خۇتبه ئوقۇۋاتقانلىقىنىىئۈست

 )1915 :ئهبۇ داۋۇد(

اًسا ِمْن أَْهلِ َنْجٍد أََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعَمَر أَنَّ َن - 3460
ْمعٍ قَْبـلَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بَِعَرفَةَ فََسأَلُوُه فَأََمَر ُمَناِدًيا فََناَدى الَْحجُّ َعَرفَةُ َمْن َجاَء لَْيلَةَ َج

  .طُلُوعِ الْفَْجرِ فَقَْد أَْدَرك

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2814(ئهلبانى  ① 

  .زەئىپ، ـ دېگهن): 416(ئهلبانى ②
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ــ  ئابــدۇراھمان – 3460 ر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق   مهئىبنــى يهئ
ــۋايهت قىلىــدۇ ــا افئهر ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبه: رى اتت

ئال ســو دىنئۇنىڭــكېلىــپ، بىــر تۈركــۈم كىشــى  نهجــدلىك داۋاتقانــىتۇر
اتتـا تۇرۇشـتۇر،   افھهجنىـڭ ئاساسـى ئهر  « :جاكـارچىنى بىـر   ،ئـۇ . دىىسور

، كهلسـه گه هفرۇن مـۇزدەلى دىن بـۇ مىزىـ بامـدات نا  تۇرۇپ، اتتاافئهر كىمكى
   .①دەپ جاكارالشقا بۇيرىدى» ھهجگه ئۈلگۈرگهن بولىدۇ

  )889 :تىرمىزى(

َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُمَضرِّسِ ْبنِ أَْوسِ ْبنِ َحارِثَةَ ْبنِ لَامٍ الطَّاِئيِّ قَالَ أََتْيُت َرُسولَ  - 3461
ِحَني َخَرَج إِلَى الصَّلَاِة فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي جِئُْت  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْمْزَدِلفَِة

ِمْن َجَبلَْي طَيǜٍِّ أَكْلَلُْت َراِحلَِتي َوأَْتَعْبُت َنفِْسي َواللَِّه َما َتَركُْت ِمْن َحْبلٍ إِلَّا َوقَفُْت َعلَْيـِه  
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َشهَِد َصلَاَتَنا َهِذِه َوَوقََف َمَعَنا فََهلْ ِلي ِمْن َحجٍّ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .َتفَثَُه َحتَّى َنْدفََع َوقَْد َوقََف بَِعَرفَةَ قَْبلَ ذَِلَك لَْيلًا أَْو َنَهاًرا فَقَْد أََتمَّ َحجَُّه َوقََضى
 :مۇنـداق دېـگهن  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    سىئۇرۋە ئىبنـى مـۇزەرر   - 3461
چىققــان نامازغــا ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مــۇزدەلىفهدە پهيغهمــبه

  :لىپېيېنىغا ك چاغدا،
ئارىســىدىن ككــى تاغنىــڭ ىمهن تهيــدىكى ئ! نىــڭ رەســۇلىهللائــى ـــ  
بىـلهن  تائاالنىـڭ نـامى    هللا .ىمتـت پ كهاچارچـ  مـۇ ئۆزەم مۇ،تۆگهم .كهلدىم

 نتـۆپىلىكته بىـر ئـازدى   بېسىپ ئۆتكهن ھهرقانـداق   ،مهنكىىقهسهم قىل
ـ   مـدۇ؟ بوالئـادا   متىىھهج پائـالىي  مېنىـڭ  نىـڭ بىـلهن،  ۇب .تۇرۇپ ئۆتتۈم
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جاۋابهن. دەپ سورىدىم

بۇنــدىن بــۇرۇن مهيلــى كۈنــدۈز يــاكى كېچىــدە ئهرافاتتــا كىمكــى ــــ 
ــدىن  ــۇرۇپ، ئان ــا ت ئۈلگۈرســه ۋە بىــز بىــلهن   بىزنىــڭ مۇشــۇ نامىزىمىزغ

يهتلىرىنى ىپائـال  ر ئاز تۇرغاندىن كېيىن مىناغا ماڭسـا، ھهج بى اتتاافئهر
  . ②دېدى ىدۇ، ـتولۇق ئادا قىلغان بول

  )891 :تىرمىزى(
                                                 

  .سهھىه، ـ دېگهن): 705(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 707(ئهلبانى ②
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وأفرد البزار ( .أفرǷ روعك يا عروة :قال له  أن النƑ :زاد يف الكبري - 3462
  ).هذه الزيادة وتر جم هباالتهنئة بتمام اƩج

ــى تهبه – 3462 ــبهران ــهلاللپهيغهم ــهللهمنىڭ  ر س ــى ۋەس الھۇ ئهلهيه
لىكىنى قوشۇپ رىـۋايهت  دېگهن »!غىنخاتىرجهم بول !هي ئۇرۋەئ«: رۋىگهئۇ

   .①قىلغان
  )»ئهلكهبىر«(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعَرفَةُ كُلَُّهـا   - 3463
  .َبطْنِ ُعَرَنةَ َوالُْمْزَدِلفَةُ كُلَُّها َمْوِقٌف َواْرَتِفُعوا َعْن َبطْنِ ُمَحسِّرٍ َمْوِقٌف َواْرَتِفُعوا َعْن

ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه، دۇكىىــىن رىــۋايهت قىلىنتمــالىك - 3463
   :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۋادىسـىدا  ئـۇرەنه  يېرىدە تۇرۇشـقا بولىـدۇ، ئهممـا    ھهممه  نىڭاتافئهر«
فهنىڭمۇ ھهممه يېرىدە مۇزدەلى. تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىڭالر تۇرماي، يۇقىرى

   »!ۋادىسىغا ئۆتۈپ كهتمهڭالرر ىمۇھهسس تۇرۇشقا بولىدۇ، لېكىن
 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن َساِلمٍ قَالَ كََتَب َعْبُد الَْمِلِك إِلَى الَْحجَّاجِ أَنْ لَا ُيَخاِلَف اْبَن ُعَمَر ِفي  - 3464
اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوأََنا َمَعُه َيْوَم َعَرفَةَ ِحَني َزالَْت الشَّْمُس فََصاَح ِعْنـَد  الَْحجِّ فََجاَء 

ُسَراِدقِ الَْحجَّاجِ فََخَرَج َوَعلَْيِه ِملَْحفَةٌ ُمَعْصفََرةٌ فَقَالَ َما لََك َيا أََبا َعْبِد الـرَّْحَمنِ فَقَـالَ   
السُّنَّةَ قَالَ َهِذِه السَّاَعةَ قَالَ َنَعْم قَالَ فَأَْنِظْرنِي َحتَّى أُِفيَض َعلَى َرأِْسي الرََّواَح إِنْ كُْنَت ُترِيُد 

ثُمَّ أَْخُرُج فََنَزلَ َحتَّى َخَرَج الَْحجَّاُج فََساَر َبْينِي َوَبْيَن أَبِي فَقُلُْت إِنْ كُْنَت ُترِيـُد السُّـنَّةَ   
وَف فََجَعلَ َيْنظُُر إِلَى َعْبِد اللَِّه فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك َعْبُد اللَّـِه قَـالَ   فَاقُْصْر الُْخطَْبةَ َوَعجِّلْ الُْوقُ

  .َصَدَق
                                                 

ىــد ئهۋدى بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە داۋۇد ئىبنــى يهز): 5557(ھهيســهمى  ①
ئۇنىڭ چهك ـ چېگرىدىن ھالقىپ كهتكهن بىرمۇ مۇنكهر ھهدىس رىۋايهت  : ئىبنى ئهدىي. ئىسىملىك بىرى بار

شـۇنداقال،  . بهزى ئىشهنچلىك راۋىيالرمۇ ئۇنىڭدىن ھهدىس رىـۋايهت قىلغـان  . قىلغىنىنى كۆرمىدىم، ـ دېگهن 
لېكىن بىر قىسىم ھهدىسشـۇناش ئۇنىـڭ   . انسۇفيان ۋە شۇئبه قاتارلىقالرمۇ ئۇنىڭدىن ھهدىس رىۋايهت قىلغ

  .ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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مهكتــۇب  ئابــدۇلمهلىك ھهججاجغــا: مۇنــداق دەيــدۇ ســالىم – 3464
ر ئىبنـــى ئـــۆمه ئـــادا قىلىشـــتا ھهج پائـــالىيهتلىرىنى يـــولالپ، ئۇنىـــڭ

ئىبنى  ،كېيىن .دىقارشى چىقماسلىقىنى تاپىلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا
ئۇنىـڭ بىـلهن   اتتـا  افكهلـدى، مهن ئهر ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما يېتىـپ  ئۆمه

ھهججاجنىـــڭ  ئـــۇ ا،نـــدغارىلايكـــۈن چۈشـــتىن ســـهل ق. ئىـــدىم بىلـــله
ــدىرىنىڭ  ــاقىردى  چې ــۇنى چ ــپ، ئ ــدىغا كېلى ــدىنھهججــاج . ئال  چېدىرى

  :قىپيېپىنچا بىلهن چىرەڭلىك سارغۇچ 
  :ئۇ. ەپ سورىدىدـ  بولدۇڭ؟ مهېن !ھهي ئهبۇ ئابدۇراھمانــ 

 خـۇتبه ئوقـۇش  ( ،بولسـاڭ  مـاقچى ھهج قىل كه اليىـق سۇننهتــ ئهگهر 
  :ھهججاج .دىـ دې! يولغا چىقىشىڭ كېرەك) ئۈچۈن

  :ئىبنى ئۆمهر. ــ ھازىرال چىقامدىم؟ ـ دەپ سورىدى
  :ھهججاج. دېدى ، ھازىرال، ـھهئهــ 
ــ  ! ۈپ تـۇرغىن بىـردەم كۈتـ   ،ۋېتىپ چىقـاي ىمهن بېشىمغا سۇ قۇيــ 

ھهججــاج . دادام ئــۇنى كۈتــۈپ تــۇردى. دېــدى ۋە چېــدىرغا كىرىــپ كهتتــى
 .ئىككىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىغا چۈشـۈپ ماڭـدى  دادام  ،چېدىرىدىن چىقىپ

  :مهن
خـۇتبىنى قىسـقا    ،ھهج قىلماقچى بولسـاڭ  اليىقننهتكه ۈئهگهر ســ 
. قـاراپ قويـدى   اھقدادام ئابـدۇلال  ،ئـۇ . دېدىم ـ! ئهرافاتتا ئاز تۇرغىنسۆزله، 
  :ئۆزىگه قارىغانلىقىنى تۇيۇپئۇنىڭ  ھئابدۇلال
  . دېدىـ توغرا گهپ قىلدى، ــ 

  )1660 :بۇخارى(

عن َماِلٌك قَالَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ الثَّقَِفيُّ قَالَ قُلُْت ِلأََنسٍ َوَنْحُن  - 3465
ْم َتْصَنُعونَ ِفي التَّلْبَِيِة َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   غَاِدَياِن ِمْن ِمًنى إِلَى َعَرفَاٍت َما كُْنُت

  .ليه َعَوَسلََّم ِفي َهذَا الَْيْومِ قَالَ كَانَ الُْملَبِّي ُيلَبِّي فَلَا ُيْنكَُر َعلَْيِه َوُيكَبُِّر الُْمكَبُِّر فَلَا ُيْنكَُر
ى نــى ئهبــۇ بهكــرمــۇھهممهد ئىبرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  مالىــك – 3465

مىنـادىن ئهرافاتقـا    :دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ  مۇنداق  نىڭىسهقهف
  :كېتىۋېتىپ، ئهنهستىن
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن مۇشــۇ  ســىلهر ــــ 
  :كۈندە تهلبىيه ئېيتقاندا نېمىلهرنى قىالتتىڭالر؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ــ بهزىلىرىمىز تهلبىيه ئېيتاتتۇق، 
 ئېيتــاتتۇق،تهكبىــر يهنه بهزىلىرىمىــز . ۋەســهللهم قارشــى چىقمــايتتى 

پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ئۇنىڭغىمــــۇ ئېتىــــراز  
  . ①بىلدۈرمهيتتى، ـ دېدى

   )3000 :نهسائى(

ةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَش -3466
  .َوَسلََّم أَنََّها كَاَنْت َتْتُرُك التَّلْبَِيةَ إِذَا َرَجَعْت إِلَى الَْمْوِقِف

ــداق      – 3466 ــىنىڭ مۇنــ ــىم ئاتىســ ــى قاســ ــدۇراھمان ئىبنــ ئابــ
 تــااتافئهره رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا  ئائىشــ :دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ  

ئېيتىشـتىن   يهتهلبىـ  ،غا قايتىپ بارغاندانىتۇرۇش ئورنامازدىن كېيىن 
  . توختايتتى

  )755 :مالىك(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ ُسِئلَ أَُساَمةُ َوأََنا َجاِلٌس كَْيَف كَـانَ   - 3467
َداعِ ِحَني َدفََع قَالَ كَانَ َيِسُري الَْعَنَق فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِسُري ِفي َحجَِّة الَْو

َّȌَوَجَد فَْجَوةً َن.  
ــداق دېگهنل   - 3467 ــۇرۋە دادىســىنىڭ مۇن كىنــى ىھىشــام ئىبنــى ئ

ئۇســـامه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ بىـــلهن بىلـــله     مهن  :دۇىـــرىـــۋايهت قىل
  :دىنئولتۇراتتىم، ئۇنىڭ

ىدالىشــىش ھهجىــدە ۋ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهــــ 
  :ۋابهنائۇ جنداق ماڭغانىدى؟ ـ دەپ سورالغانىدى، تتىن قايتقاندا قاافائهر

كهڭرەك ماڭاتتى،  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نورمالپهيغهمبهــ 
  . سۈرئىتىنى سهل تېزلىتهتتى، ـ دېدى يهرگه كهلگهندە،

  )1666 :بۇخارى(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2806(ئهلبانى  ①
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َعَرفَةَ َوأََنا َرِديفُـُه   أَفَاَض َرُسولُ اللَِّه: ويف رواية - 3467
ُس فََجَعلَ َيكَْبُح َراِحلََتُه َحتَّى أَنَّ ِذفَْرَها لََتكَاُد ُتِصيُب قَاِدَمةَ الرَّْحلِ َوُهَو َيقُولُ َيا أَيَُّها النَّـا 

  .ِفي إِيَضاعِ الْإِبِلِ َعلَْيكُْم السَِّكيَنةَ َوالَْوقَاَر فَإِنَّ الْبِرَّ لَْيَس
ــۋايهتته - 3468 ــر رىــ ــيىلگهن يهنه بىــ ــداق دېــ ــۇلۇلالھ  :مۇنــ رەســ

) يهنـى ئۇسـامه  (مهن  ،اتتىن قـايتتى افـ ئهرسهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
  :ئۇ .ئىدىم ىۋالغانشىنگىسىگه مىئۇنىڭ تۆگ

چ ېنى چاپتۇرۇشـتا ھـ  لهرىماي مـېڭىڭالر، تـۆگ  ىئالدىر !خااليىقئى ــ 
شــۇنداق  تىزگىنىنــىســىنىڭ ىتۆگ، ـ دەيتتــى ۋە     قياخشــىلىق يــو 

ىغا تېگىـپ قـالغىلى   ئىگهرنىـڭ تۇمشـۇق  قـۇلىقى  تارتاتتىكى، تۆگىنىڭ 
   .تاس قاالتتى

  )21296 :ئهھمهد(

َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد قَالَ َرِدفُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِمـْن    - 3469
لَغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الشِّْعَب الْأَْيَسَر الَِّذي ُدونَ الُْمْزَدِلفَِة أََناǷَ َعَرفَاٍت فَلَمَّا َب

فََبالَ ثُمَّ َجاَء فََصَبْبُت َعلَْيِه الَْوُضوَء فََتَوضَّأَ ُوُضوءăا َخِفيفًا ثُمَّ قُلُْت الصَّلَاةَ َيا َرُسـولَ اللَّـِه   
اةُ أََماَمَك فََرِكَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أََتى الُْمْزَدِلفَةَ فََصلَّى ثُمَّ فَقَالَ الصَّلَ

  .َرِدَف الْفَْضلُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََداةَ َجْمعٍ
ــد   - 3469 ــى زەيـ ــامه ئىبنـ ــۇ ئهنهۇ ئۇسـ ــداق  رەزىيهلالھـ ــڭ مۇنـ نىـ

ــۋايهت قىلىنىهنلدېگ مهن رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : دۇىــكــى رى
. ۋالغانىدىمىباشــالپ مىنگىشــ  ىنتاتافــگه ئهرىنىڭ تۆگىســۋەســهللهم

يـــېقىن  هگهفمـــۇزدەلى پهيغهمبهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
نى ىتۆگىس ،غا يېتىپ كهلگهندەىئهيسهر دېگهن جىلغ لىشىئب يهردىكى

ــ هىــك تپ قويــۇپ، كىچچۆكتــۈرۈ مهن ئۇنىڭغــا  .دىرەت ســۇندۇرۇپ كهل
  :ىنيقۇيۇپ بهردىم، ئۇ تاھارەت ئالغاندىن كې سۈيىتاھارەت 

  :ئۇەپ سورىسام، د؟ ـ )ئوقۇمامدۇق(ناماز  !نىڭ رەسۇلىهللا ئىــ 
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ۋە ئـۇ   هگه كهلـدى فتۆگىگه مىنىپ مۇزدەلى ،دەپ ىمىزدا، ـ ناماز ئالدــ 
لۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   سـۇ ەر ئهتىسـى ئهتىگهنـدە،  . يهردە ناماز ئوقۇدى

   .هزل ئىبنى ئابباس مىنگهشتىفسىگه ىىڭ تۆگۋەسهللهمن
  )1280 :مۇسلىم(

فََرِكَب َحتَّى جِئَْنا الُْمْزَدِلفَةَ فَأَقَاَم الَْمْغرَِب ثُمَّ أََناǷَ النَّاُس ِفـي  : ويف رواية - 3470
الْآِخَرةَ فََصلَّى ثُمَّ َحلُّوا قُلُْت فَكَْيَف فََعلْـُتْم ِحـَني    َمَنازِِلهِْم َولَْم َيُحلُّوا َحتَّى أَقَاَم الِْعَشاَء

  . ِفي ُسبَّاقِ قَُرْيȈٍ َعلَى رِْجلَيَّأَْصَبْحُتْم قَالَ َرِدفَُه الْفَْضلُ ْبُن َعبَّاسٍ َواْنطَلَقُْت أََنا 
ــۋايهتته  - 3470 ــر رى ــيىلگهن  يهنه بى ــداق دې ــۆگىگه مىن: مۇن ــپت  ى
نامــاز شــامدىن . ىشــامغا تهكبىــر ئوقۇلــد نامــاز  ،هگه كهلــدۇقفمــۇزدەلى
چۆكتـۈردى،  رغـا  بولغـان جايال  نى قونمـاقچى ىرگىلىئـادەملهر تـۆ  كېيىن، 
يـۈك  قهدەر  چۈشۈرۈلۈپ، ناماز ئوقۇلۇپ بولغانغا خۇپتهنگه تهكبىرلېكىن 

  :ئۇسامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن) راۋىي(مهن . دىتۇر ـ تاقالرنى چۈشۈرمهي
  :ئۇ ـ دەپ سورىسام، ؟مه ئىشالرنى قىلدىڭالرېندا نئهتىسى تاڭ ئاتقاــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه     هزل ئىبنى ئابباس ــ ف

ــدا ماڭغــان قۇرەيشــلىكلهر بىــلهن  ئهڭ مهن  .نگىشــىپ ماڭــدىىم ئالدى
   .دېدى ، ـمىناغا پىيادە ماڭدىم

  )1280 :مۇسلىم(

الَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِنَّ الُْمْشرِِكَني كَاُنوا لَا َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن قَالَ قَ - 3471
ُيِفيُضونَ ِمْن َجْمعٍ َحتَّى َتْشُرَق الشَّْمُس َعلَى ثَبِريٍ فََخالَفَُهْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   

  .فَأَفَاَض قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشَّْمُس
ــ ئهمــر ئىبنــى مهيمــۇن - 3471 ۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئ
 كـۈن تـاكى   كالرىمۇشر :ى رىۋايهت قىلىدۇىنكىمۇنداق دېگهنل ئهنهۇنىڭ

ر پهيغهمـبه . ئايرىلمـايتتى هدىن فمۇزدەلى سهۋر تېغىغا چۈشمىگىچه نۇرى
ــا قارشــى ئىــش قىلىــش ئۈچــۈن،   ئۇالرســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   غ

   .هدىن كۈن چىقىشتىن بۇرۇن قايتتىفمۇزدەلى
  )3838 :بۇخارى(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَدََّمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الُْمْزَدِلفَِة  - 3472 
الَْجْمَرةَ  أُغَْيِلَمةَ َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعلَى ُحُمَراٍت فََجَعلَ َيلْطَُخ أَفَْخاذََنا َوَيقُولُ أَُبْينِيَّ لَا َتْرُموا

  .َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس
ــاس  - 3472 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــارەزىيهلالھـ ــداق  مـ ــدۇمۇنـ : دەيـ
ــۇزدەلى دىن قايتقـــان كېچىســـى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  هفمـ
رگه شـهكله ېئ )ئهۋالدلىرىنىبهنى ئابدۇلمۇتتهلىب يهنى (نى بىز ۋەسهللهم

  :رىمىزغا ئۇرۇپ تۇرۇپمىندۈرۈپ، ئالدىن يولغا سالدى ۋە يوتىلى
  . ①ـ دېدى! چه شهيتانغا تاش ئاتماڭالرىكۈن چىقمىغ !ــ بالىلىرىم

  )1940: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَاَنْت َسْوَدةُ اْمَرأَةً َضْخَمةً ثَبِطَةً فَاْسَتأْذََنْت َرُسولَ اللَّـِه   - 3473
ِمْن َجْمعٍ بِلَْيلٍ فَأَِذنَ لََها فَقَالَْت َعاِئَشـةُ فَلَْيَتنِـي كُْنـُت    َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتِفيَض 

 إِلَّا اْسَتأْذَْنُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما اْسَتأْذََنْتُه َسْوَدةُ َوكَاَنْت َعاِئَشةُ لَا ُتِفيُض
  .َمَع الْإَِمامِ

كـى رىـۋايهت   ىنىـڭ مۇنـداق دېگهنل  اه رەزىيهلالھۇ ئهنهئائىش – 3473
 غاچقــا،بول بهســتلىك ۋە ھهرىكىتــى ئاســتىراق ئايــالســهۋدە  :ىــدۇقىلىن

ھ رەســـۇلۇلال مىناغـــا كېچىـــدە يولغـــا چىقىـــش ئۈچـــۈندىن فهمـــۇزدەلى
ئۇنىڭغـــا  ىدى،غانىدىن رۇخســـهت ســـورســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

هت ئوخشـــاش رۇخســـ گهكاشـــكى مهنمـــۇ ســـهۋدە” :مهن رۇخســـهت بهردى،
  .دەپ كهتتىم “سورىغان بولسامچۇ؟

كېيىنكى زامانالردىمۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه :راۋىي مۇنداق دەيدۇ
   .تتىتاه قايللدىن مىناغا ئىمام بىلهن بىفهمۇزدەلى

  )1290 :مۇسلىم(
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 لَْيلَـةَ  َسـلََمةَ  بِأُمِّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ أَْرَسلَ قَالَْت أَنََّها َعاِئَشةَ َعْن - 3474
 َيكُـونُ  الَِّذي الَْيْوَم الَْيْوُم ذَِلَك َوكَانَ فَأَفَاَضْت َمَضْت ثُمَّ الْفَْجرِ قَْبلَ الَْجْمَرةَ فََرَمْت النَّْحرِ
  .ِعْنَدَها َتْعنِي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ

ۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    نىـڭ م ه رەزىيهلالھۇ ئهنهائائىش – 3474
ــدۇ ــبه :قىلىن ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــهلهم ر س ــۇ س ه ئۇمم

 )ه كېچىسـى فيهنـى مـۇزدەلى  (نى قۇربـانلىق كېچىسـى   رەزىيهلالھۇ ئهنهـا 
اتتى ۋە مهككىگه تاڭ يورۇشتىن بۇرۇن شهيتانغا تاش ئ ،ئۇ .مناغا ئهۋەتتى

مـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئۇ كۈن، پهيغه. قايتىپ، زىيارەت تاۋاپى قىلدى
   .①ىدىغان كۈن ئىدىبول ۋەسهللهم ئۇنىڭ قېشىدا

  )1942 :ئهبۇ داۋۇد(

 فََيِقفُونَ أَْهِلِه َضَعفَةَ ُيقَدُِّم كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ اللَِّه َعْبِد ْبَن َساِلَم عن - 3475
 َيِقـفَ  أَنْ قَْبلَ َيْدفَُعونَ ثُمَّ لَُهْم َبَدا َما اللََّه فََيذْكُُرونَ لَّْيلِبِال بِالُْمْزَدِلفَِة الَْحَرامِ الَْمْشَعرِ ِعْنَد
 فَـإِذَا  ذَِلـكَ  َبْعَد َيقَْدُم َمْن َوِمْنُهْم الْفَْجرِ ِلَصلَاِة ِمًنى َيقَْدُم َمْن فَِمْنُهْم َيْدفََع أَنْ َوقَْبلَ الْإَِماُم
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أُولَِئَك ِفي أَْرَخȌَ َيقُولُ ُعَمَر ُناْب َوكَانَ الَْجْمَرةَ َرَمْوا قَِدُموا
  .َوَسلََّم

 :سالىم ئىبنـى ئابـدۇلالھتىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      – 3475
ــدۇلال ــۆمه  ھئابـ ــى ئـ ــا ئىبنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــدىكىلهردىن ر رەزىيهلالھـ  جهمهتىـ
هدىكى فەلىمـــۇزدكېچىســـى  ئـــۇالر. راتتىنى ئالدىـــدا ماڭـــدۇ الرئـــاجىز

تائـاالنى كۈچلىرىنىـڭ يېتىشـىچه يـاد      هللا تۇراتتى ۋە دارامهمهشئهرىل ھ
ــپ، ــهھهردە  ئېتى ــامس ــن     ئىم ــۇ يهردى ــتىن ۋە ئ ــۇ يهردە تۇرۇش ــپ ئ كېلى

غا بامـدات  الىرى مىنىئۇالرنىڭ بهز. بۇرۇن مىناغا قايتاتتىئايرىلىشتىن 
ۋە  ىلىــرى بامــداتتىن كېــيىن كېلهتتــىبهز هلســه،نامىزىغــا ئۈلگــۈرۈپ ك

ر رەزىيهلالھـۇ  ئىبنـى ئـۆمه  . امان شهيتانغا تاش ئاتـاتتى ھمىناغا كهلگهن 
  :ئهنهۇما
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ـــــ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بۇالرغـــا رۇخســـهت  
  . قىلغانىدى، ـ دېدى

  )1295 :مۇسلىم(

 الَّـِذي  َسِمْعُت عٍبَِجْم َوَنْحُن اللَِّه َعْبُد قَالَ قَالَ َيزِيَد ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 3476
  .لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك الَْمقَامِ َهذَا ِفي َيقُولُ الَْبقََرِة ُسوَرةُ لَْيِهَع أُْنزِلَْت

ــى يهزىـــ  - 3476 ــدۇراھمان ئىبنـ ــداق ئابـ ــدۇلالھنىڭ مۇنـ دتىن ئابـ
ــۋايهت قىلىنىــدۇ  بىــز مــۇزدەلىفهدە ئىــدۇق، پهيغهمــبهر  : دېگهنلىكــى رى

ھــۇممه لاللهببهيكه« :مۇشــۇ ئورۇنــدا ەســهللهمنىڭســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋ
   .دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم »لهببهيك

  )1283 :مۇسلىم(

 قَالَ َجْمعٍ ِمْن الْفَْضلَ أَْرَدَف َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبُن عن - 3477
 َرَمى َحتَّى ُيلَبِّي َيَزلْ لَْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُهأَْخَبَر الْفَْضلَ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبُن فَأَْخَبَرنِي
  .الَْعقََبِة َجْمَرةَ

 :مۇنداق دەيـدۇ  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئابباس ئابدۇلالھ - 3477
 ،هدىن مىناغا قايتقانـدا فمۇزدەلىر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبه

ــىگه  ــدىىئىبنــــى ئابباســــنى مىندۈر لفهزتۆگىســ فهزل ئىبنــــى . ۋالــ
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبه ئابباســنىڭ ماڭــا ئېيتىــپ بېرىشــىچه،

نى يه ئېيتىشـ چـوڭ شـهيتانغا تـاش ئاتقانغـا قهدەر تهلبىـ     تاكى  ۋەسهللهم
   .ىكهنداۋامالشتۇرغان

  )1281 :مۇسلىم(
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  چۈشۈرۈش ۋە ئېهرامدىن چىقىش چش، چاشهيتانغا تاش ئېتى

 بَِسـْبعِ  الـدُّْنَيا  الَْجْمـَرةَ  َيْرِمي كَانَ أَنَُّه َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3478
 طَوِيلًا َيقُوُمفَ الِْقْبلَِة ُمْسَتقْبِلَ فََيقُوَم ُيْسهِلَ َحتَّى َيَتقَدَُّم ثُمَّ َحَصاٍة كُلِّ إِثْرِ َعلَى ُيكَبُِّر َحَصَياٍت
 الِْقْبلَِة ُمْسَتقْبِلَ َوَيقُوُم فََيْسَتهِلُ الشَِّمالِ ذَاَت َيأُْخذُ ثُمَّ الُْوْسطَى َيْرِمي ثُمَّ َيَدْيِه َوَيْرفَُع َوَيْدُعو
 الَْواِدي َبطْنِ ِمْن َبِةالَْعقَ ذَاِت َجْمَرةَ َيْرِمي ثُمَّ طَوِيلًا َوَيقُوُم َيَدْيِه َوَيْرفَُع َوَيْدُعو طَوِيلًا فََيقُوُم
  .َيفَْعلُُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َرأَْيُت َهكَذَا فََيقُولُ َيْنَصرُِف ثُمَّ ِعْنَدَها َيِقُف َولَا

ىشىچه، دىن رىۋايهت قىلىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئۆمهر - 3478
تاشـنى  ھهر بىـر   تى ۋەاتـات يهتته تال شـېغىل تـاش ئ   ئۇ كىچىك شهيتانغا

 قىـبلىگه  پهسـكه چۈشـۈپ،   ئانـدىن . ېيتاتتىكېيىن تهكبىر ئ ئاتقاندىن
ئانـدىن   .تتـى ئـۇزۇن دۇئـا قىال   لدا قوللىرىنى كۆتـۈرۈپ رگهن ھاۈز كهلتۈي

پىنى بـويالپ مېڭىـپ   ىۋادىنىڭ سول تهر ۋە شهيتانغا تاش ئاتاتتى ائوتتۇر
ــۈزلهڭگه چۈشــۈپ ــۈز كهلتــۈرگهن ھا  ،ت ــداقىــبلىگه ي ــولىنى ىئ ل ككــى ق

ــا قىالتتــى   ــۇزۇن دۇئ ــۈرۈپ ئ ــاش ئېتىــپ   . كۆت ــدىن چــوڭ شــهيتانغا ت ئان
  :تهتتى ۋەشىدا توختىماي قايتىپ كېېئۇنىڭ ق ،بولغاندىن كېيىن

ـــ  نىڭ مۇشــۇنداق ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهن پهيغهمــبهـ
  . ـ دەيتتى دىم،ىقىلغانلىقىنى كۆرگهن ئ

  )1751 :بۇخارى(

 ِمْن الَْعقََبِة َجْمَرةَ َمْسُعوٍد ْبُن اللَِّه َعْبُد َرَمى قَالَ َيزِيَد ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 3479
 فَْوِقَها ِمْن َيْرُموَنَها أَُناًسا إِنَّ لَُه فَِقيلَ قَالَ َحَصاٍة كُلِّ َمَع ُيكَبُِّر َحَصَياٍت بَِسْبعِ الَْواِدي َبطْنِ
  .الَْبقََرِة ُسوَرةُ َعلَْيِه أُْنزِلَْت الَِّذي َمقَاُم غَْيُرُه إِلََه لَا َوالَِّذي َهذَا وٍدَمْسُع ْبُن اللَِّه َعْبُد فَقَالَ

 :دەيـدۇ ئابدۇراھمان ئىبنى يهزىـد رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق      - 3479
 نىــڭۋادى د رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ چــوڭ شــهيتانغائىبنــى مهســئۇ ھئابــدۇلال
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تهكبىـر  ئاتقانـدا  بىـر تاشـنى    ھهر تى ۋەيهتته تال تاش ئـات ئىچىدە تۇرۇپ 
  :دىنئۇنىڭ .ئېيتتى

ـ دەپ   تهرەپتىن تاش ئاتىدىكهنغۇ؟يۇقىرى ئادەملهر شهيتانغا ــ بهزى 
  : ئۇ سورالغانىدى،

ـــ تهنهــا ۋە يېگــانه  تائاالنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى،   هللاـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم دەل مۇشــۇ يهردە تــۇرۇپ تــاش  

   .ئاتقانىدى، ـ دېدى
  )1296 :مۇسلىم(

 َعلَـى  الَْجْمـَرةَ  َيْرِمي َوَجَعلَ الِْقْبلَةَ َواْسَتقَْبلَ الَْواِدَي اْسَتْبطََن: ويف رواية - 3480
  .الْأَْيَمنِ َحاجِبِِه

ــۋايهتته   - 3480 ــر رى ــيىلگهن يهنه بى ــداق دې ــدە   :مۇن ــڭ ئچى ۋادىنى
ــۇرۇپ ــدى   ،ت ــدىنى قىل ــبلىگه ئال ــوڭ يېن  ۋە قى ــهيتاننى ئ ــۇدۇل  ش ــا ئ ىغ

   .①ېتىشقا باشلىدىتاش ئ كهلتۈرۈپ تۇرۇپ
  )901 :تىرمىزى(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت قَالَ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 3481
 َجْمـَرةَ  َتىأَ ثُمَّ الْأُولَى الَْجْمَرِة ِعْنَد َوقََف ِممَّا أَطَْولَ الثَّانَِيِة الَْجْمَرِة ِعْنَد َوقََف َوَسلََّم َعلَْيِه
  .ِعْنَدَها َيِقْف َولَْم فََرَماَها َعقََبِةالْ

ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـى ئـــارقىلىق بوۋىســـىنىڭ  - 3481
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــبه :مۇن ــهلاللالھۇ مهن پهيغهم ر س

بىرىنچـى   غا تـاش ئاتقـان يهردە  ككىنچـى شـهيتان  ىئ نىئهلهيهى ۋەسهللهم
، ئـۇ  .دىن ئـۇزۇنراق تۇرغـانلىقىنى كـۆردۈم   هردىكىـ غا تاش ئاتقـان ي شهيتان

قېشـىدا   ، لـېكىن ئۇنىـڭ  تاش ئـاتتى  ،چوڭ شهيتاننىڭ قېشىغا كېلىپ
   .②تۇرمىدى

  )6631 :ئهھمهد(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 717(ئهلبانى  ①
ىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ھهججـاج ئىبنـى ئهرتهئه    بۇ ھهدىسنى ئ): 5581(ھهيسهمى  ②

 .ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهققىدە ئىختىالپ قىلىشقان، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
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 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َمَع الَْحجَِّة ِفي َرَجْعَنا َسْعٌد الَقَ ُمَجاِهٌد قَالَ - 3482
 َعلَـى  َبْعُضُهْم َيِعْب فَلَْم بِِستٍّ َرَمْيُت َيقُولُ َوَبْعُضَنا َحَصَياٍت بَِسْبعِ َرَمْيُت لَُيقُو َوَبْعُضَنا
  .َبْعضٍ

: دنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ مۇجاھىد سهئ - 3482
 قايقـان  بىلـله ھهجـدىن  بىلهن  ھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمرەسۇلۇلال

ئـالته  ” :هرلىـ ، يهنه بهزدېسه “ه تال تاش ئاتتىميهتت” :هرلىبهز ۋاقتىمىزدا،
لـېكىن ھـېچكىم بـۇ ھهقـته بىـر ـ بىرىنـى         .دەيتتـى  “تال تـاش ئـاتتىم  
   .①ئهيىبلىمهيتتى

  )3077 :نهسائى(

 َوَرْمُي َتوٌّ اِلاْسِتْجَماُر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ابِرٍَج َعْن - 3483
 فَلَْيْسـَتْجِمرْ  أََحُدكُْم اْسَتْجَمَر َوإِذَا َتوٌّ َوالطََّواُف َتوٌّ َوالَْمْرَوِة الصَّفَا َبْيَن َوالسَّْعُي َتوٌّ ارِالْجَِم
  .بَِتوٍّ

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  جابىر – 3483
ئىســتىنجاغا « :ھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم رســۇلۇلال :دۇىــقىلىن

 بىــلهن هفاســتاشــالرنىڭ،  دىغانىــشــهيتانغا ئېتىل شــلىتىلىدىغان ۋەئى
ــدا ىمهرۋەنىـــــڭ ئار  دەكهئبىـــــقىلىنىـــــدىغان ســـــهئيىنىڭ ۋە لىقىـــ
ئىســتىنجا قىلغــان ۋاقــتىڭالردا . تــاقتۇرســانى  نىــڭتاۋاپ قىلىنىــدىغان

  . دېدى» !تاش ئىشلهتمهكچى بولساڭالر، سانىنى تاق تۇتۇڭالر
   )1300 :مۇسلىم(

 َوُهَو الَْعقََبِة غََداةَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِلي قَالَ َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ - 3484
 َيِدِه ِفي َوَضْعُتُهنَّ فَلَمَّا الَْخذِْف َحَصى ُهنَّ َحَصَياٍت لَُه قَطُْتفَلَ ِلي الْقُطْ َهاِت َراِحلَِتِه َعلَى
  . الدِّينِ ِفي الُْغلُوُّ قَْبلَكُْم كَانَ َمْن أَْهلََك فَإِنََّما الدِّينِ ِفي َوالُْغلُوَّ اكُْمَوإِيَّ َهُؤلَاِء بِأَْمثَالِ قَالَ

                                                 
  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2772(ئهلبانى  ①
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چــوڭ  :ەيــدۇمۇنــداق د مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئىبنــى ئاببــاس - 3484
ھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى رەســۇلۇلالشــهيتانغا تــاش ئاتىــدىغان ئهتىگىنــى،  

  :ىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپتۆگىس ۋەسهللهم
ئۇششـاق تـاش تېرىـپ    مهن  .دېدى ـ! كهلگىنتاش تېرىپ ــ ماڭىمۇ 

  :ئۇ تاشالرنى قولىغا ئالغاندىن كېيىن. بهردىم
ــۇنچىلىك     ــا مۇشـ ــىڭالر مانـ ــدىغان تېشـ ـــ ئاتىـ ــوزماق  (ــ ــى سـ يهنـ

ــا  ــدىن ئاشــۇرىۋەتمهڭالر،  . بولســۇن) تېشــىچىلىك چوڭلۇقت ــدا ھهددى دىن
ىۋەتكهنلىكى شــۇردىنــدا چېكىــدىن ئا ركىلهىچــۈنكى ســىلهردىن ئىلگىــر

  . ①دېدى ، ـبولغان ئىدىھاالك  ئۈچۈن
  )3057 :نهسائى(

 ُضـًحى  النَّْحرِ َيْوَم َيْرِمي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ كَانَ قَالَ َجابِرٍ َعْن - 3485
  .الشَّْمسِ َزَوالِ فََبْعَد ذَِلَك َبْعَد َوأَمَّا

مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ڭنىـ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  جابىر – 3485
قۇربـانلىق كـۈنى   ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبه :دۇىقىلىن

چۈشـتىن   كـۈنلهردە  كـى كېيىن .ۋاقتىدا شـهيتانغا تـاش ئاتـاتتى    شگاھچا
   .②كېيىن ئاتاتتى

  )894 :تىرمىزى(

ِفيَّةَ بِْنِت أَبِي ُعَبْيٍد ُنِفَسـْت  َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َناِفعٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ اْبَنةَ أǷٍَ ِلَص - 3486
بِالُْمْزَدِلفَِة فََتَخلَّفَْت ِهَي َوَصِفيَّةُ َحتَّى أََتَتا ِمًنى َبْعَد أَنْ غََرَبْت الشَّْمُس ِمـْن َيـْومِ النَّْحـرِ    

  .َعلَْيهَِما َشْيئًا فَأََمَرُهَما َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر أَنْ َتْرِمَيا الَْجْمَرةَ ِحَني أََتَتا َولَْم َيَر
دېگهنلىكىنـى   قىئ دادىسىنىڭ مۇندافنى ناىبئ ىئهبۇ بهكر - 3486

قىزى قېرىندىشىنىڭ  ئهبۇ ئۇبهيدنىڭبىنتى ىييه فسه :رىۋايهت قىلىدۇ
كېچىكىـپ قېلىـپ،    ھهيزدار بولۇپ قالدى ۋە بـۇ سـهۋەبتىن  هدە فمۇزدەلى

ن غانــدىكــۈنى كــۈن ئولتۇر ن ھېيــتقۇربــاســهفىييه ئىككىســى مىناغــا 
                                                 

 سهھىه، ـ دېگهن): 2863(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 710(ئهلبانى  ②
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چـوڭ  ئـۇالرنى كهلـگهن ھامـان    ئىبنى ئۆمهر  .كېيىن يېتىپ كېلهلىدى
يهنـى  (لېكىن ئـۇالرنى قـان ئېقىتىشـقا    . دىىشهيتانغا تاش ئېتىشقا بۇير

  . بۇيرىمىدى) كېچىكىپ قالغانلىقى ئۈچۈن مال بوغۇزالشقا
  )931 :مالىك(

 أَْوَسِط ِمْن الشَّْمُس لَُه غََرَبْت َمْن قُولَُي كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3487
  . الَْغِد ِمْن الْجَِماَر َيْرِمَي َحتَّى َيْنِفَرنَّ فَلَا بِِمًنى َوُهَو التَّْشرِيقِ أَيَّامِ

 ھئابدۇلال :دۇىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنفىئنا - 3487
ــۆمه  ــى ئ ــا ئىبن ــۇ ئهنهۇم ــرىق كۈ : ر رەزىيهلالھ ــى تهش ــڭ ىنلىركىمك نى

ــه،      ــپ كهتس ــۈن پېتى ــۇرۇن ك ــتىن ب ــادىن ئايرىلىش ــدا مىن  ئوتتۇرىلىرى
   .دەيتتى ، ـئهتىسى شهيتانالرغا تاش ئاتمىغۇچه قايتمىسۇن

  )931 :مالىك(

 َيـْومِ  َبْعـدَ  الثَّلَاثَِة الْأَيَّامِ ِفي الْجَِماَر َيأِْتي كَانَ أَنَُّه ُعَمَر اْبنِ َعْن عنافَعْن  - 3488
  . ذَِلَك َيفَْعلُ كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َوُيْخبُِر َوَراجًِعا ذَاِهًبا اِشًياَم النَّْحرِ

ئىبنـى  : دۇىـ كى رىـۋايهت قىلىن ىمۇنداق دېگهنل ىئنىڭفنا – 3488
كۈنىـدىن كېيىنكـى ئـۈچ كۈنـدە      قۇربـانلىق ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا   ئۆمه

پىيــادە بېرىــپ  شــهيتانالرغا تــاش ئېتىشــقا )يهنــى تهشــرىق كۈنلىرىــدە(
ــى ۋە ــبه كېلهتت ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇنداق ر س نىڭ ش

   .①ىتتئېيتا قىلغانلىقىنى
 )1969 :ئهبۇ داۋۇد(

َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َيقُولُ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى قال الزَُّبْيرِ  عن أيب - 3489
ي َعلَْيِه َوَسلََّم َيْرِمي َعلَى َراِحلَِتِه َيْوَم النَّْحرِ َيقُولُ ِلَتأُْخذُوا َمَناِسكَكُْم فَإِنِّي لَا أَْدرِي لََعلِّاللَُّه 

  .لَا أَُحجُّ َبْعَد َحجَِّتي َهِذِه

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1732(ئهلبانى  ①
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ر رەزىيهلالھــۇ جــابىردىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ زۇبهيــ - 3489
ــگهن  ــداق دې ــۇ مۇن ــان: ئهنه ــت قۇرب ــ ھېي ــبه ،ۈنىك ــهلاللالھۇ پهيغهم ر س

شـــهيتانغا تـــاش  دە تـــۇرۇپىىنىـــڭ ئۈســـتگتۆ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ
نى ياخشــى ھهج پائــالىيهتلىرى! ئــى خــااليىق« :ئاتقــانلىقىنى كــۆردۈم ۋە

مۇشــــــۇ ھهجىمــــــدىن كېــــــيىن ھهج  بهلكىــــــم .نىــــــۋېلىڭالرىگۆئ
   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم» ماسلىقىم مۇمكىنلقىال

   )3062 :نهسائى(

 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت َيقُولُ اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر َسِمَع أَنَُّه الزَُّبْيرِ يأَُب عن - 3490
 َناِسـكَكُمْ َم ُخذُوا النَّاُس أَيَُّها َيا َيقُولُ َوُهَو َبِعريِِه َعلَى َوُهَو الَْجْمَرةَ َيْرِمي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  . َهذَا َعاِمي َبْعَد أَُحجُّ لَا لََعلِّي أَْدرِي لَا فَإِنِّي

جـــابىر ئىبنـــى دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئهبـــۇ زۇبهيـــر - 3490
ر سـهلاللالھۇ  مهن پهيغهمـبه : مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھئابدۇلال

تـــۇرۇپ شـــهيتانغا تـــاش دە ىنىـــڭ ئۈســـتىتۆگ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ
ھهج پائــالىيهتلىرىنى تولــۇق  !خــااليىقئــى «: ئاتقــانلىقىنى كــۆردۈم ۋە

ھهج قىاللماسـلىقىم   مۇشـۇ يىلـدىن كېـيىن    بهلكىـم  !ئۆگىنىۋېلىڭالر
   .②ئاڭلىدىمدېگهنلىكىنى » مۇمكىن

   )3062 :نهسائى(

 الْجَِماُر َيْرِمي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َرأَْيُت قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ قَُداَمةَ َعْن - 3491
  . إِلَْيَك إِلَْيَك َولَا طَْرٌد َولَا َضْرٌب لَْيَس َناقٍَة لَىَع

ــدۇلال  - 3491 ــۇدامه ئىبنــى ئاب ــدۇ ق ــداق دەي ــبه :ھ مۇن ر مهن پهيغهم
شـهيتانغا   دە تـۇرۇپ ىتۆگىنىـڭ ئۈسـت   ڭنىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
شــهيتانغا تــاش ئــاتقۇچىالر بىــر ـ بىرىنــى     .تــاش ئاتقــانلىقىنى كــۆردۈم

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1733(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2768(ئهلبانى  ②
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ماڭـا يـول   ” ،“!بىـر تهرەپـته تـۇرغىن   ” :ىتتىرىشمهيتتى ياكىقىستاپ ئ
   .①دېگهندەك گهپلهرنىمۇ قىلىشمايتتى “!ئېچىپ بهرگىن

  )903 :تىرمىزى(

 النَّبِـيِّ  َمـعَ  َحَجْجَنا قَالَْت َحدَّثَْتُه الُْحَصْينِ أُمِّ َعْن ُحَصْينٍ ْبنِ َيْحَيى َعْن - 3492
 النَّبِـيِّ  َناقَِة بِِخطَامِ آِخذٌ َوأََحُدُهَما َوبِلَالًا أَُساَمةَ فََرأَْيُت الَْوَداعِ جَّةََح َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
زاد . الَْعقََبـةِ  َجْمـَرةَ  َرَمى َحتَّى الَْحرِّ ِمْن ِلَيْسُتَرُه ثَْوَبُه َراِفٌع َوالْآَخُر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

  .كَِثًريا قَْولًا َوذَكََر َعلَْيِه َوأَثَْنى اللََّه فََحِمَد النَّاَس َخطََب ثُمَّ: النسائي
مۇنـداق رىـۋايهت    دىنسـهين ۈسهين ئۇممۇ ھۈيهھيا ئىبنى ھ - 3492
ــدۇ ــبه  :قىلىـ ــز پهيغهمـ ــهللهم  بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــلهن  ر سـ بىـ

مهن ئۇســامه ۋە بىاللنــى . قىلغــان ئىــدۇق بىلــله ۋىدالىشــىش ھهجىنــى
تـاكى شـهيتانغا تـاش ئېتىـپ بـولغىچه      بىـرى   ىنىدككىسـ ىئۇ ئ .مكۆردۈ

نى ىنىڭ تۆگىسـىنىڭ چۇلـۋۇر  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه
سسـىقتىن سـاقالش ئۈچـۈن كىيىمىنـى     ىئ ئۇنى، يهنه بىرى تۇرسا تۇتۇپ

   .②اتتىتۇر ، سايه چۈشۈرۈپكۆتۈرۈپ
  )1834 :ئهبۇ داۋۇد(

پهيغهمـبهر  انـدىن  ئ :مۇنۇ جۈملىنى قوشۇپ رىـۋايهت قىلغـان  نهسائى 
يتتـى  ېئ ىھهمـد  تائاالغا هللا ،خۇتبه ئوقۇدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  .مهسىلىلهرنى چۈشهندۈردىۋە نۇرغۇن 
اللهم حج مربور وذنب : كان يقول حني يرمي اƨمار:عن ابن عمر  - 3493

  .رواه رزين. مغفور
ىـدىغان  شـهيتانغا تـاش ئات  ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئۆمه - 3493
ــ وق هجىمنــــىھ! هللا ئــــى: ۋاقىتتــــا ، گۇنــــاھلىرىمنى پبــــۇل قىلىــ
  . ـ دەپ دۇئا قىالتتى! ۋېتىشىڭنى تىلهيمهنكهچۈرۈ

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 718(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1618(ئهلبانى  ②
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لوال ما يرفع الذي يتقبل من اƨمار كانت أعظـم مـن   : عن ابن عباس - 3494
  .رواه رزين. ثبري

كـى  ىنـداق دېگهنل نىـڭ مۇ ماس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئىبنى ئاببا  3494
ئېتىلغـــان تاشـــالردىن مهقبـــۇل شـــهيتانغا ئهگهر  :دۇىـــرىـــۋايهت قىلىن

ــانلىرى  ــدىغان بولســا،    هللابولغ ــۈپ كهتمهي ــا كۆتۈرۈل تائاالنىــڭ دەرگاھىغ
   .كۆرۈنگهن بوالتتىئېگىز بىر تېغىدىنمۇ سه

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ قَْوُمَك َيْزُعُم اسٍَعبَّ ِلاْبنِ قُلُْت قَالَ الطُّفَْيلِ أَبِي َعْن - 3495
 َوَمـا  َصـَدقُوا  َوَما قُلُْت َوكَذَُبوا َصَدقُوا فَقَالَ ُسنَّةٌ ذَِلَك َوأَنَّ بِالَْبْيِت َرَملَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 إِنَّ بُِسـنَّةٍ  لَْيَس َوكَذَُبوا بِالَْبْيِت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َرَملَ َصَدقُوا قَالَ كَذَُبوا
 َصالَُحوُه فَلَمَّا النََّغِف َمْوَت َيُموُتوا َحتَّى َوأَْصَحاَبُه ُمَحمًَّدا َدُعوا الُْحَدْيبَِيِة َزَمَن قَالَْت قَُرْيًشا
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَِدَم يَّامٍأَ ثَلَاثَةَ بَِمكَّةَ َوُيِقيُموا الُْمقْبِلِ الَْعامِ ِمْن َيقَْدُموا أَنْ َعلَى
 اْرُملُوا ِلأَْصَحابِِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ قَُعْيِقَعانَ ِقَبلِ ِمْن َوالُْمْشرِكُونَ َوَسلََّم
 َوأَنَّ َبِعـريٍ  َعلَى َوالَْمْرَوِة الصَّفَا َبْيَن طَاَف أَنَُّه َكقَْوُم َوَيْزُعُم قُلُْت بُِسنٍَّة َولَْيَس ثَلَاثًا بِالَْبْيِت
 َبـْينَ  طَـافَ  قَْد َصَدقُوا فَقَالَ َوكَذَُبوا َصَدقُوا َوَما فَقُلُْت َوكَذَُبوا َصَدقُوا فَقَالَ ُسنَّةٌ ذَِلَك
 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولِ َعْن ُيْدفَُعونَ لَا اُسالنَّ كَانَ بُِسنٍَّة لَْيَس َوكَذَُبوا َبِعريٍ َعلَى َوالَْمْرَوِة الصَّفَا
 قُلْـتُ  أَْيِديهِْم َتَنالُُه َولَا كَلَاَمُه ِلَيْسَمُعوا َبِعريٍ َعلَى فَطَاَف َعْنُه ُيْصَرفُونَ َولَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 ُسنَّةٌ ذَِلَك َوأَنَّ َوالَْمْرَوِة الصَّفَا َبْيَن َسَعى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ قَْوُمَك َوَيْزُعُم
 فََسـَبقَهُ  فََساَبقَُه الَْمْسَعى ِعْنَد الشَّْيطَانُ لَُه َعَرَض بِالَْمَناِسِك أُِمَر لَمَّا إِْبَراِهيَم إِنَّ َصَدقُوا قَالَ

 فََرَمـاهُ  الشَّْيطَانُ ُيوُنُس قَالَ َشْيطَانٌ لَُه فََعَرَض الَْعقََبِة َجْمَرِة إِلَى جِْبرِيلُ بِِه ذََهَب ثُمَّ إِْبَراِهيُم
 قَْد قَالَ َحَصَياٍت بَِسْبعِ فََرَماُه الُْوْسطَى الَْجْمَرِة ِعْنَد لَُه َعَرَض ثُمَّ ذََهَب َحتَّى َحَصَياٍت بَِسْبعِ
 لَْيَس إِنَُّه أََبِت َيا َوقَالَ أَْبَيُض قَِميȌٌ ْسَماِعيلَإِ َوَعلَى ِللَْجبِنيِ َتلَُّه َوثَمَّ ُيوُنُس قَالَ ِللَْجبِنيِ َتلَُّه
 أَنْ﴿ َخلِْفِه ِمْن فَُنوِدَي ِلَيْخلََعُه فََعالََجُه ِفيِه ُتكَفَِّننِي َحتَّى فَاْخلَْعُه غَْيُرُه ِفيِه ُتكَفُِّننِي ثَْوٌب ِلي
 اْبـنُ  قَالَ أَْعَيَن أَقَْرنَ أَْبَيَض بِكَْبȈٍ ُهَو فَإِذَا اِهيُمإِْبَر فَالَْتفََت ﴾الرǗَُّْيا َصدَّقَْت قَْد إِْبَراِهيُم َيا
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 الَْجْمـَرةِ  إِلَـى  جِْبرِيـلُ  بِِه ذََهَب ثُمَّ قَالَ الِْكَباȇِ ِمْن الضَّْرَب َهذَا َنبِيُع َرأَْيُتَنا لَقَْد َعبَّاسٍ
 ِمًنى إِلَى جِْبرِيلُ بِِه ذََهَب ثُمَّ ذََهَب تَّىَح َحَصَياٍت بَِسْبعِ فََرَماُه الشَّْيطَانُ لَُه فََعَرَض الْقُْصَوى

 ثُـمَّ  الَْحـَرامُ  الَْمْشَعُر َهذَا فَقَالَ َجْمًعا بِِه أََتى ثُمَّ النَّاسِ ُمَناǷُ َهذَا ُيوُنُس قَالَ ِمًنى َهذَا قَالَ
 قَالَ جِْبرِيلَ إِنَّ قَالَ لَا قُلُْت َرفَةََع ُسمَِّيْت ِلَم َتْدرِي َهلْ َعبَّاسٍ اْبُن فَقَالَ َعَرفَةَ إِلَى بِِه ذََهَب
 قَالَ ثُمَّ َعَرفَةَ ُسمَِّيْت ثَمَّ فَِمْن َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ َنَعْم قَالَ َعَرفَْت َهلْ ُيوُنُس قَالَ َعَرفَْت ِلإِْبَراِهيَم
 ِفـي  ُيَؤذِّنَ أَنْ أُِمَر لَمَّا ْبَراِهيَمإِ إِنَّ قَالَ كَاَنْت َوكَْيَف قُلُْت التَّلْبَِيةُ كَاَنْت كَْيَف َتْدرِي َهلْ
  .بِالَْحجِّ النَّاسِ ِفي فَأَذَّنَ الْقَُرى لَُه َوُرِفَعْت ُرُءوَسَها الْجَِبالُ لَُه َخفََضْت بِالَْحجِّ النَّاسِ

 :دۇىــهيلنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنۇفئهبــۇ ت - 3495
  :غامامهن ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    ” :قهۋمىڭ ئۇقماستىنــ 
ــۈردى   ــدا يۈگ ــاۋاپ قىلغان ــۇلالھنى ت ــبهيت ــۈننهتتۇر  ، ش ــش س ۇنداق قىلى

  :سهم، ئۇدې “دەيدىغۇ
  :مهن. دېدىر ھهم راست ھهم يالغان سۆز قىپتۇ، ـ ئۇالــ 

  :دېسهم -ــ نېمىنى راست، نېمىنى يالغان دەپتۇ؟ 
ـــ   يۈگــۈرگهنلىكى ىڭنلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر ســهلالـ

ۇدەيبىيه كېلىشـىمى  ھ .راست، ئهمما ئۇنىڭ سۈننهت ئىكهنلىكى يالغان
مــــۇھهممهد ۋە ئۇنىــــڭ ”: مۇشــــرىكلىرىقــــۇرەيش بولغــــان ۋاقىتتــــا، 

ئـۇالر چۈلـۈك قۇرتىـدەك ئۆلـۈپ     ساھابىلىرى بىلهن كارىڭالر بولمىسۇن، 
ھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهر ســـهلاللال. ىيىشـــتدې “تۈگهشســـۇن

، ە قىلماقچى ۋە مهككىدە ئۈچ كۈن تۇرماقچى بولۇپئۆمر كېيىنكى يىلى
كېيىنكى يىلى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   .تۈزدىقۇرەيشلهر بىلهن سۈلهى 

ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋە ســـاھابىلىرى مهككىــگه كهلگهنــدە، قۇرەيشـــلهر     
همـبهر سـهلاللالھۇ   پهيغشـۇڭا   .قۇئهيقىئان تېغى تهرەپته قاراپ تۇرۇشاتتى

ئــاۋۋالقى ئــۈچ تاۋاپتــا يۈگۈرۈشــنى     ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاھابىلىرىگه  
  :مهن. لېكىن ئۇ سۈننهت ئهمهس، ـ دېدى. ئېيتتى
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 اهفسـ  نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   يهنهقهۋمىڭ ــ 
ىــڭ ســۈننهت  ۇنئتــاۋاپ قىلغــانلىقىنى ۋە   ىلىــكنــى تۆگەمهرۋبىــلهن 

  :دىمگهنىدېـ ، ىشىۋاتىدۇئىكهنلىكىنى ئېيت
  :مهن. دېدى ھهم راست ھهم يالغان سۆز قىپتۇ، ـۇالر ــ ئ

  :ئۇ ــ نېمىنى راست، نېمىنى يالغان دەپتۇ؟ ـ دەپ سورىسام،
بىــلهن  ســهفاپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    ــــ 

ئۇنىـڭ  ئهممـا   راسـت،  تاۋاپ قىلغانلىقى تۆگىلىكىنى قنىڭ ئارىلىەمهرۋ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ھــاجىالر . ت ئىكهنلىكــى يالغــانســۈننه

ــى    ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــاتتى، پهيغهمـ ــىپ ماڭـ ــهللهمگه يېپىشـ ۋەسـ
ــهللهم  ــاۋەسـ ــورنىنى   ئۇالرغـ ــان ئـ ــاڭلىتىش، ئۆزىنىـــڭ تۇرغـ ــۆزىنى ئـ سـ
ئۈچـۈن   سۇنۇپ بىئارام قىلماسلىقىئۇالرنىڭ قوللىرىنى ۋە  كۆرسىتىش

  :يهنه مهن. ئىدى، ـ دېدى نتۆگه بىلهن تاۋاپ قىلغا
ـــ  ــبهـ ــ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قهۋمىــڭ پهيغهم ا هفس
، شــۇنداق لىقىنى ئېيتتــىقىلغــان ىلىقىــدا ســهئيىمهرۋەنىــڭ ئار بىــلهن

  :مۇنداق جاۋاب بهردى ئۇ .دىمەپ سورىدـ  قىلىش سۇننهتمۇ؟
ـــ  چــۈنكى ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم ھهج  يتىپتــۇ،ېئ تئــۇالر راســـ

دىغان مهيـدانغا  ىـ سـهئيى قىل  ،لىيهتلىرىنى ئادا قىلىشقا بۇيرۇلغانـدا پائا
 لــېكىن. بهسلهشــمهكچى بولــدىئۇنىــڭ بىــلهن  ،شــهيتان چىقىۋېلىــپ

 .تــىئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم شــهيتاننى ئارقىــدا قالــدۇرۇپ ئۆتــۈپ كهت
جهمرەتـــۇل ئىبـــراھىم ئهلهيهىسســـاالمنى جىبرىئىـــل ئهلهيهىسســـاالم 

 شـهيتانغا بـۇ   ئـۇ، . تـى چىق دا، بىر شهيتان ئالدىغاغانگه ئېلىپ بار①ئهقهبه
ئۇنىڭـدىن كېـيىن    .ئاتقانىدى، شهيتان ئۇ يهردىن كهتتـى يهتته تال تاش 
غا يهنه ئالـدى ئۇنىـڭ  شـهيتان   ،غا كهلگهنـدە ىنىـڭ قېشـ  ②جهمرەتۇل ۋۇستا

. ئىبراھىم ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغـا يهنه يهتـته تـال تـاش ئـاتتى      . چىقتى
ــدىن  ــمئانـ ــوغلى ئىسـ ــنى ئـ ــۈن يېـ ــۇزالش ئۈچـ ــاتقۇزدى چهائىلنى بوغـ  ،يـ

                                                 
 .دەپ ئاتالغان مهشهۇر جاي” چوڭ شهيتان“: ھازىرقى ①
 .ان مهشهۇر جايدەپ ئاتالغ” ئىككىنچى ياكى ئوتتۇرا شهيتان“: ھازىرقى ②
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ئــۇ  بــار ئىــدى،نىڭ ئۇچىســىدا ئــاق كــۆينهك ئهلهيهىسســاالم ئىســمائىل
  :غاىدادىس

ڭ مۇشۇ كـۆينهكتىن باشـقا كېپهنلىـك قىلغـۇدەك     مېنى !ئى داداــ 
شـۇڭا بـۇنى سـالدۇرۇپ، كېـپهنلىكىم قىلغـان بولسـاڭ، ـ        . كىيمىم يوق

نىڭ كۆينىكىنى سالدۇرماقچى بولۇپ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئۇ. دېدى
چۈشـنى ئىشـقا   ) ھېلىقـى ! (ئـى ئىبـراھىم  ﴿: نئارقا تهرەپتى تۇرغانىدى،
دەپ نىـدا   ①﴾)يهنـى چۈشـۈڭدە بۇيرۇلغـاننى بهجـا كهلتـۈردۈڭ     (ئاشۇردۇڭ 
ارقىغا ئۆرۈلۈپ قارىسا، مۈڭگۈزلـۈك ئـاق قوچقـاردىن بىرسـى     ئ .قىلىندى
 شــۇنىڭغا ئوخشــاشبىــز : مــاهۇس رەزىيهلالھــۇ ئهنئىبنــى ئاببــا(تــۇراتتى 

  ).دېدىتتۇق، ـ رالرنى ساتااقوچق
 .ىدئېلىپ بـار غا ②جهمرەتۇل قۇسۋائاندىن جىبرىئىل ئبىراھىمنى 

يهتـته   ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم يهنه. يهنه چىقتىئۇنىڭ ئالدىغا  شهيتان
  :ئاندىن ئۇنى مىناغا ئېلىپ بېرىپ. تاش ئاتقانىدى، شهيتان كهتتى تال

ئهلهيهىسسـاالم ئـۇنى   جىبرىئىـل   نئانـدى . دېـدى  ، ـ  مىنـا  مانـا بـۇ  ـــ  
  :هگه ئېلىپ بېرىپفمۇزدەلى
ئانـدىن   .دېـدى ، ـ  )ھهرەمنىـڭ چېگرىسـى  (ەم رهلهىمهشـئهر  مانا بـۇ ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئابباس .اتقا ئېلىپ باردىافئۇنى ئهر

 ـ؟  لىقىنى بىلهمسـهن نات دەپ ئاتالغـا افـ مه ئۈچۈن ئهرېنــ ئۇ يهرنىڭ 
  .ەپ سورىدىد

  :دېسهم، ـ ياقــ 
 :دىنئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئۇ يهردە جىبرىئىل ئهلهيهىسساالمــ 

: ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم. دەپ ســورىغان “بــۇ جــاينى ئۇقۇۋالــدىڭمۇ؟”
ــدىم(ھهئه ” ــاۋاب بهرگهن “)ئۇقۇۋال ــات   . دەپ ج ــۇ يهر ئهراف ــۇڭا ئ ــى (ش يهن

  :اندىن يهنهئ. دەپ ئاتالغان، ـ دېدى) تونۇشلۇق جاي
قانداق تهلبىـيه ئېيتقـانلىقىنى   ) ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ(ــ 

  :مهن. بىلهمسهن؟ ـ دەپ سورىدى

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 105سۈرە ساففات،  ①
 .دەپ ئاتالغان مهشهۇر جاي” كىچىك شهيتان“: ھازىرقى ②
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  :ـ دېسهم ؟ــ قانداق ئېيتىپتىكهن
ـــ  ــراھىم ــ ــاالم ئىبـ ــانالرئهلهيهىسسـ ــقا  نىئىنسـ ــگه چاقىرىشـ ھهجـ

ى پهســـلهپ، شـــهھهر ـ يېـــزىالر يـــۇقىرى    لىرقىتـــاغ چـــوق، بۇيرۇلغانـــدا
ــۈرۈلگهن، ــا     كۆت ــۈن دۇني ــراھىم ئهلهيهىسســاالم پۈت ــلهن، ئىب شــۇنىڭ بى

   .①خهلقىنى ھهجگه چاقىرغان، ـ دېدى
  )»ئهلكهبىر«؛ 2702 :ئهھمهد(

 فَـأََتى  ِمًنى أََتى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 3496
 ثُـمَّ  الْأَْيَمنِ َجانِبِِه إِلَى َوأََشاَر ُخذْ ِللَْحلَّاقِ قَالَ ثُمَّ َوَنَحَر بِِمًنى زِلَُهَمْن أََتى ثُمَّ فََرَماَها الَْجْمَرةَ
  . النَّاَس ُيْعِطيِه َجَعلَ ثُمَّ الْأَْيَسرِ

ــك  - 3496 ــى مالىـ ــۇ ئهنهۇ ئهنهس ئىبنـ ــداق  رەزىيهلالھـ ــڭ مۇنـ نىـ
ەسـهللهم  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋپهيغهمبه :دۇىدېگهنلىكى رىۋايهت قىلىن

ادىكى ئانــدىن مىنــ. شــهيتانغا تــاش ئــاتتى ېلىــپ،اتتىن مىناغــا كافــئهر
  :اتىراچنى چاقىرىپس ئاندىن .قۇربانلىق قىلدى قايتىپ، چېدىرىغا

ــ دېـدى ۋە ئـاۋۋال بېشـىنىڭ ئـوڭ      ! ــ چېچىمنى چۈشۈرۈپ قويغىن
ــهتتى    ــى كۆرس ــول تهرىپىن ــدىن س ــى، ئان ــۈرۈلگهن  . تهرىپىن ــدىن چۈش ئان

   .ىالرغا تارقىتىشقا باشلىدىچاچلىرىنى ھاج
  )رىۋايهت قىلغان مۇسلىم(

 فَقََسَم َهكَذَا الْأَْيَمنِ الَْجانِبِ إِلَى بَِيِدِه َوأََشاَر َها ِللَْحلَّاقِ فَقَالَ: ويف رواية – 3497
  .ُسلَْيمٍ أُمَّ فَأَْعطَاُه فََحلَقَُه الْأَْيَسرِ الَْجانِبِ َوإِلَى الَْحلَّاقِ إِلَى أََشاَر ثُمَّ قَالَ َيِليِه َمْن َبْيَن َشَعَرُه

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  :مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 3497
  :راچقاىتاس ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـ دەپ، قولى بىلهن بېشىنىڭ ئوڭ تهرىپىنى ! ــ بۇ يهرنى چۈشۈرگىن
 ئاندىن. كۆرسهتتى ۋە چۈشۈرۈلگهن چېچىنى ھاجىالرغا تارقىتىپ بهردى

  . سول تهرىپىنى كۆرسهتتى ۋە ئۇ چاچلىرىنى ئۇممۇ سۇلهيمگه بهردى
  )1305 :مۇسلىم(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ): 5583(ھهيســـهمى  ①

  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 ثُمَّ النَّاسِ َبْيَن َوالشََّعَرَتْينِ الشََّعَرةَ فََوزََّعُه الْأَْيَمنِ بِالشِّقِّ فََبَدأَ قَالَ: ويف رواية – 3498
  .طَلَْحةَ أَبِي إِلَى فََدفََعُه طَلَْحةَ أَُبو ُهَنا َها قَالَ ثُمَّ ذَِلَك ِمثْلَ بِِه فََصَنَع بِالْأَْيَسرِ قَالَ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  :مۇنداق دېيىلگهن ىۋايهتتهر يهنه بىر - 3498
چېچىنـــى ئـــوڭ تهرەپـــتىن باشـــالپ چۈشـــۈرتتى ۋە  ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

چۈشـۈرۈلگهن چـاچلىرىنى ھاجىالرغـا بىـر ـ ئىككـى تالـدىن تارقىتىـپ          
. ئىشـارەت قىلـدى   چـاچنى چۈشۈرۈشـكه   تهرىپىدىكىئاندىن سول . بهردى
  :ئاندىن

چېچىنىـڭ ئـۇ قىسـمىنى     ــ ئهبۇ تهلهه بۇ يهردىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى ۋە 
  . ئهبۇ تهلههگه بهردى

  )1305 :مۇسلىم(

 طَلَْحـةَ  أََبـا  َدَعا ثُمَّ فََحلَقَُه الْأَْيَمَن ِشقَُّه الَْحاِلَق َناَولَ َوَحلََق: ويف أخرى – 3499
 فَقَـالَ  طَلَْحـةَ  أََبا فَأَْعطَاُه فََحلَقَُه اْحِلْق فَقَالَ الْأَْيَسَر الشِّقَّ َناَولَُه ثُمَّ إِيَّاُه فَأَْعطَاُه َصارِيَّالْأَْن

  .النَّاسِ َبْيَن اقِْسْمُه
ر سهلاللالھۇ پهيغهمبه :مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 3499

قا بېشــىنىڭ ئــوڭ چراىتاســ ېچىنــى چۈشــۈرگهندە،چ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ــۇپ بهردى ــدىن. تهرىپىنـــى تۇتـ ــارىنى چاقىرىـــپ  ئانـ ــهه ئهنسـ ــۇ تهلـ ، ئهبـ

 ســول تهرىپىنــى تۇتــۇپ ىنئانــد .چېچىنــى ئۇنىڭغــا بهردىچۈشــۈرۈلگهن 
  :ئهبۇ تهلههگه بېرىپ دى ۋە چۈشۈرۈپ بولغان چېچىنىبهر

   .دېدىـ ! ــ بۇنى ھاجىالرغا تارقىتىپ بهرگىن
  )1305 :مۇسلىم(

 َوأَُناٌس الَْوَداعِ َحجَِّة ِفي َحلََق َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُعَمَر اْبن َعْن - 3500
  .َبْعُضُهْم َوقَصََّر ابِِهأَْصَح ِمْن

ر پهيغهمـبه : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى ئۆمهر - 3500
ۋىدالىشـىش  ھابىلىرى بىـر تۈركـۈم سـا    ۋەسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  . ھهجىدە چېچىنى چۈشۈرتتى، بهزىلىرى قىسقارتتى
  )4411 :بۇخارى(
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 أَْو َرأَْسـهُ  َعقَـȌَ  َمْن قَالَ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 3501
  .الِْحلَاُق َعلَْيِه َوَجَب فَقَْد لَبََّد أَْو َضفََر

رەزىيهلالھـۇ  ئۆمهر ئىبنى خهتتاب هب هييسهئىد ئىبنى مۇس - 3501
چـــاچلىرىنى  :ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ    

   .تۈگۈۋالغان، ئۆرۈۋالغان ياكى بوغۇۋالغانالر چېچىنى چوقۇم چۈشۈرىدۇ
  )909 :مالىك(

 الَْحجَّ ُيرِيُد َوُهَو نََرَمَضا ِمْن أَفْطََر إِذَا كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3502
  .النَّاسِ َعلَى ذَِلَك لَْيَس َماِلك قَالَ َيُحجَّ َحتَّى اَشْيئً ِلْحَيِتِه ِمْن َولَا َرأِْسِه ِمْن َيأُْخذْ لَْم

ــ نا 3502 ــۋايهت قىلىنمۇنــداق ىئــدىن فـ ئىبنــى  ھئابــدۇلال :دۇىــرى
اقچى قىلمــ ھهجكېــيىن  ىــدىنرامىــزان ئېير رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئــۆمه

  .چاچ ـ ساقىلىنى ئالدۇرمايتتىبولسا، تاكى ھهج قىلىپ بولغانغا قهدەر 
ئىبنـــى ئۆمهرنىـــڭ قىلغىنىنـــى  :ئىمـــام مالىـــك مۇنـــداق دەيـــدۇ

   .باشقىالرغا ئۆلچهم قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ
  )903 :مالىك(

 َرأَْسـَها  الَْمْرأَةُ َتْحِلَق أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهى َعِليٍّ َعْن - 3503
  .إƴا عليها التقصري: يف اƩج والعمرة وقال: للنسائي وزاد رزين

ى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ئهلــــ – 3503
ــبه ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــال كىشــىنى  ر س ــىئاي  چېچىن

  . ①قانچۈشۈرۈشتىن توس
  )5049 :نهسائى(

ــن ــالالر  :رەزى ــ  ھهج ۋە ئۆمرئاي ــدىن چىققان ــدە ئېهرام ــيىندى  ىن كې
  .ېگهننى قوشۇپ رىۋايهت قىلغاند چېچىنى قىسقارتىشى كېرەك، ـ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 376(ئهلبانى  ①
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 اْرَحْم اللَُّهمَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3504
 َيـا  َوالُْمقَصِّرِيَن قَالُوا الُْمَحلِِّقَني اْرَحْم اللَُّهمَّ قَالَ اللَِّه َرُسولَ َيا يَنَوالُْمقَصِّرِ قَالُوا الُْمَحلِِّقَني
  .َوالُْمقَصِّرِيَن قَالَ اللَِّه َرُسولَ

 :ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    ئىبنى ئۆمه ھئابدۇلال - 3504
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

. ـــ دېــدى! رەھــمهت قىلغىــن هنلهرگهۈشــۈرگچېچىنــى چ! هللاــــ ئــى 
  :ساھابىلهر

 .دېــدى چېچىنــى قىســقارتقانالرغىچۇ؟ ـ   !ىــڭ ئهلچىســىنهللاى ئــــــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه

ــ ! ه رەھــمهت قىلغىــنهنلهرگچېچىنــى چۈشــۈرگ! هللاــــ ئــى   دېــدى،ـ
  : مۇئۇالر

شـۇنىڭ  . ـ دېدىقانالرغىچۇ؟  قىسقارتچېچىنى ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى 
  :بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .ـ دېدى! چېچىنى قىسقارتقانالرغىمۇ رەھمهت قىلغىن! هللاــ ئى 
  )1301 :مۇسلىم(

  .َوالُْمقَصِّرِيَن: قالَ يف الرَّابعة: ويف رواية - 3505
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  :مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 3505

چېچىنـــــى ! هللائـــــى « :ى قېتىمـــــداچنلهيهـــــى ۋەســـــهللهم تـــــۆتىئه
   .①دېدى» !قىسقارتقانالرغىمۇ رەھمهت قىلغىن

   )4643: ئهھمهد(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3506
 قَالََهـا  َوِللُْمقَصِّرِيَن قَالُوا َحلِِّقَنيِللُْم اغِْفْر اللَُّهمَّ قَالَ َوِللُْمقَصِّرِيَن الُواقَ ِللُْمَحلِِّقَني اغِْفْر اللَُّهمَّ
  .َوِللُْمقَصِّرِيَن قَالَ ثَلَاثًا

                                                 
ــۇپ، ســهنهدى     ): 5600(مى ھهيســه ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى ۋە بهززار رى ــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد، تهبهران ب

 .سهھىهتۇر، ـ دېگهن
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ــۇ ھــۇرەير  - 3506 ــداق دېگهنلىكــى  ە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئهب نىــڭ مۇن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: دۇىرىۋايهت قىلىن

 .دېـدى ــ  ! ىنـى چۈشـۈرگۈچىلهرگه رەھـمهت قىلغىـن    ېچچ !هللاى ئــ 
   :ساھابىلهر

ــۇلۇلالھ  ـــ ئـــى رەسـ ــقارتقۇچىالرغچېچىنـــى ! ــ دېـــدى،  ىچۇ؟ ـ   قىسـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه

 .دېـدى ــ  ! ىنـى چۈشـۈرگۈچىلهرگه رەھـمهت قىلغىـن    ېچچ! هللائى ــ 
  :يهنه ئۇالر

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . دېـدى ؟ ـ  ـــ چېچىنـى قىسـقارتقۇچىالرغىچۇ   
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـ دېگهندىن ! چۈشۈرگۈچىلهرگه رەھمهت قىلغىنچېچىنى ! هللا ئىــ 
  :كېيىن، تۆتىنچى قېتىمدا

  . ـ دېدى! ــ چېچىنى قىسقارتقۇچىالرغىمۇ رەھمهت قىلغىن
  )1728 :بۇخارى(

ـ  ِللُْمَحلِِّقـنيَ  ظَـاَهْرتَ  ِلـمَ  اللَِّه َرُسولَ َيا ِقيلَ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3507  اثَلَاثً
  .َيُشكُّوا لَْم إِنَُّهْم قَالَ َواِحَدةً َوِللُْمقَصِّرِيَن

ــاس  - 3507 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــارەزىيهلالھـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ  :مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

م ىىنـى چۈشـۈرگۈچىلهرگه ئـۈچ قېـت    ېچچ! ىىـڭ ئهلچىسـ  نهللا ئـى ــ 
قېــتم  القىســقارتقۇچىالرغا بىــرمهت تىلهيســهن ـ يــۇ، نــېمه ئۈچــۈن   رەھــ

  :تىلهيسهن؟ ـ دەپ سورالغانىدى
شــهك پهيغهمبهرنىــڭ ســۈننىتىگه ئهگىشىشــته   چــۈنكى ئــۇالر  ــــ 

   .①بهردى بدەپ جاۋا، ـ قىلمىدى
  )3045 :ئىبنى ماجه(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2470(ئهلبانى  ①
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 ِفـي  َوقَـفَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3508
 َولَـا  اذَْبـحْ  قَالَ أَذَْبَح أَنْ قَْبلَ فََحلَقُْت أَْشُعْر لَْم َرُجلٌ فَقَالَ َيْسأَلُوَنُه فََجَعلُوا الَْوَداعِ َحجَِّة
 َيْوَمِئـذٍ  ُسِئلَ فََما َحَرَج َولَا اْرمِ قَالَ أَْرِمَي أَنْ قَْبلَ فََنَحْرُت أَْشُعْر لَْم فَقَالَ آَخُر فََجاَء َحَرَج
  .َحَرَج َولَا افَْعلْ قَالَ إِلَّا أُخَِّر َولَا قُدَِّم َشْيٍء َعْن

 :رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ئىبنــى ئهمــر ھئابــدۇلال - 3508
اتتـا  افھهجىـدە ئهر  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋىدالىشـىش پهيغهمبه
  :بىر ئادەم .وراشقا باشلىدىھاجىالر كېلىپ سوئال س .تۇراتتى

چېچىمنــــى  مــــايالقۇربــــانلىق قىل دىققهتســــىزلىكتىنمهن ــــــ 
پهيغهمــبهر . ، ـ دېــدى  )ئهمــدى قانــداق قىلىــمهن؟(تىمهن ۋېتىپۈچۈشــۈر

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
يهنه بىرسـى   .دېـدى  ــ ! قۇربانلىقىڭنى بوغۇزلىغىنــ ھېچ باك يوق، 

  :كېلىپ
ـــ  ــهيتانغا مهنــــ ــاش ئ شـــ ــانلىق   تـــ ــۇرۇن قۇربـــ ــتىن بـــ ېتىشـــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .دېدىۋېتىپتىمهن، ـ قىلى
شـۇ  شـۇنداق قىلىـپ،    .دېـدى  قىن، ـ تاش ئاتــ ھېچ باك يوق، بېرىپ 

 پ ســېلىنغانيــاكى كېــيىن قىلىــ بــۇرۇن ىنقتىــدئۇنىڭــدىن ۋا ىكــۈن
  :ھهممىسىگه ئۇسورالسىال، توغرۇلۇق  لهرپائالىيهت

 بدەپ جـاۋا  ــ ! قىلغىـن ) قىلمىغـان ئىشـىڭنى  (اك يـوق،  ــ ھـېچ بـ  
   .دىگهنىبهر

  )1736 :بۇخارى(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ الَْعاȋِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3509
 قَْبـلَ  َحلَقُْت إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ َرِةالَْجْم ِعْنَد َواِقٌف َوُهَو النَّْحرِ َيْوَم َرُجلٌ َوأََتاُه َوَسلََّم
 َحَرَج َولَا اْرمِ قَالَ أَْرِمَي أَنْ قَْبلَ ذََبْحُت إِنِّي فَقَالَ آَخُر َوأََتاُه َحَرَج َولَا اْرمِ فَقَالَ أَْرِمَي أَنْ
 ُسِئلَ َرأَْيُتُه فََما قَالَ َحَرَج َولَا اْرمِ قَالَ َيأَْرِم أَنْ قَْبلَ الَْبْيِت إِلَى أَفَْضُت إِنِّي فَقَالَ آَخُر َوأََتاُه
  .َحَرَج َولَا افَْعلُوا قَالَ إِلَّا َشْيٍء َعْن َيْوَمِئٍذ
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نىـڭ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىبنى ئهمـر ئىبنـى ئـاس    ھئابدۇلال - 3509
ر پهيغهمـبه قۇربان ھېيـت كـۈنى،    :دۇىكى رىۋايهت قىلىنىمۇنداق دېگهنل
 يهى ۋەسهللهمنىڭ چـوڭ شـهيتانغا تـاش ئاتىـدىغان يهردە    سهلاللالھۇ ئهله

  :بىر ئادەم كېلىپ. لىقىنى كۆردۈمتۇرغان
مهن شهيتانغا تـاش ئېتىشـتىن بـۇرۇن بـاش      !نىڭ ئهلچىسىهللا ئىـ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .دېدى، ـ چۈشۈرۈپتىمهن
  :يهنه بىرى كېلىپ. دېدىـ ! قىنتاش ئاتــ ھېچ باك يوق، 

پهيغهمـبهر   .دېـدى ، ـ  تاش ئېتىشتىن بۇرۇن قۇربانلىق قىپتىمهنــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :يهنه بىرى كېلىپ .دېدى ـ! قىنتاش ئاتــ ھېچ باك يوق، 
تـاۋاپىنى قىلىشـقا كهئـبىگه     زىيارەت مهن تاش ئېتىشتىن بۇرۇنــ 

  :نىڭغىمۇئۇ ،دېدى ېرىپتىمهن، ـب
ــات   ــاش ئ ــوق، ت ــاك ي ـــ ھــېچ ب ــ! قىنـ پهيغهمــبهر  .دەپ جــاۋاپ بهردى ـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇ كـۈنى سـورالغان ھهرقانـداق سـورالغان     
  :سوئالغا

  . ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىدى! ــ ھېچ باك يوق، دەرھال قىلىۋالغىن
  )1306 :مۇسلىم(

 ِفي لَُه ِقيلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3510
  .َحَرَج لَا فَقَالَ َوالتَّأِْخريِ َوالتَّقِْدƇِ َوالرَّْميِ َوالَْحلْقِ الذَّْبحِ

ــا  - 3510 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇئىبنـ ــاس رەزىيهلالھـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
 چـاچ  قۇربـانلىق قىلىـش،   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن  پهيغهمبه
كېـيىن  ـ   قاتارلىق پائالىيهتلهرنىـڭ ئىلگىـرى   ئېتىشتاش  چۈشۈرۈش،

  :سورالغانىدىئال وتوغرىسىدا س بولۇپ قېلىشى
   .دېدى ــ ھېچ باك يوق، ـ

  )1734 :بۇخارى(

  .َحَرَج لَا فَقَالَ أَْمَسْيُت َما َبْعَد َرَمْيُت :ويف رواية - 3511
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چ شــهيتانغا كه مهن :لگهنىيهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــي - 3511
  :نىڭغائۇكىرگهندە تاش ئاتتىم، ـ دېيىلگهنىدى، 

  . ، ـ دەپ جاۋاب بهردىــ ھېچنېمه بولمايدۇ
  )1735 :بۇخارى(

  .َحَرَج لَا قَالَ أَْرِمَي أَنْ قَْبلَ ُزْرُت: ويف رواية - 3512
ــۋايهتته  - 3512 ــيىلگهنيهنه بىــر رى ــداق دې ــاش ئېتىشــتىن  :مۇن ت

  :، ـ دېيىلگهنىدى، ئۇنىڭغاىمقىلدتاۋابى بۇرۇن كهئبىنى زىيارەت 
   .ــ ھېچ باك يوق، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )1722 :بۇخارى(

 َحاجا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َمَع َخَرْجُت قَالَ َشرِيٍك ْبنِ أَُساَمةَ َعْن - 3513
 أَخَّْرُت أَْو َشْيئًا دَّْمُتقَ أَْو أَطُوَف أَنْ قَْبلَ َسَعْيُت اللَِّه َرُسولَ َيا قَالَ فََمْن َيأُْتوَنُه النَّاُس فَكَانَ
 ظَـاِلمٌ  َوُهـوَ  ُمْسِلمٍ َرُجلٍ ِعْرَض اقَْتَرَض َرُجلٍ َعلَى إِلَّا َحَرَج لَا َحَرَج لَا َيقُولُ فَكَانَ َشْيئًا
  .َوَهلََك َحرَِج الَِّذي فَذَِلَك

ــ    - 3513 ــداق دېگهنلىكــى رى ــامه ئىبنــى شــهرىكنىڭ مۇن ۋايهت ئۇس
 ھهج بىــلهنر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهن پهيغهمــبه :دۇىــقىلىن

كېلىــپ، ســوئال  ئۇنىــڭ قېشــىغا ھــاجىالر .چىقــتىم لــلهبى ســهپىرىگه
  :شۇالردىن بىرى. سورايتتى

نــى تــاۋاپ قىلىشــتىن بــۇرۇن ىمهن كهئب !نىــڭ ئهلچىســىهللاى ئــــــ 
ـ دەپ    قىلىــپ ســاپتىمهن،لىقىنى ســهئيى ىمهرۋەنىــڭ ئــار بىــلهن اهفســ

  :سورىسا، يهنه بهزىلىرى
كېـيىن قىلىـپ   ـ نى ئىلگىـرى   لهرپائـالىيهت ـــ مهن پـاالنى ـ پـاالنى     

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . ـ دەپ سورايتتى قويۇپتىمهن،
  :ئۇالرغا
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). يهنـى ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ    (ــ ھېچقىسـى يـوق، ھېچقىسـى يـوق     
مۇسـىغا تىـل تهگكۈزسـه، گۇنـاھ     ئار ـ نۇ  نىڭبىر مۇسۇلمانئهمما كىمكى 

   .①ئۆتكۈزگهن ۋە ھاالكهتكه يۈزلهنگهن بولىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بېرەتتى
  )2015 :ئهبۇ داۋۇد(

 أَفَـاضَ  قَْد ُمَجبَُّرالْ لَُه ُيقَالُ أَْهِلِه ِمْن َرُجلًا لَِقَي أَنَُّه ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3514
 إِلَـى  َيْرجَِع ثُمَّ ُيقَصَِّر أَْو فََيْحِلَق َيْرجَِع أَنْ اللَِّه َعْبُد فَأََمَرُه ذَِلَك َجهِلَ ُيقَصِّْر َولَْم َيْحِلْق َولَْم
  .فَُيِفيَض الَْبْيِت

ــۋايهت  دىنمــار رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمه  – 3514 رى
ــدۇكى،  ــۇقىلىنى ــدىن  ،ئ ــۆز جهمهتى ــۇجهببهر ئىســىملىك  ئ ــڭ م  بىرىنى

نـى  ىكهئبيا چۈشۈرمهي ياكى قىسقارتماي تـۇرۇپ   بىلمهستىن چېچىنى
چېچىنــى  ،مىناغــا قايتىــپ نلىقىنى كــۆردى ـ دە، ئــۇنى  ۋاتقــاىتــاۋاپ قىل

زىيـارەت   ،پىـ ئانـدىن كهئـبىگه قايتـا كېل    چۈشۈرۈپ يـاكى قىسـقارتىپ،  
   .دىىقىلىشقا بۇير تاۋابىنى

  )906: مالىك(

 إِنِّي فَقَالَ ُمَحمٍَّد ْبَن الْقَاِسَم أََتى َرُجلًا أَنَّ الرَّْحَمنِ َعْبِد أَبِي ْبنِ َربِيَعةَ َعْن - 3515
 لَـمْ  إِنِّي فَقَالَْت أَْهِلي ِمْن ِلأَْدُنَو فَذََهْبُت ِشْعبٍ إِلَى َعَدلُْت ثُمَّ ِأَْهِلي َمِعي َضْتاََوأَف أَفَْضُت
 َوقَـالَ  الْقَاِسُم فََضِحَك بَِها َوقَْعُت ثُمَّ بِأَْسَنانِي َشَعرَِها ِمْن فَأََخذُْت َبْعُد َشَعرِي ِمْن أُقَصِّْر
 أَنَّ َوذَِلَك َدًما ُيْهرَِق أَنْ َهذَا ِمثْلِ ِفي أَْسَتِحبُّ َماِلك قَالَ بِالَْجلََمْينِ َشَعرَِها ِمْن فَلَْتأُْخذْ ُمْرَها
  .َدًما فَلُْيْهرِْق َشْيئًا ُنُسِكِه ِمْن َنِسَي َمْن قَالَ َعبَّاسٍ ْبَن اللَِّه َعْبَد

بىـر ئـادەم   : مۇنـداق دەيـدۇ   رەبىئه ئىبنـى ئهبـۇ ئابـدۇراھمان    - 3515
  :شىغا كېلىپېدنىڭ قهقاسىم ئىبنى مۇھهمم

مهن بىــلهن تــاۋاب  مۇ ىمئايــال ،قىلــدىم زىيــارەت تــاۋابىنى مهن ــــ 
يېتىــپ جىلغىغــا بىــر  ئانــدىن مىناغــا قايتىــپ كېتىۋېتىــپ، .قىلــدى
نـى  مهن تېخـى چېچىم ”: ئـۇ  .لـدۇم يېقىنالشـماقچى بو ئايالىمغا  بارغاندا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1775: (ئهلبانى ①
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مهن چىشــلىرىم بىــلهن ئۇنىــڭ چــاچلىرىنى    . دېــدى “قىســقارتمىدىم
بــۇ ســۆزلهرنى  . دېــدىق، ـ    مۇناســىۋەت ئۆتكــۈزدۈ  يۇلغانــدىن كېــيىن، 

  :قاسىم كۈلۈپ كېتىپئاڭلىغان 
) ئــــازراق(بىــــلهن چېچىــــدىن  يچــــاقا ئېيــــتقىن، غــــائايالىڭــــــ 

  .دېدى ـ! كېسىۋەتسۇن
مۇشۇنىڭغا ئوخشـاش   چه،مهن :ۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇرەزىيهلالھ مالىك

. تۇيــاق مــال بوغــۇزالش كېــرەكبىــر  ئۈچــۈن) كهففــارىتىنىــڭ ( ئىشــالر
ــۈنكى  ــدۇلالچ ــى ئاببــ  ھئاب ــۇ ئهنهۇئىبن ــااس رەزىيهلالھ كىمكــى ھهج  :م

 ـ  ،مـال بوغۇزلىسـۇن  لسا، لغان بوپائالىيهتلىرىدىن بىرەرسىنى ئۇنتۇپ قا
   .ىگهنىددې

  )905 :مالىك(

 َوَعلََّمُهـمْ  بَِعَرفَةَ النَّاَس َخطََب الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3516
 َعلَـى  َحُرَم َما لَُه َحلَّ فَقَْد الَْجْمَرةَ َرَمى فََمْن ِمًنى جِئُْتْم إِذَا قَالَ ِفيَما لَُهْم َوقَالَ الَْحجِّ أَْمَر

  .بِالَْبْيِت َيطُوَف َحتَّى ِطيًبا َولَا نَِساءă أََحٌد َيَمسَّ لَا َوالطِّيَب َساَءالنِّ إِلَّا الَْحاجِّ
 :ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    ئىبنى ئۆمه ھئابدۇلال - 3516

زلىگهن خۇتبسـىدە  سـۆ اتتـا  افئهررەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ئۆمهر ئىبنى خهتتاب 
مىناغـا   :دىگهنىـ ق دېمۇنـدا ئۆگىتىـپ  ھهج پائـالىيهتلىرىنى   ھاجىالرغا

ــۈن      ك ــان ئهرلهر ئۈچـ ــپ بولغـ ــاش ئېتىـ ــهيتانغا تـ ــپ، شـ ــا ىئايالېلىـ غـ
نى ئىشلىتىشـتىن باشـقا   نهرسـىلهر  بۇيۋە خۇشـ  ىـش نچىلىق قىليېقى

ى قىلمىغــان ئهرلهر چــۈنكى زىيــارەت تــاۋاب .ىــدۇھهمــمه نهرســه ھــاالل بول
ئايالالرغا يېقىنچىلىـق قىلسـا يـاكى خۇشـبۇي نهرسـىلهرنى ئىشلهتسـه       

  . ايدۇمبول
  )938: مالىك(

 ِقيلَ النَِّساَء اإِلَّ َشْيٍء كُلُّ لَُه َحلَّ فَقَْد الَْجْمَرةَ َرَمى إِذَا قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3517
 ِطيٌبأَفَ بِالِْمْسِك َيَتَضمَُّخ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت فَقَْد أََنا أَمَّا قَالَ َوالطِّيُب

  .ُهَو



  بۆلۈمى ـ پائالىيهتلىرىھهج 

 578

  :مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئابباس - 3517
بىلهن جىنسى ئاالقه  ىئۈچۈن ئايال ئېتىپ بولغانالرتاش  غاشهيتانــ 

  :دىنئۇنىڭ .دېدىىدۇ، ـ ئۆتكۈزۈشتىن باشقا ھهممه نهرسه ھاالل بول
ـ دەپ سـورالغانىدى،    ؟ــ پۇراقلىق نهرسىلهرنى ئىشلىتىشمۇ ھااللمۇ

  :ئۇ
شهيتانغا تـاش  ( نىڭر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمغهمبهمهن پهي ــ

ئىپار پۇراقلىـق  . گهنىدىمئىپار سۈرتكهنلىكىنى كۆر) ئاتقاندىن كېيىن
   .①دېدىـ ! ؟ئهمهسمۇ نهرسه

  )3084 :نهسائى(

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِفيَها إِلَيَّ َيِصُري الَِّتي لَْيلَِتي كَاَنْت قَالَْت َسلََمةَ أُمِّ َعْن - 3518
 أَبِي آلِ ِمْن َرُجلٌ َوَمَعُه َزْمَعةَ ْبُن َوْهُب َعلَيَّ َوَدَخلَ إِلَيَّ فََصاَر النَّْحرِ َيْومِ َمَساَء َوَسلََّم َعلَْيِه
 لَا قَالَ اللَِّه َعْبِد اأََب أَفَْضَت َهلْ ِلَوْهبٍ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ ُمَتقَمَِّصْينِ أَُميَّةَ
 َرأِْسـهِ  ِمـنْ  فََنَزَعُه قَالَ يȌَالْقَِم َعْنَك اْنزِْع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى قَالَ اللَِّه َرُسولَ َيا َواللَِّه
 إِذَا لَكُْم ُرخȌَِّ ْوٌمَي َهذَا إِنَّ قَالَ اللَِّه َرُسولَ َيا َوِلَم قَالَ ثُمَّ َرأِْسِه ِمْن قَِميَصُه َصاِحُبُه َوَنَزَع
 أَنْ قَْبـلَ  أَْمَسْيُتْم فَإِذَا النَِّساَء اإِلَّ ِمْنُه ُحرِْمُتْم َما كُلِّ ِمْن َيْعنِي َتِحلُّوا أَنْ الَْجْمَرةَ َرَمْيُتْم أَْنُتْم

  .بِِه َتطُوفُوا َحتَّى الَْجْمَرةَ َتْرُموا أَنْ قَْبلَ كََهْيئَِتكُْم ُحُرًما ِصْرُتْم الَْبْيَت َهذَا َتطُوفُوا
ــداق دهــا يهلالھــۇ ئهنىمه رەزهئۇممــۇ ســهل - 3518 ــمۇن ــان  :دۇەي قۇرب

ــدى     ــۆۋىتىم ئى ــڭ ن ــۈنى مېنى ــهلاللالھۇ  (ھېيــت ك ــبهر س ــى پهيغهم يهن
شــۇ كــۈنى ئاخشــىمى،   ).ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنىــڭ قېشــىمدا بــوالتتى 

ۋەھـب  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يېنىمغا كىردى، يېنىدا 
بـار بولـۇپ،   مهييه قهبىلىسىدىن بىـر كىشـى   ۈبهنى ئ بىلهن ئىبنى زەمئه

 ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه. ئۇالر كۆينهك كىيىۋالغانىدى
  :تىنۋەھب

  :دى، ئۇـ دەپ سورى قىلدىڭمۇ؟ بتاۋا !ھئابدۇلال ئى ئهبۇــ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2889(ئهلبانى ①
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 نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، تېخـى      هللا! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبه. قىلمىــدىم، ـ دەپ جــاۋاب بهردى   تــاۋاب

  :ۋەسهللهم
كــۆينهكنى  ۋەھــب .دېــدى ـــ! كىنكــۆينهكنى ســېلىۋەتــــ ئۇنــداقتا، 
. شـۇنداق قىلـدى  ئۇنىـڭ ھهمراھىمـۇ    ،ۋەتتىىپ سـېلى بېشىدىن چىقىر

  :ئاندىن
. ؟ ـ دەپ سـورىدى  )بۇنـداق قىلـدۇق  (نـېمه ئۈچـۈن   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپ
ئېهرامـدىن چىقسـاڭالر    ،شـهيتانغا تـاش ئاتقـان بولسـاڭالر    ــ بۈگـۈن  

ــېكىن. بولىــدۇ ــاۋابه ل ــۇرۇن تقىلىشــ بيتــۇلالھنى ت كهچ كىرىــپ ىن ب
قى دەر تـاش ئېتىشـتىن بـۇرۇن   هقىلغانغا ق ببهيتۇلالھنى تاۋاتاكى ، قالسا

گهن ئىشــــــالردىن ھالىتىڭالرغــــــا ئوخشــــــاش ئېهرامــــــدا چهكلهنــــــ
   .①دېدىچهكلىنىسىلهر، ـ 

  )1999 :ئهبۇ داۋۇد(

 َحاجٍّ غَْيُر َولَا َحاجٌّ بِالَْبْيِت َيطُوُف لَا َيقُولُ َعبَّاسٍ اْبُن كَانَ قَالَ َعطَاٌء عن - 3519
 الَْعِتيقِ الَْبْيِت إِلَى َمِحلَُّها ثُمَّ َتَعالَى اللَِّه قَْولِ ِمْن قَالَ ذَِلَك َيقُولُ أَْيَن ِمْن ِلَعطَاٍء قُلُْت َحلَّ إِلَّا
 َوكَانَ َوقَْبلَُه الُْمَعرَِّف َبْعَد ُهَو َيقُولُ َعبَّاسٍ اْبُن كَانَ فَقَالَ الُْمَعرَِّف َبْعَد ذَِلَك فَإِنَّ قُلُْت قَالَ
  .الَْوَداعِ َحجَِّة ِفي َيِحلُّوا أَنْ ْمأََمَرُه ِحَني َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أَْمرِ ِمْن ذَِلَك َيأُْخذُ

ئىبنــى : انىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهت – 3519
ھـاجى يـاكى باشـقا بىـرى بولسـۇن، كهئبىنـى        :رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ئابباس

  .تاۋاپ قىلىپ بولغانالر ئېهرامدىن چىقىدۇ، ـ دېدى
ڭ بــۇ ســۆزنى مهن ئهتــادىن ئىبنــى ئابباســنى :راۋىــي مۇنــداق دەيــدۇ

  :قايسى دەلىلگه ئاساسهن ئېيتقانلىقىنى سورىسام، ئهتا

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2599(ئهلبانى ①
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ئۇ چارۋىالنى بوغۇزالشقا تېگىشلىك جـاي  ئاندىن : تائاالنىڭ هللاــ ئۇ 
دېــگهن ئــايهتكه ئاساســهن ) يهنــى ھهرەمــدۇر( ①نىــڭ يېنىــدۇرھبهيتۇلال

  :مهن. ئېيتىپتۇ، ـ دېدى

انـدىن كېـيىن   اتتـا تۇرغ افهرامـدىن چىقىـش ئهر  ېتـاۋاپ قىلىـپ ئ  ــ 
  :ىغان تۇرسا؟ ـ دېسهم، ئهتا جاۋابهنبولىد

ۇشـتىن بـۇرۇن ۋە كېـيىن    اتتـا تۇر افئهر تاۋاپنىـڭ ئىبنـى ئاببـاس   ــ 
ــۇ ھۆكــۈمنى پهيغهمــبه . بولىــدىغانلىقىنى ئېيتــاتتى ــۇ ب ر ســهلاللالھۇ ئ

ــهللهم  ــى ۋەسـ ــدە نىڭ ئهلهيهـ ــىش ھهجىـ ــان   ۋىدالىشـ ــۆزلىرىگه قىلغـ ئـ
  . غان ئىدى، ـ دېدىئېهرامدىن چىقىش بۇيرۇقىدىن ئال

  )1245 :مۇسلىم(

 الُْهَجـْيمِ  َبنِي ِمْن َرُجلٌ قَالَ قَالَ الْأَْعَرَج َحسَّانَ أََبا َسِمْعُت قَالَ قََتاَدةَ َعْن - 3520
 َحلَّ فَقَْد ِتبِالَْبْي طَاَف َمْن أَنَّ بِالنَّاسِ َتَشغََّبْت أَْو َتَشغَّفَْت قَْد الَِّتي الْفُْتَيا َهذَا َما َعبَّاسٍ ِلاْبنِ
  .َرِغْمُتْم َوإِنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َنبِيِّكُْم ُسنَّةُ فَقَالَ

مهن ئهبـۇ   :دۇىقهتادەنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىن - 3520
بهنــى ھــۇجهيم  :ن ئهئرەجنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىمســاھهس

  :غامايهلالھۇ ئهنهۇرەزى ئىبنى ئابباس قهبىلىسىدىن بىر ئادەم
قىلغــانالر ئېهرامــدىن  بهيتــۇلالھنى تــاۋاب” !ئــى ئىبنــى ئاببــاســــ 

دەپ خهلـــق ئارىســـىدا غۇلغـــۇال قوزغايـــدىغان پهتىـــۋا  “چىقســـا بولىـــدۇ
  :بهرگىنىڭ نېمىسى؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئىبنى ئابباس

دەپ ـ   تى،ۈننىپهيغهمبىرىڭالرنىـڭ سـ   ، بۇسىلهر ياقتۇرمىساڭالرمۇـ 
   .ردىبه بجاۋا

  )1244 :مۇسلىم(

 الرَُّجـلُ  أََهلَّ إِذَا”: قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعبَّاسٍ، اْبنِ َعْن - 3521
  .ُعْمَرةٌ َوِهَي َحلَّ، فَقَْد َوالَْمْرَوِة َوبِالصَّفَا بِالَْبْيِت فَطَاَف َمكَّةَ قَِدَم ثُمَّ بِالَْحجِّ

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 33ج، سۈرە ھه ①
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ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  اببـاس ئىبنى ئ - 3521
ھهجـگه  « :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ 

بىـلهن  ا هفسـ ىنى تـاۋاب قىلغـان،   كهئب هلگهن،مهككىگه كئېهرام باغالپ 
ــڭ ئار ــدا ىمهرۋەنى ــدۇ   لىقى ــا بولى ــدىن چىقس ــانالر ئېهرام ــهئيى قىلغ . س

  . »قىلغان بولىدۇ ئۇ، ئۆمرە) شۇنداق قىلسا(
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعْنَها اللَُّه َرِضَي َحفَْصةُ َحدَّثَْتنِي قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3522
 قَالَ َتِحلَّ أَنْ َيْمَنُعَك اَم فَقُلُْت َحفَْصةُ قَالَْت الَْوَداعِ َحجَِّة َعاَم َيْحِللَْن أَنْ أَْزَواَجُه أََمَر َوَسلََّم
  .َهْديِي أَْنَحَر َحتَّى أَِحلُّ فَلَا َهْديِي َوقَلَّْدُت َرأِْسي لَبَّْدُت إِنِّي

ر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا ھهفســـه رەزىيهلالھـــۇ ئىبنـــى ئـــۆمه - 3522
ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  :رىۋايهت قىلىدۇئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 

ــهللهم ۋ ــى ۋەسـ ــدە ئهلهيهـ ــىش ھهجىـ ــاللىرىنى ئىدالىشـ ــدىن ېئايـ هرامـ
  :مهن .چىقىشقا بۇيرىدى

ـ دەپ   هرامـدىن چىقمايسـهن؟  ېمىشـقا ئ ېسـهن ن ! ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
  :ۇئسورىسام، 

 .غـا بهلـگه ئېسـىپ قويـدۇم    قۇربانلىقىم ېچىمنـى قـاتۇرۇپ،  مهن چــ 
 ، ـ  هرامــدىن چىقمــايمهنېقۇربــانلىقىمنى بوغــۇزلىمىغىچه ئشــۇڭا مهن 

   .دېدى
  )1229: مۇسلىم(

 لَـمْ  َحلَّْت إِذَا الُْمْحرَِمةُ الَْمْرأَةُ َيقُولُ كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3523
 َحتَّـى  َشْيئًا َشْعرَِها ِمْن َتأُْخذْ لَْم َهْدٌي لََها كَانَ َوإِنْ َرأِْسَها قُُروِن ِمْن َتأُْخذَ َحتَّى َتْمَتِشطْ
  .ْدَيَهاَه َتْنَحَر

 ئىبنــى ئــۆمهر ھدۇكى، ئابــدۇلالىــئــدىن رىــۋايهت قىلىنفىنا - 3523
 ىـــپ،هرامـــدىن چىقېئ الرئايـــال: رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا مۇنـــداق دېـــگهن

ئهگهر ئۇنىڭ . ىسا بولمايدۇچېچىنى تار چېچىنىڭ ئۇچىنى كهسمىگىچه
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چېچىـدىن بىـر تـال بولسـىمۇ     ئـۇنى بوغـۇزلىمىغىچه    ،قۇربانلىقى بولسـا 
   .ه بولمايدۇكېسىشك

  )880: مالىك(

 الَْحـاجِّ  ِمْن أََحٌد َيبِيَتنَّ لَا قَالَ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3524
  .الَْعقََبِة َوَراِء ِمْن ِمًنى لََياِلَي

ئـۆمهر ئىبنـى   ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا   ئىبنى ئـۆمه ھ ئابدۇلال – 3524
ھــاجىالر مىنــا كېچىلىــرى ھهرگىزمــۇ  :ھــۇ ئهنهۇنىــڭب رەزىيهلالخهتتــا

تـۆۋەن تهرىپىـدە   ) يهنى چوڭ شهيتان دەپ تونۇلغـان جاينىـڭ  (ئهقهبهنىڭ 
  . قونۇپ قالمىسۇن، ـ دېگهنلىكىنى نهقىل قىلغان) يهنى مهككه تهرەپته(

  )926 :مالىك(

 ُيْدِخلُونَ رَِجالًا َيْبَعثُ كَانَ ابِالَْخطَّ ْبَن ُعَمَر أَنَّ َزَعُموا قَالَ أَنَُّه َناِفعٍ َعْن - 3525
  .الَْعقََبِة َوَراِء ِمْن النَّاَس

: دۇىــــنىــــڭ مۇنــــداق دېگهنلىكــــى رىــــۋايهت قىلىنفىئنا - 3525
 رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـادەم ئهۋەتىـپ،     ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب  ئېيتىلىشىچه،

ــانالرنى مىنانىـــڭ ئىچىـــگه   ئهقهبه نىـــڭ تـــۆۋەن تهرىپىـــدە تـــۇرۇپ قالغـ
   .ۋېتىشكه بۇيرۇيتتىكىرگۈزۈ

  )925 :مالىك(

 َبْيَن َوقََف أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن ُعَمَر، ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3526
  .“َألكَْبُرا الَْحجِّ َيْوُم َهذَا”: فَقَالَ النَّْحرِ، َيْوَم َوذَِلَك َحجَّ، الَِّتي الِْحجَِّة ِفي الَْجْمَرَتْينِ

ر پهيغهمـبه : ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ ئىبنى ئۆمه - 3526
قۇربان ھېيـت كـۈنى   ) ھهج قىلغان يىلى( سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ئهكـبهر  ىمانا بۇ ھهج«: غا تاش ئاتىدىغان ئارىلىقتا تۇرۇپككى شهيتانىئ
   .①دېدى» كۈنىدۇر) چوڭ ھهج(

  )1102: »ئهلسهغىر« ؛»ئهلئهۋسهت«(
                                                 

سهنهدىدە يهئقۇب ئىبنى ئهتا ئىسىملىك بىرى . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 5609(ھهيسهمى  ①
 .بار بولۇپ، ئۇنىڭ ھهدىسى ئىشهنچلىك ياكى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن



 تاش ئېتىش، چاچ چۈشۈرۈش ۋە ئېهرامدىن چىقىششهيتانغا 

583 

 ْبنِ أَُميَّةَ ْبَن َربِيَعةَ أََمَر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ: َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ - 3527
  .اَألكَْبُر الَْحجُّ: قَالُوا Ý َهذَا َيْومٍ أَيَّ َتْدُرونَ َهلْ اْصُرǷْ، :يوم عرفة َخلٍَف

ئهرافـات   :مۇنـداق دەيـدۇ   مـا نهۇرەزىيهلالھۇ ئه ئىبنى ئابباس - 3527
 ئـۇممهييه  رەبىـئه ئىبنـى   كۈنى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :كهفئىبنى خهله
بۈگۈننىـــڭ قايســـى كـــۈن ئىكهنلىكىنـــى    ! رئـــى ئىنســـانال ”ـــــ 

شـۇنداق   رەبىئه ئىبنى ئـۇمهييه . ـ دېدى! دەپ توۋلىغىن ـ  “بىلهمسىلهر؟
  :دەپ توۋلىغانىدى، ھاجىالر

   .①بهردى بدەپ جاۋا چوڭ ھهج كۈنىدۇر، ـ) ۈنبۈگ(ــ 
  )»ئهلكهبىر«(

 النَّبِـيَّ  اْسَتأْذَنَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي الَْعبَّاَس أَنَّ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3528
  .لَُه فَأَِذنَ ِتِهِسقَاَي أَْجلِ ِمْن ِمًنى لََياِلَي بَِمكَّةَ ِلَيبِيَت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

 ئاببــاس: ر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇئىبنــى ئــۆمه - 3528
ئۆزىنىـڭ  دىن ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

چىلهرنـى  ېئۈچـۈن مىنـادا قونىـدىغان ك    پ بېرىشىھاجىالرغا سۇ يهتكۈزۈ
ر ســهلاللالھۇ هپهيغهمــب ىغانىدى،ســور رۇخســهت ىگهمهككىــدە ئۆتكۈزۈشــ
   .بهردى رۇخسهتئۇنىڭغا  ئهلهيهى ۋەسهللهم

  )1745 :بۇخارى(

 َعْبَد َسِمَع أَنَُّه َيْحَيى ِمْن الشَّكņ َحرِيزٍ أَُبو أَْو َحرِيٌز َحدَّثَنِي ُجَرْيجٍ اْبنِ َعْن - 3529
 َعلَى فََيبِيُت َمكَّةَ أََحُدَنا فََيأِْتي النَّاسِ َوالِبِأَْم َنَتَباَيُع إِنَّا قَالَ ُعَمَر اْبَن َيْسأَلُ فَرُّوǷٍ ْبَن الرَّْحَمنِ
  .َوظَلَّ بِِمًنى فََباَت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَمَّا فَقَالَ الَْمالِ

 دىنبىرىئىسىملىك ياكى ئهبۇ ھهرىز ھهرىز  ئىبنى جۇرەيج - 3529
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــداق رى ــدۇراھمان ئىبنــ  :مۇن ــۆمه  خهررۇفى ئاب ــى ئ ر ئىبن

  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

                                                 
 .لغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قى): 5640(ھهيسهمى  ①



  بۆلۈمى ـ پائالىيهتلىرىھهج 

 584

 .قىلىمىــز ســودا ـ ســېتىق  نىڭ مــاللىرى بىــلهن باشــقىالربىــز ــــ 
ـ   ؟بولىـدۇ  مالغا قاراپ قونۇپ قالسا قانداق ،مىز مهككىگه كېلىپەرىرىب

  : ئىبنى ئۆمهر. دەپ سورىدى
كېچىنـــى مىنـــادا  ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمغهمـــبهيپهـــــ 

   .①بهردى بدەپ جاۋا ۋە ھېچبىر يهرگه كهتمىگهنىدى، ـ ئۆتكۈزگهن
  )1958 :داۋۇد ئهبۇ(

 َوأَْهـلِ  السِّقَاَيِة، َألْهلِ ُرخȌَِّ:قَالَ َعْنُه، َتَعالَى اللَُّه َرِضي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 3530
  .َعبَّاسِالْ َوآلَ َشْيَبةَ آلَ َيْعنِي بِِمًنى لََياِلي بَِمكَّةَ َيبِيُتوا أَنْ الْحجابِة،

ــ - 3530 ــاس ىئىبنـ ــا   ئاببـ ــۇ ئهنهۇمـ ــداق درەزىيهلالھـ ــدۇمۇنـ  :ەيـ
ھاجىالرنى سـۇ بىـلهن تهمىنلىگـۈچىلهر ۋە كهئـبىگه يوپـۇق يـاپقۇچىالر       

نىڭ مىنـا كېچىلىـرى   )يهنى شهيبه ئائىلىسى بىلهن ئابباس ئائىلىسى(
   .②مهككىدە قېلىشىغا رۇخسهت بېرىلدى

  )»ئهلكهبىر«(

 أَنَُّه َيذْكُُر َسِمَعُه أَنَُّه َرَباحٍ أَبِي ْبنِ َعطَاِء َعْن َسِعيٍد ْبنِ َيْحَيى ْنَع َماِلك َعْن - 3531
Ȍَالَّـِذي  الَْحـِديثِ  َتفِْسُري َماِلك قَالَ الْأَوَّلِ الزََّماِن ِفي َيقُولُ بِاللَّْيلِ َيْرُموا أَنْ ِللرَِّعاِء أُْرِخ 
Ȍَُنَرى ِفيَما الْجَِمارِ َرْميِ َتأِْخريِ ِفي الْإِبِلِ ِلرَِعاِء َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِفيِه أَْرَخ 
 الَْغـدِ  ِمـنْ  َرَمْوا النَّْحرِ َيْوَم َيِلي الَِّذي الَْيْوُم َمَضى فَإِذَا النَّْحرِ َيْوَم َيْرُمونَ أَنَُّهْم أَْعلَُم َواللَُّه
 أََحٌد َيقِْضي لَا ِلأَنَُّه ذَِلَك ِلَيْوِمهِْم َيْرُمونَ ثُمَّ َمَضى الَِّذي ِللَْيْومِ فََيْرُمونَ الْأَوَّلِ النَّفْرِ َيْوُم َوذَِلَك
 النَّفْـرُ  لَُهْم َبَدا فَإِنْ ذَِلَك َبْعَد الْقََضاُء كَانَ َوَمَضى َعلَْيِه َوَجَب فَإِذَا َعلَْيِه َيجَِب َحتَّى َشْيئًا
  .َوَنفَُروا الْآِخرِ النَّفْرِ َيْوَم النَّاسِ َمَع َرَمْوا الَْغِد إِلَى واأَقَاُم َوإِنْ فََرغُوا فَقَْد

ئهبــۇ تــا ئىبنــى هئ دتىنيهھيــا ئىبنــى ســهئى ئىمــام مالىــك – 3531
ــڭ ــڭ   :رەباھنىـ ــدە، پادىچىالرنىـ ــلهپكى مهزگىللىرىـ ــالمنىڭ دەسـ  ئىسـ

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 425(ئهلبانى ①
سـهنهدىدە لهيـس ئىبنـى سـۇلهيم ئىسـىملىك      . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان  ): 5620(ھهيسهمى ②

  .بىرى بار بولۇپ، گهرچه ئۇ ئىشهنچلىك بولسىمۇ، ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن
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ىنغانىـــدى، ـ      رۇخســـهت قىل ىغاشـــهيتانغا تـــاش ئېتىشـــ   كېچىـــدە
  .يهت قىلغاندېگهنلىكىنى رىۋا

توغرىسـىنى  : گهنرىپ مۇنداق دېـ ېت باھهدىسكه ئىزاھ بۇلېكىن ئۇ 
، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  لىشىمىزچهبىبىزنىڭ  .دۇربىلگۈچى هللا

ــاش      ــهيتانغا كېچىكىــپ بولســىمۇ ت ــۆگه باققۇچىالرنىــڭ ش ــهللهم ت ۋەس
يتنىــڭ بىرىنچــى كــۈنى ېقۇربـان ھ ئــۇالر . ئېتىشـىغا رۇخســهت قىلغــان 

دە ئاتىدىغان تاشنى ئاتالمىغانالر ككىنچى كۈنىىئ .ا تاش ئاتاتتىشهيتانغ
ئۆتـۈپ كهتـكهن   ئهتىسى، يهنى ھېيتنىڭ ئـۈچىنچى كـۈنى ئـاۋۋال     بولسا،

بـۇ ھـاجىالر   . ئاتـاتتى  شـۇ كـۈن ئۈچـۈن    ېتىپ، ئانـدىن كۈن ئۈچۈن تاش ئ
 ھـــېچكىم ئـــۆز .يۇرتىغـــا قايتىـــدىغان بىرىنچـــى كـــۈن ھېســـابلىنىدۇ

. قازاسـىنى قىلمايـدۇ   ، ئۇنىـڭ ۋاجىـپ بـولمىغىچه   ەر ئىـش بىر ىگهئۈست
شـۇ   ،پائالىيهت ئادا قىلىنماي ۋاقتـى ئۆتـۈپ كهتسـه   بىرەر ۋاجىپ بولغان 

ــدۇ    ــم بولىـ ــش الزىـ ــىنى قىلىـ ــڭ قازاسـ ــدا ئۇنىـ ــۇالر ھهج ئهگهر .چاغـ  ئـ
ــالىيهتلىرىنى  ــڭ پائـ ــۈچھېيتنىـ ــۈنىئـ ــتۈگ ىنچى كـ ــا ،پىتىـ  يۇرتىغـ
 ئهگهر كېيىنكــى كــۈنگىچه. بولىــدۇ قايتىــپ كهتســه ،قايتمــاقچى بولســا
قايتىدىغان كۈنى باشـقىالر بىـلهن يهنه شـهيتانغا تـاش      ،تۇرۇشنى خالىسا

  . ئېتىپ، ئاندىن قايتىدۇ
  )936 :مالىك(

 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َرخȌََّ قَالَ أَبِيِه َعْن َعِديٍّ ْبنِ َعاِصمِ ْبنِ الَْبدَّاحِ أَبِي َعْن - 3532
 َيْومِ َبْعَد َيْوَمْينِ َرْمَي َيْجَمُعوا ثُمَّ النَّْحرِ َيْوَم َيْرُموا أَنْ الَْبْيُتوَتِة ِفي الْإِبِلِ ِلرَِعاِء َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  .النَّفْرِ َيْوَم َيْرُمونَ ثُمَّ ِمْنُهَما الْأَوَّلِ ِفي قَالَ أَنَُّه ظََنْنُت َماِلٌك قَالَ أََحِدِهَما ِفي فََيْرُموَنُه النَّْحرِ

ىسىنىڭ مۇنداق ددائىبنى ئهدىي ئهبۇلبهدداھ ئىبنى ئاسىم  - 3532
 ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبه: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

تۆگه باققۇچىالرنىڭ مىنادا قونىـدىغان كېچىلهرنـى مىنانىـڭ سـىرتىدا     
ئۆتكۈزۈشىگه، قۇربان ھېيتنىڭ بىرىنچى كـۈنى شـهيتانغا تـاش ئېتىـپ     

ىـدىكى تـاش ئېتىشـنى    نچى كۈنىنچى ۋە ئۈچىككىئ ن كېيىن،بولغاندى
  .ئىككى كۈننىڭ بىرىدە ئېتىشىغا رۇخسهت قىلدى بىرلهشتۈرۈپ،
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مېنىـڭ قارىشـىمچه، ئابـدۇلالھ ئىبنـى      :مۇنداق دەيدۇ مالىكئىمام 
ئىككى كۈنلۈك تاشنى ئۇ ئىككى كۈننىڭ ئـاۋۋالقى كۈنىـدە   : ئهبۇ بهكرى

دىغان كۈنى كۆپچىلىك بىلهن شۇ كۈننىـڭ  ئاتىدۇ، ئاندىن يۇرتىغا قايتى
   .①تېشىنى ئاتىدۇ، ـ دېگهن

  )955 :تىرمىزى(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعِديٍّ ْبنِ َعاِصمِ َعْن الَْبدَّاحِ أَبِي َعْن - 3533
Ȍَالَْغَد َيْرُموا ثُمَّ َولَْيلَةً َيْوًما َيَدُعوا ثُمَّ النَّْحرِ َيْوَم فََيْرُموا َيَتَعاقَُبوا أَنْ ِللرَِّعاِء أَْرَخ.  

مۇنـــداق  دىنيـــىئاســـىم ئىبنـــى ئهد دادىســـى ئهبـــۇلبهدداھ – 3533
تـــۆگه  ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبه :رىـــۋايهت قىلىـــدۇ

 ـ  چهېكـ  بىـر پ، ئانـدىن  تـاش ئېتىـ   قۇربان ھېيـت كـۈنى   نىڭالرىباققۇچ
، ئهتىسـى يهنه  )ىگه قارىغاندىن كېـيىن تۆگىلىر(كۈندۈز مىناغا كهلمهي 

   .رۇخسهت قىلدى اىغتاش ئېتىشكېلىپ 
  )23265 :ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 763( ئهلبانى ①
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  قۇربانلىق

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 3534
َر بِِذي الُْحلَْيفَِة ثُمَّ َدَعا بَِناقَِتِه فَأَْشَعَرَها ِفي َصفَْحِة َسَناِمَها الْأَْيَمنِ َوَسلََت الـدََّم  َوَسلََّم الظُّْه

  .َوقَلََّدَها َنْعلَْينِ ثُمَّ َرِكَب َراِحلََتُه فَلَمَّا اْسَتَوْت بِِه َعلَى الَْبْيَداِء أََهلَّ بِالَْحجِّ
نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى   ماۇ ئهنهۇس رەزىيهلالھئىبنى ئاببا - 3534

ــرىــــۋايهت قىلىن  ر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمپهيغهمــــبه: دۇىــ
ــۇلهي ــام فزۇلهـ ــىن نـ ــيىن  ىزىنىهدە پېشـ ــدىن كېـ ــانلىق ،ئوقۇغانـ  قۇربـ

 لوكىسىنىڭ ئوڭ) بهلگه سېلىپ قويۇش ئۈچۈن( كهلتۈرۈپ،تۆگىسىنى 
ئېسـىپ   نىجۈپ ئاياغككى ىۋە بوينىغا ئ اردىئازراق قان چىق تهرىپىدىن

 ،دايېتىـپ بارغانـ   تـۆپىلىكىگه بهيـدا   ئاندىن تۆگىسىگه مىنىپ،. قويدى
   .هرام باغلىدىېھهجگه ئ

  )1243 :مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كُْنُت أَفِْتلُ الْقَلَاِئَد ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 3535
  .اَم َوُيِقيُم ِفي أَْهِلِه َحلَالًَوَسلََّم فَُيقَلُِّد الَْغَن

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     رەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه – 3535
ــقىلىن ــمهن پهيغه: دۇىــ ــهللهم بهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ نىڭ ر ســ

يىپالرنـى توقـۇپ    دىغان ماللىرىنڭ بوينىغا ئاسـىدىغان ىقۇربانلىق قىل
نىڭ بوينىغا ئېسـىپ قويـۇپ،   بۇ يىپالرنى قۇربانلىق قويالر ئۇ .بېرەتتىم

ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن بىلله تۇراتتى ۋە ئېهرامغـا كىـرگهن كىشـىلهر    
  . چهكلىنىدىغان نهرسىلهرنىڭ ھېچبىرىنى ئۆزىگه چهكلىمهيتتى

  )1706: بۇخارى(
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َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت فََتلُْت قَلَاِئَد ُبْدِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيَديَّ  - 3536
  .َوأَْشَعَرَها َوَوجََّهَها إِلَى الَْبْيِت َوَبَعثَ بَِها َوأَقَاَم فََما َحُرَم َعلَْيِه َشْيٌء كَانَ لَُه َحلَالًا ثُمَّ قَلََّدَها

ــه – 3536 ــدۇ  ئائىشـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبه :رەزىيهلالھـ ر پهيغهمـ
ئــۆز قولــۇم لىرىگه ىنىڭ قۇربــانلىق تــۆگســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

ــا  ــلهن ئارغامچ ــ بى ــرەتتىمىئېش ــبه .پ بې ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س
، بهلگه سـالغاندىن  لهرنىڭ بوينىغا ئېسىپىتۆگئارغامچىالرنى  ۋەسهللهم

 تتى ۋەقـاال قېلىپ مهدىنىدە  ئۆزى كېيىن، مهككىگه يولغا سېلىۋېتىپ،
   .①ىقىلمايتتھارام نىڭ ھېچبىرىنى ئۆزىگه نهرسىلهر ھاالل

  )2783 :نهسائى(

 أَنَّ َعاِئَشةَ إِلَى كََتَب زَِياٍد اْبَن أَنَّ أَْخَبَرْتُه أَنََّها الرَّْحَمنِ َعْبِد بِْنِت ةََعْمَر َعْن - 3537
 الَْهْدُي ُيْنَحَر َحتَّى الَْحاجِّ َعلَى َيْحُرُم َما َعلَْيِه َحُرَم َهْدًيا أَْهَدى َمْن قَالَ َعبَّاسٍ ْبَن اللَِّه َعْبَد
 أََنا َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ كََما لَْيَس َعاِئَشةُ قَالَْت َعْمَرةُ قَالَْت بِأَْمرِِك إِلَيَّ كُْتبِيفَا بَِهْديِي َبَعثُْت َوقَْد
 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَلََّدَها ثُمَّ بَِيَديَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َهْديِ قَلَاِئَد فََتلُْت
 َشْيٌء َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعلَى َيْحُرْم فَلَْم أَبِي َمَع بَِها َبَعثَ ثُمَّ َيِدِهبِ َوَسلََّم َعلَْيِه
  .الَْهْدُي ُنِحَر َحتَّى لَُه اللَُّه أََحلَُّه

: دۇىـ رىـۋايهت قىلىن  مۇنـداق  ھمانـدىن ائهمرە بىنتـى ئابدۇر  - 3537
  :هنهاغا مهكتۇب يولالپرەزىيهلالھۇ ئ ئىبنى زىياد ئائىشه

، قۇربـانلىق  ئهۋەتسـه قۇربـانلىق  ھهرەمـگه  كىـم  ”: نى ئاببـاس ىبئــ 
ھــارام ىمــۇ ئۇنىڭغ ئىشــالربوغۇزالنغانغــا قهدەر ھاجىغــا ھــارام بولغــان    

نــېمه  ،دىمغانىيولغــا ســال قۇربــانلىق تهييــارالپ  مهن  .دېــدى “بولىــدۇ
 ئائىشـه  .دېـدى  قىلىشـىم كېرەكلىكىنـى بىلـدۈرۈپ قويغـان بولسـاڭ، ـ      

  :رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇنىڭغا جاۋابهن

ـــ ــ  ــ ــى ئابباسـ ــوغرا ئهمهس ئىبنـ ــى تـ ــۈنكى . نىڭ ئېيتقىنـ مهن چـ
ــپهيغه ــانلىقر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بهم ــا  نىڭ قۇرب ماللىرىغ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2608(ئهلبانى  ①
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ئانــدىن  .تىمئاســىدىغان ئارغامچــا ـ يىپلىرىنــى ئــۆز قولــۇم بىــلهن ئهشــ  
ــبه ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــ ر س ــلهن   ئ ــولى بى ــۆز ق ۇالرنى ئ

. دىيولغا سـال بىلله كهئبىگه دادام بىلهن  ،ئېسىپ قۇربانلىق ماللىرىغا
ئــۆزىگه  هللائۇلــۇغ بوغۇزالنغانغــا قهدەر مــال قۇربــانلىق لــېكىن ئــۇ تــاكى 

   .ھاالل قىلىپ بهرگهن ئىشالرنىڭ ھېچبىرىنى ھارام قىلمىدى، ـ دېدى
  )1321 :مىمۇسل(

 فََسـأَلَ  بِالِْعَراقِ ُمَتَجرًِّدا َرُجلًا َرأَى أَنَُّه الُْهَدْيرِ ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َربِيَعةَ َعْن - 3538
 الزَُّبْيـرِ  ْبَن اللَِّه َعْبَد فَلَِقيُت َربِيَعةُ قَالَ َتَجرََّد فَِلذَِلَك ُيقَلََّد أَنْ بَِهْديِِه أََمَر إِنَُّه فَقَالُوا َعْنُه النَّاَس

  .الْكَْعَبِة َوَربِّ بِْدَعةٌ فَقَالَ َكذَِل لَُه فَذَكَْرُت
ــدۇلال  - 3538 ــئه ئىبنــى ئاب ــدۇ  ئىبنــى ھــۇدەير  ھرەبى ــداق دەي : مۇن
نىـڭ  ئۇ ، باشـقىالردىن يىۋالغـان بىـر ئـادەمنى كـۆرۈپ    ىهـرام ك ېئىراقتا ئ

  :ئۇالر .كىم ئىكهنلىكىنى سورىغانىدىم
ـــ  ــۇــ ــدىغان  ئـ ــگه ئهۋەتىـ ــقۇربانلىق مهككىـ ــگه ىغـ ــقا سېا بهلـ لىشـ
 ھئابـدۇلال كېـيىن،  . شۇڭا ئېهـرام باغلىۋالـدى، ـ دېيىشـتى     ىدى،ناغبۇيرۇ

  :بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ، بۇ ئىشنى ئېيتسام، ئۇ ئىبنى زۇبهير
ـــ  ــارى  ـ ــڭ پهرۋەردىگ ــلهن كهئبىنى ــهمبى ــىقىلىمهن قهس ــداق  ،ك ئۇن

  . دېدى تۇر، ـقىلىش بىدئهت
  )764 :مالىك(

 َوأَْشـَعَرهُ  قَلََّدُه الَْمِديَنِة ِمْن َهْدًيا أَْهَدى إِذَا كَانَ أَنَُّه ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3539
 بَِنْعلَـْينِ  ُيقَلُِّدُه ِللِْقْبلَِة ُمَوجٌَّه َوُهَو َواِحٍد َمكَاٍن ِفي َوذَِلَك ُيْشِعَرُه أَنْ قَْبلَ ُيقَلُِّدُه الُْحلَْيفَِة بِِذي

 َمَعُهـمْ  بِِه َيْدفَُع ثُمَّ بَِعَرفَةَ النَّاسِ َمَع بِِه ُيوقََف َحتَّى َمَعُه َساُقُي ثُمَّ الْأَْيَسرِ الشِّقِّ ِمْن َوُيْشِعُرُه
 بَِيِدِه َهْدَيُه َيْنَحُر ُهَو َوكَانَ ُيقَصَِّر أَْو َيْحِلَق أَنْ قَْبلَ َنَحَرُه النَّْحرِ غََداةَ ِمًنى قَِدَم فَإِذَا َدفَُعوا إِذَا

  .ِعُمَوُيطْ َيأْكُلُ ثُمَّ الِْقْبلَِة إِلَى ُهُهنََّوُيَوجِّ ِقَياًما َيُصفُُّهنَّ
 ەمهدىنىــدرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ئىبنــى ئــۆمهر   ھئابــدۇلال - 3539

 قۇربانلىق مـالنى ئـۆزى ئېلىـپ مېڭىـپ،     تهييارلىغان بولسا،قۇربانلىق 
ــۇلهي ــدا،هفزۇله ــىپ،        گه بارغان ــا ئېس ــپ ـ ئارغامچ ــا يى ــڭ بوينىغ  مالنى
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 بـۇرۇن  لىشـتىن ه سې، بهلگئۇ. ساالتتىبهلگه  لوكىسىدىن قان چىقىرىپ
قىـبلىگه   يهردە،بىـرال   بوينىغا يىپ ـ ئارغامچا ئاساتتى ۋە ئىككى ئىشنى 

ككـى  ىقۇربانلىقنىـڭ بوينىغـا ئ   ئـاۋۋال . لدا قىالتتـى ئالدىنى قىلغان ھا
پىــدىن قــان  ىســىنىڭ ســول تهر ىلوك ، ئانــدىنئايــاقنى ئېســىپ پــاي 

ا اتقــافئهر ، باشــقىالر بىــلهن بىلــلهســالغاندىن كېــيىنبهلــگه  ،ئېقىتىــپ
 قۇربــانلىق مــالنىمۇ بىلــله   ،تتىن قايتقانــداافــائهر .بــاراتتىھهيــدەپ 

چېچىنــى كــۈنى مىناغــا كېلىــپ،  تقۇربــان ھېيــ .ېلهتتــىقــايتۇرۇپ ك
ــتىن  ــاكى قىسقارتىشـ ــۈرۈش يـ ــۇرۇن چۈشـ ــالنى بـ ــۇزاليتتى مـ ــۇ  .بوغـ ئـ

ئـۆز قـولى    ،ۇزۇپتىـپ قاتـار تۇرغـ   ىقىبله تهرەپـكه قار مالالرنى قۇربانلىق 
باشـقالرغىمۇ  ، ئۆزىمـۇ يهيتتـى   تىنگۆشـ قۇربـانلىق   .يتتىبىلهن بوغۇزال

   .بېرەتتى
  )1318 :مالىك(

 ُيْشـِعُرهُ  َوُهَو َهْديِِه َسَنامِ ِفي طََعَن إِذَا كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3540
  .أَكَْبُر َواللَُّه اللَِّه بِْسمِ قَالَ

ر رەزىيهلالھـۇ  ئىبنـى ئـۆمه   ھئابـدۇلال : مۇنـداق دەيـدۇ   ىئفنا – 3540
قــان چىقىرىــپ غا ىتۆگىســىنىڭ لوكىســ ا ئاتىغــانقــقۇربانلىقئهنهۇمــا 

   .دەيتتى “بِْسمِ اللَِّه َواللَُّه أَكَْبُر” :سالىدىغان ۋاقىتتابهلگه 
  )855 :مالىك(

 ِفـي  َيْنظُُر ِممَّْن ِعْنَدُه ِلَرُجلٍ قَالَفَ َوِكيعٍ ِعْنَد كُنَّا :قال السَّاِئبِ يأََب عن - 3541
 قَْد فَإِنَُّه الرَُّجلُ قَالَ ثْلَةٌُم ُهَو َحنِيفَةَ أَُبو َوَيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَْشَعَر الرَّأْيِ
 َشـِديًدا  غََضـًبا  غَِضَب َوِكيًعا فََرأَْيُت قَالَ ةٌُمثْلَ الْإِْشَعاُر قَالَ أَنَُّه النََّخِعيِّ إِْبَراِهيَم َعْن ُروَِي
 بِـأَنْ  أََحقََّك َما إِْبَراِهيُم قَالَ َوَتقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ لََك أَقُولُ َوقَالَ
  .َهذَا قَْوِلَك َعْن َتْنزَِع َحتَّى َتْخُرَج لَا ثُمَّ ُتْحَبَس

بىز : دۇىۇ سائىبنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنئهب - 3541
قېشىدا ئولتۇرغان ھهنهفى مهزھىبىنىڭ  ئۇ. ۋەكىئنىڭ قېشىدا ئىدۇق
  :گهئهگهشكۈچىلىرىدىن بىرى
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قۇربـانلىق تـۆگىگه قـان     ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهــ 
ســـاالتتى، لـــېكىن ئهبـــۇ ھهنىـــفه بۇنىـــڭ ھـــايۋاننى  رىـــپ بهلـــگه ىچىق
ھېلىقى  گهنىدى،دې ينىغانلىق بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ، ـ قى

  :ئادەم
ھايۋاننى قىينىغانلىق سېلىش بهلگه ” :نىڭمۇئىبراھىم نهخهئىــ 
ۋەكىـئ  بـۇنى ئاڭلىغـان   . دېگهنلىكـى نهقىـل قىلىنغـان، ـ دېـدى      “بولىدۇ

  :النغان ھالداقاتتىق ئاچچىغ
يهـى ۋەسـهللهمنىڭ قىلغـان    ر سهلاللالھۇ ئهلهساڭا پهيغهمبهــ مهن 

نهخهئىنىـڭ گېپىنـى قىلىـپ    ئىبراھىم  سهن ئىشىنى دەپ بېرىۋاتسام،
پىڭدىن ۋاز ېمۇشۇ گسهن تاكى  نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى،هللا. يۈرىسهن

زىنداندا يېتىشقا ھهقلىق ئادەم ئىكهنسهن، ـ   ،كېچىپ تۆۋبه قىلمىغۇچه
   .①دېدى

  )906 :تىرمىزى(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َنَتَمتَُّع كُنَّا قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3542
  .ِفيَها َنْشَترُِك َسْبَعٍة َعْن الَْبقََرةَ فََنذَْبُح بِالُْعْمَرِة

بىز  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ھجابىر ئىبنى ئابدۇلال - 3542
بىــلهن بىــرگه ھهج تهمهتتــۇ يهــى ۋەســهللهم ر ســهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمــبه

   .بىر كاال بوغۇزلىدۇق بىرلىشىپيهتته ئادەم غانىدۇق، قىل
  )1318 :مۇسلىم(

 َعاَم لََّمَوَس َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َنَحْرَنا قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3543
  . َسْبَعٍة َعْن َوالَْبقََرةَ َسْبَعٍة َعْن الَْبَدَنةَ الُْحَدْيبَِيِة

 :ھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ىبنى ئابـدۇلال ئ جابىر – 3543
بىلـله  بىـلهن  هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمب، ھۇدەيبىيه يىلى
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يهتــته ئادەمنىــڭ  مۇىــر كــالىنىبىــر تــۆگىنى يهتــته ئادەمنىــڭ نامىــدا، ب
   .ىدۇققۇربانلىق قىلغاننامىدا 

   )1318: مۇسلىم(

 قَـالَ  َولََدْت فَإِنْ قُلُْت َسْبَعٍة َعْن الَْبقََرةُ قَالَ َعِليٍّ َعْن َعِديٍّ ْبنِ ُحَجيَّةَ َعْن - 3544
 َبأَْس لَا قَالَ الْقَْرِن فََمكُْسوَرةُ قُلُْت الَْمْنِسَك َبلََغْت إِذَا قَالَ فَالَْعْرَجاُء قُلُْت َمَعَها َولََدَها اذَْبْح
  .َوالْأُذَُنْينِ الَْعْيَنْينِ َنْسَتْشرَِف أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََمَرَنا أَْو اأُِمْرَن

ــى ئهدى   - 3544 ــۇجهييه ئىبن ــدۇ ھ ــداق دەي ــى: مۇن ــۇ  ئهل رەزىيهلالھ
  :ئهنهۇ

  :نمه .دېدى يهتته ئادەمنىڭ نامىدا بوغۇزالنسا بولىدۇ، ـ بىر كاالــ 
  :ئۇ .ـ دەپ سورىدىم ؟نىڭ قورسىقىدا موزىيى بولسىچۇئهگهر ئۇـ ـ

  .دېدىـ ! ئانىسى بىلهن قوشۇپ بوغۇزال ــ موزاينىمۇ
  :ـ دەپ سورىدىم ؟بولىدۇكاال قانداق  ــ ئاقساق

  .دېدىـ  غۇزاليدىغان جايغا مېڭىپ بارالىسا بولىدۇ،وبــ 
  :ـ دەپ سورىسام كالىچۇ؟ سۇنۇق ۈزىۈڭگمــ 

ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنــى پهيغهمــبه .ولىــدۇــــ ئۇمــۇ ب
قۇلىقىغــا ككــى ىككــى كــۆز ۋە ئىئقۇربــانلىق مــال ئالىــدىغان ۋاقىتتــا، 

   .①دېدى ، ـدىغانىبۇيرى دىققهت قىلىشقا
  )1503 :تىرمىزى(

 ِمْن اْعَتَمَر َعمَّْن ذََبَح َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3545
  .َبْيَنُهنَّ َبقََرةً نَِساِئِه

ر پهيغهمـبه : ە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ئهبۇ ھـۇرەير  - 3545
ا بىـر  نامىـد  نىـڭ ئـۆمرە قىلغـان ئاياللىرى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .②قۇربانلىق قىلدىسىيىر 
  )1751 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 1215(ئهلبانى ①
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 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َزْوجِ َعاِئَشةَ َعْن - 3546
  .احدةو َبقََرةً الَْوَداعِ َحجَِّة ِفي ُمَحمٍَّد آلِ َعْن َنَحَر َوَسلََّم

ــه – 3546 ــدۇ  ئائىشـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبه :رەزىيهلالھـ ر پهيغهمـ
نامىـدا  ى ئۆز ئائىلىس ىشىش ھهجىدەسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋىدال

   .①قىلدىبىر كاال قۇربانلىق 
  )1750 :داۋۇد ئهبۇ(

 أََحُدكُْم ُيْهِدَينَّ لَا َبنِيَّ َيا ِلَبنِيِه َيقُولُ كَانَ أَنَُّه أَبِيِه َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ِهَشامِ َعْن - 3547
  .لَُه اْخِتَري َمْن َوأََحقُّ الْكَُرَماِء أَكَْرُم اللََّه فَإِنَّ ِهِلكَرƹِِ ُيْهِدَيُه أَنْ َيْسَتْحيِي َشْيئًا الُْبْدِن ِمْن

  :دادام ئوغۇللىرىغا: مۇنداق دەيدۇ ھىشام ئىبنى ئۇرۋە - 3547
كىشـىگه سـوۋغا    ئـۆزەڭالر ھۆرمهتلهيـدىغان بىـر    !ىرىمئـى ئوغـۇلل  ــ 

قىلىشــتىن خىجىــل بولغــۇدەك مــالنى قۇربــانلىق قىلغىلــى كهئــبىگه 
 ھۈرمهتلىـــك زاتتـــۇر ۋە ئهڭائـــاال ئهڭ ت هللا چـــۈنكى .ڭالرئېلىـــپ بارمـــا

  . ياخشىغا اليىقتۇر، ـ دەيتتى
  )861: مالىك(

 َهـذَا  بِِمًنى قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 3548
 َمكَّـةَ  ِفَجـاجِ  َوكُلُّ الَْمْرَوةَ َيْعنِي الَْمْنَحُر َهذَا ْمَرِةالُْع ِفي َوقَالَ َمْنَحٌر ِمًنى َوكُلُّ الَْمْنَحُر
  .َمْنَحٌر َوطُُرِقَها

ــك  - 3548 ــدۇ مالىـ ــداق دەيـ ــىچه، : مۇنـ ــا يېتىشـ ــبه ماڭـ ر پهيغهمـ
 مانـا «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهجدە مىنانى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ  

ۇربــانلىق ق دەرىــېمىنانىــڭ ھهمــمه ي .دىغان جــايىــبــۇ قۇربــانلىق قىل
 بـۇ يهر « :نـى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ   مهرۋە دەئـۆمرە . دېگهن »ىشقا بولىدۇقىل

چىـك  ىكـ   مهككىنىـڭ چـوڭ   لـېكىن . دۇرجاي ىنىدىغانقۇربانلىق قىل
   .دېگهن» ۇقۇربانلىق قىلىشقا بولىد دالىرىبارلىق كوچا ـ كوي

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(
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 َنْعلَـْينِ  ُيقَلِّـُدَها  فَإِنَّـهُ  َبَدَنةً َنذََر َمْن قَالَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3549
 َنـذَرَ  َوَمْن ذَِلَك ُدونَ َمِحلƉ لََها لَْيَس النَّْحرِ َيْوَم بِِمًنى أَْو الَْبْيِت ِعْنَد َيْنَحُرَها ثُمَّ َوُيْشِعُرَها
  .َشاَء َحْيثُ فَلَْيْنَحْرَها الَْبقَرِ أَْو الْإِبِلِ ِمْن َجُزوًرا

ر ئىبنـى ئـۆمه   ھئابـدۇلال دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ىئفنا – 3549
كـى تۆگىـدىن بىرنـى ھهرەمـگه     كىم :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دېـگهن  

تۆگىنىـڭ  ئـۇ چوقـۇم    ئېلىپ بېرىپ قۇربانلىق قىلىـش ئۈچـۈن ئاتىسـا،   
 .اسـىدۇ ۋە قـان ئېقىتىـپ، بهلـگه سـالىدۇ     ئايـاقنى ئ  پـاي ككى ىبوينىغا ئ
كهئبىنىــڭ قېشــىدا يــاكى مىنــادا  ھېيتنىــڭ بىرىنچــى كــۈنى ئانــدىن
ــدۇ،بوغۇ ــدۇ     زالي ــقا بولماي ــدا بوغۇزالش ــقا جاي ــدىن باش ــۆگىنى ئۇنىڭ ــۇ ت . ب

ئـۇنى   ،سـا غـان بول ئاتىقۇربـانلىق قىلىشـنى    كاالياكى  هتۆگ بىركىمكى 
  . ىسا بولىدۇخالىغان يهردە بوغۇزل

  )899 :مالىك(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َشهِْدُت قَالَ الِْكْنِديِّ الَْحارِِث ْبَن غُْرفَةَ عن – 3550
 َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٌّ لَُه فَُدِعَي َحَسنٍ أََبا ِلي اْدُعوا فَقَالَ بِالُْبْدِن ِتَيَوأُ الَْوَداعِ َحجَِّة ِفي َوَسلََّم
 ِفي بَِها طََعَنا ثُمَّ بِأَْعلَاَها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه لَُرُسو َوأََخذَ الَْحْرَبِة بِأَْسفَلِ ُخذْ لَُه فَقَالَ
  .َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليا َوأَْرَدَف َبْغلََتُه َرِكَب فََرȟَ فَلَمَّا الُْبْدِن

ۋىدالىشـىش   :ەيدۇئىبنى ھارىس ئهلكىندى مۇنداق د غۇرفه - 3550
 .بىلـله ئىـدىم   بىـلهن  هلهيهى ۋەسـهللهم ر سهلاللالھۇ ئپهيغهمبه ھهجىدە

لگهندە، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  كهلتۈرۈ تۆگىلهردىغان ىقۇربانلىق قىلىن
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــۇ ھهســهننى چــاقىرىڭالر ـ ــ! ئهب ــدى ـ ــى. دې ــۇ  ئهل رەزىيهلالھــۇ ئهنه
  :ئۇنىڭغاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  .چاقىرىلدى

تهرەپـتىن   ئۈسـت ئۆزى  ۋە دېدى ـ! پىنى تۇتىرنهيزىنىڭ ئاستى تهــ 
ئىككىسـى بىـرلىكته ئـۇنى تـۆگىلهرگه سـانجىپ، بهلـگه       ئانـدىن   .تۇتتى
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ئهلىنـى   ،نىـپ ىقېچىرغـا م  بهلگه سـېلىپ بولغانـدىن كېـيىن،   . سالدى
   .①يۈرۈپ كهتتىغا مىندۈرۈپ ىئارقىس

  )1766 :داۋۇد ئهبۇ(

 َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َسابٍِط ْبُن الرَّْحَمنِ َعْبُد أَْخَبَرنِيَو َجابِرٍ َعْن الزَُّبْيرِ أَبِي َعْن - 3551
 ِمـنْ  َبِقـيَ  َما َعلَى قَاِئَمةً الُْيْسَرى َمْعقُولَةَ الَْبَدَنةَ َيْنَحُرونَ كَاُنوا َوأَْصَحاَبُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

  .قََواِئِمَها
 ئىبنـــى  ئابـــدۇراھمان زۇبهيـــر جـــابىر ئـــارقىلىق   ئهبـــۇ – 3551

ر پهيغهمـــبه: رىـــۋايهت قىلىـــدۇ كىنـــى ىســـابىتنىڭ مۇنـــداق دېگهنل 
ساھابىلىرى قۇربانلىق تۆگىنىڭ سول  ۋە سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .②بوغۇزاليتتى الئۆرە تۇرغۇزۇپ الپ،پۇتىنى باغ
  )1767 :داۋۇد ئهبۇ(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ولَُرُس َنَحَر لَمَّا قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٍّ َعْن - 3552
  .َساِئَرَها فََنَحْرُت َوأََمَرنِي بَِيِدِه ثَلَاِثَني فََنَحَر ُبْدَنُه

نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئهلــى – 3552
ــقىلىن ــبه :دۇىـ ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــانلىق  ر سـ قۇربـ
 ېنـى بوغۇزالشـقا  م ، ئانـدىن قولى بىـلهن بوغـۇزالپ  ئوتتۇزنى ئۆز  ىدىنتۆگ

  . ③قالغانلىرىنى مهن بوغۇزلىدىم ،بۇيرىدى
  )1764 :ئهبۇ داۋۇد(

 قَْد َرُجلٍ َعلَى أََتى َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبَن َرأَْيُت قَالَ ُجَبْيرٍ ْبنِ زَِياِد َعْن - 3553
Ƿََوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد ُسنَّةَ ُمقَيََّدةً ِقَياًما ثَْهااْبَع قَالَ َيْنَحُرَها َبَدَنَتُه أََنا.  

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 387(ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1553(ئهلبانى  ②
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 386(ى ئهلبان ③
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ر ئىبنـى ئـۆمه   ھئابـدۇلال  :مۇنداق دەيدۇزىياد ئىبنى جۇبهير  - 3553
بوغۇزلىمـــاقچى  ۆكتـــۈرۈپ قويـــۇپتۆگىســـىنى چ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا

  :بېرىپبىر ئادەمنىڭ قېشىغا  بولۇۋاتقان
ـــ  ــۇنى ـ ــۇز ئ ــۆرە تۇرغ ــۇزلىغىن ئ ــۇپ بوغ ــاغالپ قوي ــۇ،   .ۇپ، ب چــۈنكى ب

   .دېدىىتىدۇر، ـ ننۈنىڭ س)سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم( مۇھهممهد
  )1713 :بۇخارى(

 الْأَيَّامِ أَْعظََم إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ْرٍطقُ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3554
 َوقَـالَ  الثَّانِي الَْيْوُم َوُهَو ثَْوٌر قَالَ ِعيَسى قَالَ الْقَرِّ َيْوُم ثُمَّ النَّْحرِ َيْوُم َوَتَعالَى َباَرَكَت اللَِّه ِعْنَد

 بِأَيَِّتهِنَّ إِلَْيِه َيْزَدِلفَْن فَطَِفقَْن ِستٌّ أَْو َخْمٌس َبَدَناٌت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه ِلَرُسولِ َوقُرَِّب
 َشـاءَ  َمْن قَالَ قَالَ َما فَقُلُْت أَفَْهْمَها لَْم َخِفيٍَّة بِكَِلَمٍة فََتكَلََّم قَالَ ُجُنوُبَها َوَجَبْت فَلَمَّا َيْبَدأُ
  .اقَْتطََع

ر سهلاللالھۇ پهيغهمبه :مۇنداق دەيدۇ ئىبنى قۇرت ھئابدۇلال - 3554
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ىكىنىــڭ دەرگاھىــد تائاال هللا« ــان ھېيتنىــڭ  ئهڭ ئۇل ۇغ كــۈن قۇرب
ــا   ــدىن قالس ــۈنى ئان ــى ك ــۈنى ۇخ ،بىرىنچ ــاللىق ك ــى ( ش ــڭ يهن ھېيتنى

ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبه. دېــدى »)ىكــۈن ئىككىنچــى
تـۆگىلهر  . ئېلىپ كهلگهنىـدى تۆگه  تۇياقئالته  ـۈچۈن بهش  قۇربانلىق ئ

لىكىـدىن  ئۆز خۇددى ئاۋۋال ئۆزىنىڭ بوغۇزلىنىشىنى ئۈمىد قىلغاندەك،
. دىىيېقىنلىشىشـقا باشـل   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه   

تۆگىلهر بوغۇزلىنىپ بولغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  
ــدى     ــى دې ــر نېمىلهرن ــاۋازدا بى ــايىتى پهس ئ ــهللهم ناھ ــڭ . ۋەس مهن ئۇنى

ــى    ــېمه دېگهنلىكىنـ ــدىن نـ ــدىكى بىرىـ ــاي، يېنىمـ ــاۋازىنى ئاڭلىيالمـ ئـ
  :سام، ئۇسورى

دېـدى، ـ دەپ   » تىن ئالسا بولىدۇقۇربانلىق گۆش شىكىخالىغان «ــ 
   .①جاۋاب بهردى

  )1765 :داۋۇد ئهبۇ(
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 ُبْدنَِنا لُُحومِ ِمْن َنأْكُلُ لَا كُنَّا :قال َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي اللَِّه َعْبِد َنْب َجابَِر َعْن - 3555
  .َوَتَزوَّْدَنا فَأَكَلَْنا َوَتَزوَُّدوا كُلُوا فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى بِيُّالنَّ لََنا فََرخȌََّ ِمًنى ثَلَاِث فَْوَق

 بىـز  :مۇنداق دەيدۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ھجابىر ئبنى ئابدۇلال – 3555
قۇربــانلىق قىلىنغــان تۆگىلهرنىــڭ گۆشــىنى ئــۈچ كۈنــدىن ئــارتۇق       

ــۇق ــهلاللالھۇ . يېمهيتتـ ــبهر سـ ــيىن، پهيغهمـ ــهللهم  كېـ ــى ۋەسـ : ئهلهيهـ
ــالىغىنىڭالرچه(« ــاقالڭالر  ) خـ ــۈن سـ ــۇق ئۈچـ ــالر ۋە ئوزۇقلـ دەپ » !يهڭـ

شـــۇندىن كېـــيىن، ھهم خالىغـــانچه يهيـــدىغان ھهم . رۇخســـهت قىلـــدى
   .ئوزۇقلۇق ئۈچۈن ساقالپ قويىدىغان بولدۇق

  )1719 :بۇخارى(

 الْأََضـاِحيِّ  لُُحوَم َنَتَزوَُّد كُنَّا قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر عن - 3556
  .الَْمِديَنِة إِلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْهِد َعلَى

 :رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ھجابىر ئىبنى ئابـدۇلال  – 3556
زامانىـــدا قۇربـــانلىق  ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭپهيغهمـــبه

  . قىچه ئوزۇقلۇق ئۈچۈن ئېلىۋاالتتۇقتمهدىنىگه قاي )ھهجدىن(تىن گۆش
  )5567 :بۇخارى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َحدَّثَُه قَبِيَصةَ أََبا ذǗَُْيًبا أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3557
 فَاْنَحْرَهـا  َمْوًتا َعلَْيِه فََخِشيَت َشْيٌء اِمْنَه َعِطَب إِنْ َيقُولُ ثُمَّ بِالُْبْدِن َمَعُه َيْبَعثُ كَانَ َوَسلََّم
 أَْهـلِ  ِمـنْ  أََحـدٌ  َولَا أَْنَت َتطَْعْمَها َولَا َصفَْحَتَها بِِه اْضرِْب ثُمَّ َدِمَها ِفي َنْعلََها اغِْمْس ثُمَّ

  .ُرفْقَِتَك
نىڭ قهبىسـه  ۇزۇئهيب ئهب مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئابباس - 3557

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه : نى رىۋايهت قىلىـدۇ مۇنداق دېگهنلىكى
ۋەســهللهم مېنــى قۇربــانلىق تــۆگىلىرى بىــلهن بىلــله مهككىــگه يولغــا 

  :ساالتتى ۋە
لـۈپ كېتىشـىدىن   ۆئ ،قېلىـپ  ھېرىـپ  نىڭسـى رتۆگىلهردىن بىرە«

بوينىغـا ئېسـىلغان   ئانـدىن ئۇنىـڭ   ، بوغۇزلىـۋەتكىن  ئـۇنى  ئهنسىرىسهڭ،
غىن پىگه ئـۇر ىـ لوكىسـىنىڭ بىـر تهر  ىـلهپ،  قېنىغـا م  ئاياقنى ئېلىـپ، 
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دىنمۇ سهپهرداشـلىرىڭ  يېمىگىن، ڭ گۆشىنىئۇنى). سالغىنبهلگه  يهنى(
يهنـــى ئـــۇنى باشـــقىالرنىڭ يېيىشـــىگه قويـــۇپ  (ھـــېچكىم يېمىســـۇن 

  . دەيتتى »)!كېتىڭالر
  )1326 :مۇسلىم(

 قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولِ ُبْدِن َصاِحبِ الُْخَزاِعيِّ َناجَِيةَ َعْن - 3558
 َدِمَها ِفي َهاَنْعلَ اغِْمْس ثُمَّ اْنَحْرَها قَالَ الُْبْدِن ِمْن َعِطَب بَِما أَْصَنُع كَْيَف اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت
  .فََيأْكُلُوَها َوَبْيَنَها النَّاسِ َبْيَن َخلِّ ثُمَّ

لىرىنى ىنىڭ تـۆگ سهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە پهيغهمبهر – 3558
ــانھهرەمــگه ئېلىــپ  ــاجىيه ئىبنــى خــۇزائى  بارغ ــ ن ــداق دەي مهن  :دۇمۇن

  : دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر
قالغـانالرنى قانـداق    ھېرىـپ تـۆگىلهردىن   !نىـڭ ئهلچىسـى  هللائـى  ــ 
  :ـ دەپ سورىسام مهن؟ىقىل

 يــاقنىبوينىغــا ئېســىپ قويۇلغــان ئائانــدىن ، بوغــۇزلىغىنئــۇنى ــــ 
ئانــدىن باشــقىالرنىڭ يېيىشــىگه تاشــالپ . بهلــگه ســال مىــلهپ،قېنىغــا 

   .①دىدې ـ !قويۇپ كېتىۋەرگىن
  )910 :تىرمىزى(

 ثُـمَّ  فََنَحَرَها فََعِطَبْت َتطَوًُّعا َبَدَنةً َساَق َمْن قَالَ أَنَُّه الُْمَسيَّبِ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 3559
 ِمْنَهـا  َيأْكُـلُ  َمْن أََمَر أَْو ِمْنَها أَكَلَ َوإِنْ َشْيٌء َعلَْيِه فَلَْيَس َيأْكُلُوَنَها النَّاسِ َوَبْيَن َبْيَنَها َخلَّى
  .غَرَِمَها

بنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    هسهئىد ئىبنى مۇسـهيي  - 3559
بىـر تـۆگه قۇربـانلىق قىلمـاقچى     تىـدە  ىنىي كىمكـى نهپـله  : دۇىقىلىن
بوغۇزلىۋەتسه  تۆگه ھېرىپ قېلىپ ئېلىپ كېتىۋاتقاندا،ھهرەمگه بولۇپ، 

جـازا  گه ھـېچ  ىكىشـ  ئـۇ باشقىالرنىڭ يېيىشـى ئۈچـۈن قويـۇپ قويسـا،      ۋە
ــدۇ ــى تۆگىئهگهر . كهلمهي ــڭ گۆش ــاكى   نىنى ــه ي ــۆزى يېس ــقىالرنى  ئ باش
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ــه،  ــدىن يېيىشــكه ئۈندىس ــدا   ئۇنىڭ ــيىلگهن گۆشــنىڭ مىقدارى ــر (يې بى
   .سهدىقه قىلىدۇ) نهرسه

  )863 :مالىك(

 إِنْ فَإِنََّها َماَتْت أَْو َضلَّْت ثُمَّ َبَدَنةً أَْهَدى َمْن قَالَ أَنَُّه ُعَمَر ْبنِ اللَِّه ِدَعْب َعْن - 3560
  .َتَركََها َشاَء َوإِنْ أَْبَدلََها َشاَء فَإِنْ َتطَوًُّعا كَاَنْت َوإِنْ أَْبَدلََها َنذًْرا كَاَنْت

 :ۇنـداق دەيـدۇ  ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا م  ئىبنى ئۆمه ھئابدۇلال - 3560
سـا، ئهگهر  ياكى ئۆلـۈپ قال  كهتسهيۈتۈپ  هقۇربانلىققا ھهيدەپ ماڭغان تۆگ

ئورنىغـا باشقىسـىنى    ،بولسـا قۇربـانلىق  ) ئاتىۋەتكهنيهنى ( ىرنهزئۇ تۆگه 
باشـــقا  نهپـــله قۇربـــانلىق بولســـا، خالىســـائهگهر . دۇىـــقۇربـــانلىق قىل

   .خالىمىسا قىلمايدۇ دۇ،ىقىل قۇربانلىق
  )866 :مالىك(

 َرأَى َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3561
 أَْو الثَّانَِيِة ِفي َوْيلََك اْركَْبَها قَالَ َبَدَنةٌ إِنََّها اللَِّه َرُسولَ َيا قَالَ اْركَْبَها فَقَالَ َبَدَنةً َيُسوُق َرُجلًا
  .لثَّاِلثَِةا ِفي

ر پهيغهمـبه : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3561
قۇربانلىق تۆگه ھهيـدەپ كېتىۋاتقـان بىـر     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئادەمنى كۆرۈپ
  :ئۇ ئادەم. دېدى ـ! ئۇنىڭغا مىنىۋالــ 

ھۇ ر سـهلاللال پهيغهمبه .دېدى ، ـ قۇربانلىق تۆگه بۇ،! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه
  :ئىككىنچى ياكى ئۈچىنچى قېتىمدا. ـ دېدى! ــ ئۇنىڭغا مىنىۋال

  . ـ دېدى! ــ ئىسىت ساڭا
  )2755 :بۇخارى(

 َصـلَّى  النَّبِيَّ َسِمْعُت فَقَالَ الَْهْديِ ُركُوبِ َعْن ُسِئلَ اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِرعن  – 3562
  .اظَْهًر َتجَِد َحتَّى إِلَْيَها أُلْجِئَْت إِذَا بِالَْمْعُروِف اْركَْبَها قُولَُي َسلََّمَو َعلَْيِه اللَُّه
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ىن قۇربـانلىق  ھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇد  جابىر ئىبنـى ئابـدۇلال   – 3562
 ىدى،توغرۇلـۇق سـورالغان   مالغا مىنسه بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقى

  :ئۇ
ئامالســىز « :نىڭر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهممهن پهيغهمــبهــــ 

زىيـان ـ زەخـمهت يهتكـۈزمهي     غان ئۇالغ تـاپقۇچه ئۇنىڭغـا   ىقالغاندا مىنىد
   .دېدى ، ـدىمغانىدېگهنلىكىنى ئاڭلى» ىپ تۇرۇشقا بولىدۇمىن

  )1324 :مۇسلىم(

 َولَُدَها لْفَلُْيْحَم النَّاقَةُ ُنِتَجْت إِذَا َيقُولُ كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3563
  .َمَعَه ُيْنَحَر َحتَّى أُمِِّه َعلَى ُحِملَ َمْحَملٌ لَُه ُيوَجْد لَْم فَإِنْ َمَعَها ُيْنَحَر َحتَّى

ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ   ئىبنى ئـۆمه  ھئابدۇلالفىئدىن نا – 3563
انلىققـا ئاتالغـان تـۆگه يولـدا     قۇرب: مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

بوغـۇزالنغىچه   ئانىسـى بىـلهن بىلـله   تـاكى  لىقى وتىبـ  ،السـا پ قبوتىالقال
ــېلىنىپ  ( ــىگه س ــر نهرس ــدۇ ) بى ــپ مېڭىلى ــۇنى . ئېلى ــپ ئهگهر ئ ئېلى

  . ئانىسىنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ مېڭىلىدۇ ماڭغۇدەك نهرسه بولمىسا،
  )852 :مالىك(

 فَأَْعطَى َنجِيًبا الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر أَْهَدى قَالَ أَبِيِه َعْن اللَِّه َعْبِد ْبنِ َساِلمِ َعْن - 3564
 َنجِيًبا أَْهَدْيُت إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ فَأََتى ِديَنارٍ ِمائَِة ثَلَاثَ بَِها

  .إِيَّاَها اْنَحْرَها لَا قَالَ ْدًناُب بِثََمنَِها َوأَْشَترِي أَفَأَبِيُعَها ِديَنارٍ ِمائَِة ثَلَاثَ بَِها فَأَْعطَْيُت
كىنـى  ىدادىسىنىڭ مۇنـداق دېگهنل  ھسالىم ئىبنى ئابدۇلال - 3564

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۈچ يـۈز تىلالغـا   ئۆمهر ئىبنى خهتتاب : رىۋايهت قىلىدۇ
 كېـيىن، ئـۇ  . ىۋەتتىقۇربانلىققا ئـات  ه سېتىۋېلىپ،ياخشى تۆگ تۇياق بىر

  :گهيهى ۋەسهللهمر سهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمبه
ياخشى تـۆگه   بىر تۇياق تىلالغامهن ئۈچ يۈز  !ئهلچىسىنىڭ هللائى ــ 

ــۇنى ســېتىۋېتىپ .غانىدىمســېتىۋال ــانچه  ،ئ ــا بىــر ق ــاق پۇلىغ ــۆگه  تۇي ت
ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمـبهر    ؟سام بوالمدۇلىق قىلنقۇربا ،سېتىۋېلىپ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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   .①دېدى ـ! ۇزلىشىڭ كېرەكشۇنىڭ ئۆزىنى بوغ ،ياقــ 
  )1756 :ئهبۇ داۋۇد(

 ِفي الُْحَدْيبَِيِة َعاَم أَْهَدى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3565
 اْبـنُ  قَالَ ِفضٍَّة ُبَرةُ ِسِهَرأْ ِفي َجْهلٍ ِلأَبِي كَانَ َجَملًا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َهَداَيا
  .الُْمْشرِِكَني بِذَِلَك َيِغيȘُ النُّفَْيِليُّ َزاَد ذََهبٍ ِمْن ُبَرةٌ ِمْنَهالٍ

ــاس  - 3565 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــارەزىيهلالھـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ  :مۇنـ
قۇربـانلىق  ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبه ھۇدەيبىيه يىلى، 

ــدى  ــال ئېلىــپ كهل ــۇ ما. م ــۇلالرنىــڭ ئارىســىدا  ب ــا   ئهب ــدىن ئولج جهھل
ئىبنـى مىنههلنىـڭ   (ۋە بۇرنىغا كۈمۈش چۈلۈك ئۆتكۈزۈلگهن  غانېلىنئ

ىمـۇ  تۆگ تۇياقبىر ) ئالتۇن چۈلۈك ئۆتكۈزۈلگهن، ـ دېيىلگهن : رىۋايىتىدە
  .بار ئىدى

شــۇنىڭ بىــلهن  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه :نۇفهيــل
ۈرمهكچى بولغانىدى، ـ دېگهن ئىبـارىنى   هلتىنى كقمۇشرىكالرنىڭ ئاچچى
   .②قوشۇپ رىۋايهت قىلغان

  )1749 :داۋۇد ئهبۇ(

 َوالُْحلَلَ َوالْأَْنَماطَ الْقَُباِطيَّ ُبْدَنُه ُيَجلِّلُ كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3566
  .اَهاإِيَّ فََيكُْسوَها الْكَْعَبِة إِلَى بَِها َيْبَعثُ ثُمَّ

ر رەزىيهلالھـۇ  ئىبنـى ئـۆمه  ھ ئابـدۇلال  :مۇنـداق دەيـدۇ   ىئفنا – 3566
كهشــتىلىك رەخــتلهر ۋە  يــۇڭ ،پاختــا نىلىرىىقۇربــانلىق تــۆگئهنهۇمــا 

كهئـبىگه يوپـۇق    كېيىن، ئۇ رەخـتلهر . بىلهن توقۇپ، كهئبىگه ئهۋەتهتتى
   .قىلىناتتى

  )857 :مالىك(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 385(ئهلبانى ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 1538(ئهلبانى ②
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 َحتَّـى  ُيَجلِّلَُها َولَا ُبْدنِِه جِلَالَ َيُشقُّ لَا كَانَ ُعَمَر ْبَن ِهاللَّ َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3567
  .َعَرفَةَ إِلَى ِمًنى ِمْن َيْغُدَو

ر رەزىيهلالھـۇ  ئىبنـى ئـۆمه   ھئابـدۇلال  :مۇنـداق دەيـدۇ   ىئفنا – 3567
ــايتتى     ــۇملىرىنى يىرتم ــڭ توق ــانلىق تۆگىلىرىنى ــا قۇرب ــى (ئهنهۇم يهن

ۋە مىنـادىن ئهرافاتقـا قـاراپ يولغـا     ) يتتىلوكىسىنىڭ ئـۇدۇلىنى تهشـمه  
  . چىقمىغىچه، ئۇالرنى توقۇمايتتى

  )860 :مالىك(

 ُبْدنِـهِ  َعلَى أَقُوَم أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََمَرنِي قَالَ َعِليٍّ َعْن - 3568
 ِمـنْ  ُنْعِطيـهِ  َنْحُن قَالَ اِمْنَه الَْجزَّاَر أُْعِطَي لَا َوأَنْ َوأَجِلَِّتَها َوُجلُوِدَها بِلَْحِمَها أََتَصدََّق َوأَنْ
  .ِعْنِدَنا

ۋايهت ىــكــى رىنىــڭ مۇنــداق دېگهنلرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئهلــى – 3568
مېنـى قۇربـانلىق    ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه: دۇىقىلىن

رىنى توقـۇملى تېرىلىرىنـى ۋە  ـ ئۇنىـڭ گـۆش     ،تۆگىنىڭ قېشـىدا تـۇرۇپ  
: ۋە ككه بۇيرىــدىىبهرمهســل هســرقاسســاپقا ھېچنه ۋېتىــپ،قه قىلىىســهد

   .دېدى» ىلىمىزبېرىپ رازى قپۇل ـ مال مىزدىن ىقاسساپقا ئۆز يېن«
  )1317 :مۇسلىم(

  .قَُدْيٍد ِمْن َهْدَيُه اْشَتَرى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3569
ر پهيغهمـبه : مۇنداق دەيـدۇ  ماهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى ئۆم - 3569

غان تۆگىسـىنى قۇدەيـد   ىقۇربانلىق قىلىدسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
   .①دېگهن يهردىن سېتىۋالدى

  )907 :تىرمىزى(

 َدًما فَلُْيْهرِْق َتَركَُه أَْو َشْيئًا ُنُسِكِه ِمْن َنِسَي َمْن قَالَ َعبَّاسٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3570
  .َنِسَي أَْو َتَرَك قَالَ أَْدرِي لَا أَيُّوُب قَالَ

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 155(ئهلبانى  ①
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 :دېگهنمۇنداق  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس - 3570
) كهففـارىتى ئۈچـۈن  (، لىيهتلىرىدىن بىرنـى ئۇنتـۇپ قالسـا   ئاكىم ھهج پا

  .قىلسۇن قان
 “ئۇنتـۇپ قالسـا  ”: سئىبنـى ئاببـا  : مۇنداق دەيـدۇ ئهبۇ ئهييۇب راۋىي 

   .دېدىمۇ، ئېنىق ئهسلىيهلمىدىم “تهرك ئهتسه” ياكىدېدىمۇ 
  )957 :مالىك(
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  سودا ـ سېتىق بۆلۈمى

چىلىك قىلىش ۋە ك، تىرىبىلهن شۇغۇللىنىشكهسىپ 
  تىجارەتكه ئاالقىدار مهسىلىلهر

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من كسب ماال عن أىب الطفيل عن رس - 4524
  .من حرام فاعتق منه ووصل منه رمحه كان ذلك إصرا

نىڭ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  تۇفهيل پهيغهمبه ئهبۇ – 4524
   :مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

سـا  قىل ئـازاد قـۇل   ېپىـپ، شـۇ پـۇلى بىـلهن    مـال ت  - ھارامدىن پۇل«
ا، قىلغـــان بـــۇ رەھىـــم قىلســـ - ســـىله ۇغقانلىرىغـــايـــاكى ئـــۇرۇق ـ ت   

 بولـــۇپ) تىـــن جۇغالنغـــان يـــۈك  ( گۇنـــاھ ياخشـــىلىقلىرى ئۇنىڭغـــا 
  . ①»دۇئارتىلى

 )»ئهلكهبىر«(

 :فَقَالَ. أَفِْتَنا َيا َرُسولَ اللَِّه، َعنِ السَّرِقَة: َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، أَنََّها قَالَْت َعْن - 4525
  .َيْعلَُم أَنََّها َسَرقَةٌ، فَقَِد اْشَتَرَك ِفي إِثْمِ َسارِِقَهاَمْن أَكَلََها َوُهَو 

مهن : تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   مهيمۇنه بىنتى سهئد - 4525
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ىسىدا پهتىۋا ئېيتىپ توغر غرىالنغان مالبىزگه ئو! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :غهمبهر ئهلهيهىسساالمبهرسهڭ، ـ دېگهنىدىم، پهي

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ئهبـان          : )18106(ھهيسهمى  ①

 .جۇئفىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ى ئۇنىـڭ ئوغرىالنغـانلىقىنى بىلىـپ تـۇرۇپ يـېگهن      بىـر نهرسـىن  ــ 
تهڭ شــېرىك ) يهنــى گۇناھىغـا (كىشـى، شـۇ مــالنى ئوغرىلىغـان ئـادەمگه     

  . ①بولغان بولىدۇ، ـ دېدى
  )»ئهلكهبىر«(

ال ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : َبكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالََعْن أَبِي  - 4526
  .الَْجنَّةَ َجَسٌد غُذَِّي بَِحَرامٍ َيْدُخلُ

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   بهكـرى  ئهبۇ – 4526
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

   .②»جهننهتكه كىرمهيدۇ ۋۇجۇدزۇقالنغان وبىلهن ئ) مال(ھارام «
 )83 :مهۋسىلى(

ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ”: لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: َعْن ُحذَْيفَةَ، قَالَ - 4527
  .“لَْحٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت، النَّاُر أَْولَى بِِه

ــۇزەيفه  - 4527 ــۇھـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ن بهدەن جهنـنهتكه  لىنىش نهتىجىسـىدە ئۆسـكه  زۇقوھارام بىلهن ئـ «
  . ③»تۇرجهھهننهمگه اليىق بهدەنئۇنداق كىرەلمهيدۇ، 

 )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  - 4528
أُذَُنْيِه إِنَّ الَْحلَالَ َبيٌِّن َوإِنَّ الَْحَراَم َبيٌِّن َوَبْيَنُهَما ُمْشـَتبَِهاٌت لَـا    َوأَْهَوى النُّْعَمانُ بِإِْصَبَعْيِه إِلَى

ِت َيْعلَُمُهنَّ كَِثٌري ِمْن النَّاسِ فََمْن اتَّقَى الشُُّبَهاِت اْسَتْبَرأَ ِلِدينِِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوقََع ِفي الشُّـُبَها 
ي َيْرَعى َحْولَ الِْحَمى ُيوِشُك أَنْ َيْرَتَع ِفيِه أَلَا َوإِنَّ ِلكُلِّ َمِلٍك ِحًمى َوقََع ِفي الَْحَرامِ كَالرَّاِع

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە كىملىكى نامهلۇم كىشـىلهر  ): 18107(ھهيسهمى  ①

 .بار، ـ دېگهن
رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهبـۇ يهئالنىـڭ      بـۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئـال، بهززار ۋە تهبهرانـى      ): 18109(ھهيسهمى  ②

 . راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىبـراھىم ئىبنـى خهلهف        ): 18110(ھهيسهمى  ③

 . قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. رەملى ئىسىملىك ناتونۇش بىرى بار
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أَلَا َوإِنَّ ِحَمى اللَِّه َمَحارُِمُه أَلَا َوإِنَّ ِفي الَْجَسِد ُمْضَغةً إِذَا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد كُلُّـُه َوإِذَا  
  . ِهَي الْقَلُْبفََسَدْت فََسَد الَْجَسُد كُلُُّه أَلَا َو

نىـــڭ مۇنـــداق شـــىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇئمـــان ئىبنـــى بهۇن - 4528
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر :دېگهنلىكــى رى ــى   مهن پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  :ئاڭلىغان ئىدىمئۆز قۇلىقىم نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ۋەسهللهم
ھارام  دى،زكى، ھاالل ئىشالرمۇ ئېنىق كۆرسىتىلىـ شۈبهىس شهك«

ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا نۇرغـۇن كىشـىلهر      .دىۇ ئېنىـق كۆرسـىتىل  ئىشالرم
كىمكـــى گۇنـــاھ ئىكهنلىكـــى . بىلمهيـــدىغان شـــۈبهىلىك ئىشـــالر بـــار

يىنى ۇدىنىنى ۋە ئابر ،ئىشالرنى قىلىشتىن ساقالنسابولغان شۈبهىلىك 
ــاقلىغان بولىــدۇ  بولغــان  شــۈبهىلىككىمكــى گۇنــاھ ئىكهنلىكــى    .س

ــاراملىقى ئېنىــق ئىشــالرنىمۇ   ،ئىشــالرنى قىلىشــقا جــۈرئهت قىلســا   ھ
گـرا ئهتراپىـدا   ېمـاللىرىنى چ  ،ئـۇ . قىلىپ سېلىشى ئېهتىمالغا يـېقىن 

مـــاللىرى  ،ئهگهر دىقـــقهت قىلمىســـا. بېقىۋاتقـــان پادىچىغـــا ئوخشـــايدۇ
گراسـى  ېبىلىڭالركى، ھهر بىر پادىشاھنىڭ چ. گرادىن ئۆتۈپ كېتىدۇېچ
ئاگـاھ  . نهرسـىلىرىدۇر گراسى ھارام قىلغـان  ېنىڭ چهللابىلىڭالركى، ا. بار

پۈتــۈن بهدەن  ،بولــۇڭالركى، بهدەنــدە بىــر پــارچه گــۆش بولــۇپ، ئــۇ تۈزەلســه
   .»يۈرەكتۇرــ ئۇ گۆش  ،پۈتۈن بهدەن بۇزۇلىدۇ ،ئهگهر ئۇ بۇزۇلسا. تۈزىلىدۇ

 )1599 :مۇسلىم(

ْيِه َوَسلََّم َوأََنا أُرِيُد َعْن َوابَِصةَ الْأََسِديِّ قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ - 4529
وَنُه فََجَعلُْت أَنْ لَا أََدَع َشْيئًا ِمْن الْبِرِّ َوالْإِثْمِ إِلَّا َسأَلُْتُه َعْنُه َوَحْولَُه ِعَصاَبةٌ ِمْن الُْمْسِلِمَني َيْسَتفُْت

َعلَْيِه َوَسلََّم قُلُْت َدُعونِي فَأَْدُنَو ِمْنُه  أََتَخطَّاُهْم قَالُوا إِلَْيَك َيا َوابَِصةُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
قَالَ فََدَنْوُت فَإِنَُّه أََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَْدُنَو ِمْنُه قَالَ َدُعوا َوابَِصةَ اْدنُ َيا َوابَِصةُ َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا 

أُْخبُِرَك أَْو َتْسأَلُنِي قُلُْت لَا َبلْ أَْخبِْرنِي فَقَالَ جِئَْت  ِمْنُه َحتَّى قََعْدُت َبْيَن َيَدْيِه فَقَالَ َيا َوابَِصةُ
 َتْسأَلُنِي َعْن الْبِرِّ َوالْإِثْمِ فَقَالَ َنَعْم فََجَمَع أََناِملَُه فََجَعلَ َيْنكُُت بِهِنَّ ِفي َصْدرِي َوَيقُـولُ َيـا  

َمرَّاٍت الْبِرُّ َما اطَْمأَنَّْت إِلَْيِه النَّفُْس َوالْإِثُْم َمـا  َوابَِصةُ اْسَتفِْت قَلَْبَك َواْسَتفِْت َنفَْسَك ثَلَاثَ 
  . َحاَك ِفي النَّفْسِ َوَتَردََّد ِفي الصَّْدرِ َوإِنْ أَفَْتاَك النَّاُس َوأَفَْتْوَك
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ــه - 4529 ــهدى ۋابىسـ ــدۇ  دىن ئهسـ ــۋايهت قىلىنىـ ــداق رىـ مهن  :مۇنـ
ۋە يامانلىققـا   لىققاياخشـى  دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر 

ــپ     ــيهت قىلى ــنى نى ــۈس سوراش ــالرنى تهلتۆك ــدىغان ئىش ــا  ،ياتى يېنىغ
. نى كـۆردۈم هتراپىدا سوئال سورىشـىۋاتقان بىـر تـوپ مۇسـۇلمان    ئ، كهلدىم

  :ئۇالر ىدىم،الپ ئۆتكىلى تۇرغانرىمهن ئۇالرنى ئا
ـــ ئ ــهــ ــبهر ! هي ۋابىسـ ــهللهم پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ دىن سـ

  :مهن. ىيىشتدېـ  !يىراقراق تۇر
ـــ  ــۇ  ــ ــۇڭالر، ئـ ــقىلى قويـ ــى يېقىنالشـ ــنى مېنـ ، مهن يېقىنلىشىشـ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر . مدېـدى ـ م،   ەبىردىنبىـر ئـاد  خااليـدىغان  
  :ۋەسهللهم

ـــ  ــۇڭالر ـ ــېقىن كهل، ! ۋابىســهئهي ! ۋابىســهنى يېقىنالشــقىلى قوي ي
ىــدا ئالد ،مهن ئۇنىڭغــا يېقىنلىشــىپ بېرىــپ  . دېــدىـــ ! يــېقىن كهل

  :ئولتۇرغاندىن كېيىن
ـــ  ــا ــ ــوئالىڭنى دەپ بېرەيمـــۇ يـ ئـــۆزەڭ  كىســـورىماقچى بولغـــان سـ

  : مهن. دېدى ـ سورامسهن؟
ـــ  ـــ ــنس ــ! هن دەپ بهرگى ــدىم ـ ــبهر. دې ــى   پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  :ۋەسهللهم
ۋە يامانلىققـــا ياتىـــدىغان ئىشـــالر  لىققاىســـهن مهنـــدىن ياخشــــــــ 

  :مهن. ىدېد ، ـغىلى كهلدىڭىسىدا سورىتوغر
ـــ  ــيىن ـ ھهئه، شــۇنداق،    ـ ــدىن كې ــۇچىنى   ،دېگهن بارماقلىرىنىــڭ ئ
  :كىپ تۇرۇپېئۇنىڭ بىلهن مېنىڭ مهيدەمنى چ ،يىغىپ
دىلىڭ ! هي ۋابىسهئ! ىغىندىلىڭ ۋە كۆڭلۈڭدىن سور! هي ۋابىسهــ ئ

ــور ــدىن ســ ــهئ! ىغىنۋە كۆڭلۈڭــ ــدىن ! هي ۋابىســ ــڭ ۋە كۆڭلۈڭــ دىلىــ
خـــاتىرجهم ھالـــدا قىلغـــان ياخشـــىلىق دېـــگهن كۆڭلـــۈڭ ! ىغىنســـور
يامانلىق دېگهن، گهرچه كىشىلهر ئـۇنى قىلىشـقا ھهر قـانچه    . ىڭدۇرئىش
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رۇخســهت پهتىــۋالىرىنى بېرىشســىمۇ، كۆڭلــۈڭ خــاتىرجهم بولمىغــان ۋە  
  . ①دېدى ىڭدۇر، ـئىشھالدا قىلغان دىلىڭ ئىككىلهنگهن 

 )17545 :ئهھمهد(

 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولُ ُسِئلَ: قَالَ َعْنُه، َتَعالَى لَُّهال َرِضَي الْفَارِِسيِّ َسلَْمانَ َعْن - 4530
 الَْحاللُ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َوالِْفَراِء، َوالسَّْمنِ، الُْجْبنِ، َعنِ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  .“َعْنُه َعفَا فَقَْد َعْنُه َسكََت َوَما الْقُْرآِن، ِفي اللَُّه َحرََّم َما َوالَْحَراُم الْقُْرآِن، ِفي اللَُّه أََحلَّ َما

ــهلمان فارىســى   - 4530 ــۇ س ــۇ ئهنه ــداق دىنرەزىيهلالھ ــۋايهت  مۇن رى
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن سۈزمه، سېرىق پهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

  :دىمۇنداق دېماي ۋە ياۋا ئېشهكنىڭ گۆشى ھهققىدە سورالغانىدى، ئۇ 
قۇرئانــدا ھــارام هللا ا ــــھــارام  ،قۇرئانــدا ھــاالل قىلغــانهللا ا ــــ ھــاالل«

سىدا سۆز قىلمىغـان  ىھاراملىقى توغر كىھاالل ياهللا ا .قىلغان نهرسىدۇر
ــا  ــىلهر بولسـ ــت (هللا ا ،نهرسـ ــۇنى ئىسـ ــۇچىالرنىېئـ ــۈرۈم ) مال قىلغـ كهچـ

   .»قىلىۋەتكهن نهرسىلهردۇر
 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

اللَُّه َعْنُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـا   َعْن الِْمقَْدامِ َرِضَي - 4531
كَانَ  أَكَلَ أََحٌد طََعاًما قَطُّ َخْيًرا ِمْن أَنْ َيأْكُلَ ِمْن َعَملِ َيِدِه َوإِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َداُوَد َعلَْيِه السَّلَام

  .َيأْكُلُ ِمْن َعَملِ َيِدِه
ــدام - 4531 ــۇ  مىقـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ى ئهڭ ھـاالل  قگهن تـامى ېگه تايىىنىـپ يـ  كىكىشىنىڭ ئۆز ئهمگى«
نىـڭ پهيغهمبىـرى داۋۇد ئهلهيهىسسـاالممۇ تۇرمۇشـىنى ئـۆز      هللا .تاماقتۇر

  . »ئهمگىكى بىلهن قامدايتتى
 )2072 :بۇخارى(

                                                 
ــ ① ــۇپ، تهبهرانىنىــڭ     ): 18117(همى ھهيس ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــام ئهھــمهد ۋە تهبهران ــۇ ھهدىســنى ئىم ب

 .سهنهدلىرىدىن بىرىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيـأِْتي   - 4532
  .َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ لَا ُيَباِلي الَْمْرُء َما أََخذَ ِمْنُه أَِمَن الَْحلَالِ أَْم ِمْن الَْحَرامِ

ىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   درەزىيهلالھۇ ئهنهۇرەريرە ۇھ ئهبۇ – 4532
   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

تاپاۋىتىنىـڭ ھـاالل    ئۆز كىشىلهربىر زامانالر كېلىدۇكى،  شۇنداق«
  . »ايدىغان بولۇپ كېتىدۇقىلم مۇپهرۋا ياكى ھارامدىن ئىكهنلىكىگه

  )2059 :بۇخارى(

   .فإذ ذاك ال Ɵاب Ƭم دعوة: ـ زاد رزين 4533
 ، ـ شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنىڭ دۇئاسى ئىجـابهت بولمايـدۇ   :ـ رەزىن  4533

  .قوشۇپ رىۋايهت قىلغاندېگهن جۈملىنى 
َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَُّها النَّـاُس إِنَّ   - 4534

ًبا َوإِنَّ اللََّه أََمَر الُْمْؤِمنَِني بَِما أََمَر بِِه الُْمْرَسِلَني فَقَالَ َيا أَيَُّها الرُُّسـلُ  اللََّه طَيٌِّب لَا َيقَْبلُ إِلَّا طَيِّ
ِمْن  كُلُوا ِمْن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم َوقَالَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا

قَْناكُْم ثُمَّ ذَكََر الرَُّجلَ ُيِطيلُ السَّفََر أَْشَعثَ أَغَْبَر َيُمدُّ َيَدْيِه إِلَى السََّماِء َيا َربِّ طَيَِّباِت َما َرَز
  .َيا َربِّ َوَمطَْعُمُه َحَراٌم َوَمْشَرُبُه َحَراٌم َوَملَْبُسُه َحَراٌم َوغُِذَي بِالَْحَرامِ فَأَنَّى ُيْسَتَجاُب ِلذَِلَك

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  يرە رەۇھ ئهبۇ – 4534
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

. قوبـۇل قىلىـدۇ  ) ھااللنى(ال پاكتۇر، پاك نهرسىنىهللا ا! ئى خااليىق«
ــدى ۇئمــهللا ا ــى بۇيرىغــان ئىشــقا بۇيرى ــاال هللا ا. مىنلهرنى پهيغهمبهرلهرن تائ

ياخشــى  ،نهرســىلهردىن يهڭــالر لھــاال! ئــى ئهلچىــلهر: پهيغهمــبهرلهرگه
ــالر ــان  . ئهمهلنــــــى قىلىڭــــ ــىلهرنىڭ قىلغــــ ــقهتهن ســــ مهن ھهقىــــ

ــمهن   ــدان بىلىـ ــى ئوبـ ــهدې ①ئهمهللىرىڭالرنـ ــسـ ــى  :مىنلهرگهۇئ، مـ ئـ
بىـز سـىلهرنى رىزىقالنـدۇرغان ھـاالل نهرسـىلهردىن يهڭـالر،       ! مۇئمىنلهر

ھهددى ـ  نىڭ هللايهنى (قا هللاقىال ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر، هللائهگهر 

                                                 
 .ـ ئايهت 51سۈرە مۇئمىنۇن،  ①
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ــرىگه  ــىز نېئمهتلىـ ــالر ) ھېسابسـ ــۈكرى قىلىڭـ ــ ①شـ ــدىن . »دىدېـ ئانـ
  :بىر كىشىنى تىلغا ئېلىپر ئهلهيهىسساالم پهيغهمبه

قىلىـش  ئـادا  ئىبـادەتنى  ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر  ھهج(ئۇ ئادەم «
زىنى توپـا ـ   ۆكـ  ـ  چاچلىرى چۇۋۇق، يۈز ۋە ئۇزۇن سهپهرگه چىقىدۇ) ئۈچۈن

ئـى  ! ئى رەببىم” :ىككى قولىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپچاڭ باسقان ھالهتته ئ
كىـيىم ـ    مهك ـ ئىچمىكـى،  ئۇ ئادەمنىـڭ يـې   ،ۋەھالهنكى .دەيدۇ “!رەببىم

بىـلهن غىزاالنغـان   ) تائـام (ھارام ) ۋۇجۇدى(ھارامدىن بولغان ۋە  كېچىكى
   .دېدى» !هت قىلىنسۇن؟بتۇرسا، ئۇنىڭ دۇئاسى قانداقمۇ ئىجا

 )12015 :مۇسلىم(

ْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أَطَْيَب َما أَكَلُْتْم َع - 4535
  .ِمْن كَْسبِكُْم َوإِنَّ أَْولَاَدكُْم ِمْن كَْسبِكُْم

ــۇ  - 4535 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
  :ېگهنۇنداق دم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ئهڭ ھــاالل تــامىقىڭالر ئــۆز ئهمگىكىڭــالر بىــلهن ئىشــلهپ تاپقــان «
ــېي ــگهك م رىمهكلىــ ــىلهرنىڭ ئهمــ ــالىلىرىڭالر ســ ــڭالردۇر، بــ ۋەڭالر ېــ

   .②»لىنىدۇبھېسا
 )1358 :تىرمىزى(

ْن أَطَْيبِ َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أَْولَاَدكُْم ِم: ويف رواية - 4536
  .كَْسبِكُْم فَكُلُوا ِمْن أَْمَواِلهِْم

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر  - 4536
  :مۇنداق دېگهن

ۋىسـىدۇر،  ېم نىڭبالىلىرىڭالر سىلهرنىڭ ئهڭ ھاالل ئهمگىكىڭالر«
   .③»سهڭالر بولىۋېرىدۇېشۇڭا بالىلىرىڭالرنىڭ ماللىرىدىن ي

 )2292 :هئىبنى ماج(

                                                 
 .ـ ئايهت 172سۈرە بهقهرە،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1095(ئهلبانى  ②
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 1856(ئهلبانى  ③
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َعْن َسْعٍد قَالَ لَمَّا َباَيَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَِّسـاُء قَاَمـْت    - 4537
اُود قَالَ أَُبو َداْمَرأَةٌ َجِليلَةٌ كَأَنََّها ِمْن نَِساِء ُمَضَر فَقَالَْت َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنَّا كَلƉ َعلَى آَباِئَنا َوأَْبَناِئَنا 

  .َوأَُرى ِفيِه َوأَْزَواجَِنا فََما َيِحلُّ لََنا ِمْن أَْمَواِلهِْم فَقَالَ الرَّطُْب َتأْكُلَْنُه َوُتْهِديَنُه
ئايـالالر پهيغهمـبهر   : مۇنـداق دەيـدۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  سهئد – 4537

بىـر   زادەسـىل ېگه بهيئهت قىلغـان چاغـدا، ئ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئورنىدىن تۇرۇپ) بولسا كېرەك دىنۇزەر قهبىلىسىم(ئايال 

لىرىمىز ۋە ئهرلىرىمىـزگه  ىئانىمىز، بـال  - بىز ئاتا! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــدىكهنمىز  ــۈك بولىـ ــال   .يـ ــڭ مـ ــزگه ئۇالرنىـ ــى   - بىـ ــدىن قايسـ مۈلكىـ

ــدۇ؟      ــۈردىكىلىرى ھــاالل بولى ــبهر  .ـ دەپ ســورىدىت ســهلاللالھۇ پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ،تىـدا بىـر تهرەپ قىلىۋەتمىسـه   قيهنـى ۋا (لكىنىڭ ھـۆل  مۈ - مالــ 
ســهڭالر ۋە باشــقىالرغا ھهدىــيه ېتــۈردىكىلىرىنى ي) بۇزۇلــۇپ كېتىــدىغان

   .①دەپ جاۋاب بهردى ، ـقىلساڭالر بولىدۇ
 )1686 :داۋۇد ئهبۇ(

فَقَالَ لَُه إِنَّ  َجاَء َرُجلٌ إِلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ: عن الْقَاِسَم ْبَن ُمَحمٍَّد قال - 4538
 َوَتْهَنـأُ  ِلي َيِتيًما َولَُه إِبِلٌ أَفَأَْشَرُب ِمْن لََبنِ إِبِِلِه فَقَالَ لَُه اْبُن َعبَّاسٍ إِنْ كُْنَت َتْبِغي َضالَّةَ إِبِِلِه

  .لَا َناِهٍك ِفي الَْحلْبَِجْرَباَها َوَتلُطُّ َحْوَضَها َوَتْسِقيَها َيْوَم وِْرِدَها فَاْشَرْب غَْيَر ُمِضرٍّ بَِنْسلٍ َو
بىــر كىشــى  : قاســىم ئىبنــى مــۇھهممهد مۇنــداق دەيــدۇ     - 4538

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىنئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس 
تـۆگىلىرى   ىنىـڭ ىم بالېتبىر ي اڭا قاراشلىقمېنىڭ يېنىمدا مــ 

ئىبنـى   ـ دەپ سورىغانىدى،رنىڭ سۈتىنى ئىچسهم بوالمدۇ؟  هبار، ئۇ تۆگىل
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائابباس 
ـــ  ــه ـ ــاپ كهتس ــۆگىلىرى يوق ــهڭ،  ،ت ــۇر بو تېپىــپ بېرەلىس ــۇقوت پ ل

ســـۇ ئىچىـــدىغان قالغـــانلىرىنى مـــاي ســـۈركهپ داۋااليـــدىغان بولســـاڭ، 
دىغان ىرى، سـۇ بېرىـدىغان كۈنـدە سـۇغ    كۆلچهكلىرىنى پاكىز تۇتالىسـاڭ 

                                                 
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 372(ئهلبانى  ①
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 زىيـان يهتكۈزمهيـدىغان ۋە   بوتىلىقىغا) سۈتى كهملهپ كېتىپ( ،بولساڭ
 ـ  ئهمچهكنـى قۇرۇغدىۋەتمهيـدىغان دەرىجىـدە سـېغىپ ئىچسـهڭ بولىـدۇ،      

   .بهردى بدەپ جاۋا
 )1739 :مالىك(

َعْن ِضَرارِ ْبنِ الْأَْزَورِ قَالَ أَْهَدْيُت ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلقَْحةً  - 4539
  .ْدُت ِفي َحلْبَِها فَقَالَ َدْع َداِعَي اللََّبنِفَأََمَرنِي أَنْ أَْحلَُبَها فََحلَْبُتَها فََجَه

زىرار ئىبنـى ئهزۋەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       - 4539
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بىر سېغىن : قىلىنىدۇ

تۆگه ھهدىيه قىلغانىدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مېنـى ئـۇ تـۆگىنى      
نى ســـىبـــار ســـۈتنىڭ ھهممى يېلىنـــدا مېنىـــڭ .سېغىشـــقا بۇيرىـــدى

ســهلاللالھۇ سېغىۋېتىشــقا تىرىشــىۋاتقانلىقىمنى كــۆرگهن پهيغهمــبهر  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

) قايتـا سـۈت يىغىلىشـى ئۈچـۈن    (سۈتنىڭ ھهممىنى سېغىۋەتمه، ــ 
   .دېدى ، ـئازراق سۈت قالسۇن يېلىندا

 )1997 :دارىمى(

 أَْجًرا َعلَْيِه أََخذُْتْم َما أََحقُّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى لنَّبِيِّا َعْن َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ - 4540
  .اللَِّه ِكَتاُب

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 4540
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ــىلهرنىڭ « ــىڭالرغا  ھهقس ــى ئۆگ(ئېلىش ــپيهن ــويغىنىڭالر  ىتى ق
   .»نىڭ كىتاۋىدۇرهللانهرسه ا تېگىشلىكئهڭ ) پۇل ئېلىشقا ئۈچۈن

  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

 َيأُْخـذُ  َمْن”: قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنǎ الدَّْرَداِء، أَبِي َعْن - 4541
  .“َنارٍ ِمْن قَْوًسا اللَُّه قَلََّدُه قَْوًسا الْقُْرآِن َتْعِليمِ َعلَى
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ــۇ – 4541 ــۇ دەردا  ئهب ــۇ ئهنه ــدۇكى،  رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلىنى دىن رى
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ئۈچــۈن بىــر تــال ئوقيــا  غــانلىقىئۆگىتىــپ قوي كىمكــى قۇرئــاننى«
   .①»سىدۇئوتتىن بىر ئوقيا ئا )قىيامهت كۈنى( نىڭ بوينىغائۇهللا ا ،ئالسا

 )»بىرهئهلك«(

َعْن الُْمْسَتْورِِد ْبنِ َشدَّاٍد قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن  - 4542
لَـُه   كَانَ لََنا َعاِملًا فَلَْيكَْتِسْب َزْوَجةً فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َخاِدٌم فَلَْيكَْتِسْب َخاِدًما فَإِنْ لَْم َيكُْن
 َمْن َمْسكٌَن فَلَْيكَْتِسْب َمْسكًَنا قَالَ قَالَ أَُبو َبكْرٍ أُْخبِْرُت أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  .اتََّخذَ غَْيَر ذَِلَك فَُهَو غَالƉ أَْو َسارٌِق
مهن پهيغهمـبهر  : مۇستهۋرىد ئىبنـى شـهدداد مۇنـداق دەيـدۇ     - 4542
ــان  ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهلاللالھ ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغ نىڭ مۇن

  :ئىدىم
يهنـى ئىسـالم دۆلىتىنىـڭ    (يېنىمىزدا ۋەزىـپه ئۆتهۋاتقـان   بىزنىڭ «

) ئايالى بولمىسـا ( كىشى) مال توپالشقا تهيىنلهنگهن - خهزىنىسىگه پۇل
ئـۆيى   .خىزمهتچى سېتىۋالسۇن ،خىزمهتچىسى بولمىسا .ئۆيلىنىۋالسۇن

كى قـول ئاسـتىدى  (بۇنـدىن باشـقا ئىشـالرغا    . ېتىۋالسـۇن ئۆي س، بولمىسا
  . ②»لىنىدۇبئوغرى ھېسا ياكى ىيانهتچىئىشلهتكهن ئادەم خ) پۇلدىن

 )2945 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت لَمَّا اْسُتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق قَالَ لَقَْد  - 4543
ِحْرفَِتي لَْم َتكُْن َتْعجُِز َعْن َمئُوَنِة أَْهِلي َوُشِغلُْت بِأَْمرِ الُْمْسِلِمَني فََسَيأْكُلُ آلُ  َعِلَم قَْوِمي أَنَّ

  .أَبِي َبكْرٍ ِمْن َهذَا الَْمالِ َوَيْحَترُِف ِللُْمْسِلِمَني ِفيِه
 ئهنهــادىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4543

ــگهن) خهلىــپه بولغــان ۋاقتىــدا ( ئهنهــۇرەزىيهلالھــۇ كــرى به ــداق دې : مۇن
                                                 

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ۋەلىــد ئىبنــى مۇســلىم   ): 6447(ھهيســهمى  ①
 . ئىسىملىك تهرجىمىهالى نامهلۇم بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2552(ئهلبانى  ②
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قهۋمىـــم شـــۇنى بىلىـــدۇكى، مېنىـــڭ كهســـپىم ئـــائىلهمنى بېقىشـــقا 
ئهممـــا ھــازىر مۇســـۇلمانالرنىڭ ئىشــلىرى بىـــلهن    .يېتهرلىــك ئىــدى  

 ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن  ). لمـايۋاتىمهن كهسـپىمنى قىال ۋە ( ىنىۋاتىمهنشۇغۇلل
هت خهزىنىسـىدىن  لۆمېنىـڭ ئـائىلهم تۇرمۇشـىنى د   بۇنىڭدىن كېـيىن  

  . ۋە تاپقان ـ تهرگىنىنى دۆلهت خهزىنىسىگه تاپشۇرىدۇ قامدايدۇ
 )2070 :بۇخارى(

َعْن كَِثُري ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4544
اِدنَ الْقََبِليَِّة َجلِْسيََّها َوغَْورِيََّها َوَحْيثُ َيْصلُُح الزَّْرُع ِمـْن  أَقْطََع بِلَالَ ْبَن الَْحارِِث الُْمَزنِيَّ َمَع

َما قُْدسٍ َولَْم ُيْعِط بِلَالَ ْبَن الَْحارِِث َحقَّ ُمْسِلمٍ َوكََتَب لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا 
ِه َوَسلََّم بِلَالَ ْبَن الَْحارِِث الُْمَزنِيَّ أَْعطَاُه َمَعـاِدنَ الْقََبِليَّـِة   أَْعطَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َجلَْسَها َوغَْوَرَها َوَحْيثُ َيْصلُُح الزَّْرُع ِمْن قُْدسٍ َولَْم ُيْعِطِه َحقَّ ُمْسِلمٍ
ــدۇلالھ دادىســى  - 4544 ــارقىلىق بوۋىســىدىن  كهســىر ئىبنــى ئاب ئ

 سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر: دەيدۇرىۋايهت قىلىپ مۇنداق 
ئويمـانلىق ۋە  قهبىلىـيه دېـگهن جاينىـڭ     گهۇزەنىمبىالل ئىبنى ھارىس 

قۇقىنى ۋە قۇدس تېغىـدىكى  ويهرلىرىدىكى كانالرنى ئېچىش ھتۆپىلىك 
ــ    تېرىغىلــى بولىــدىغان  زىــرائهت  ايهرلهرنــى بېرىــۋەتتى، ئهممــا ئۇنىڭغ
ئاندىن ئۇنىڭغا . يهرنى بهرمىدىھېچبىر  بولغان ھهققىنىڭ الرمۇسۇلمان

ــپ بهردى   ــۇب يېزىـ ــارچه مهكتـ ــر پـ ــداق دەپ بىـ ــۇ«: مۇنـ ــبهر  ،بـ پهيغهمـ
ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇزەنىگه   س ــارىس م ــى ھ ــالل ئىبن نىڭ بى
ئۇنىڭغــا قهبىلىــيه دېــگهن جاينىــڭ     .بهرگهن يهرلهرنىــڭ ئىســپاتىدۇر 

قــۇقى ۋە قــۇدس ولىرىــدىكى كــانالرنى ئــېچىش ھئويمــانلىق ۋە تۆپىلىك
ــرائه  ــدىكى زىـ ــىتېغىـ ــدىغان ت تېرىغىلـ ــدىب يهرلهر بولىـ ــا ېرىلـ ، ئهممـ

   .①»ىئىلكىدىكى ھېچبىر يهر بېرىلمىدنىڭ الرۇسۇلمانم
 )3063 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 . ھهسهن، ـ دېگهن): 2633(ئهلبانى  ①
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َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن غَْيرِ َواِحٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 4545
ِه َوَسلََّم قَطََع ِلبِلَالِ ْبنِ الَْحارِِث الُْمَزنِيِّ َمَعاِدنَ الْقََبِليَِّة َوِهَي ِمْن َناِحَيِة الْفُـُرعِ فَِتلْـَك   َعلَْي

  .الَْمَعاِدنُ لَا ُيْؤَخذُ ِمْنَها إِلَى الَْيْومِ إِلَّا الزَّكَاةُ
ــ   - 4545 ــى ئهب ــئه ئىبن ــىدىن    ۇرەبى ــانچه كىش ــر ق ــدۇراھمان بى ئاب
نىڭ بىــالل ئىبنــى ھــارىس  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم هر پهيغهمــب

مۇزەنىگه فۇرۇ تهرەپتىكى قهبهلىـيه كـانلىرىنى بهرگهنلىكىنـى رىـۋايهت     
  :قىلىپ
ھېچقانـداق نهرسـه    زاكـاتتىن باشـقا   ھازىرغىچه كىبۇ كانالردىن تاــ 

  . ـ دېگهن، ئېلىنمايدۇ
 )572 :مالىك(

نَُّه َوفََد إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    َعْن أَْبَيَض ْبنِ َحمَّالٍ أَ - 4546
 فَاْسَتقْطََعُه الِْملَْح قَالَ اْبُن الُْمَتَوكِّلِ الَِّذي بَِمأْرَِب فَقَطََعُه لَُه فَلَمَّا أَنْ َولَّى قَالَ َرُجـلٌ ِمـنْ  

ُه الَْماَء الِْعدَّ قَالَ فَاْنَتَزَع ِمْنُه قَالَ َوَسأَلَُه َعمَّـا  الَْمْجِلسِ أََتْدرِي َما قَطَْعَت لَُه إِنََّما قَطَْعَت لَ
  .ُيْحَمى ِمْن الْأََراِك قَالَ َما لَْم َتَنلُْه ِخفَاٌف َوقَالَ اْبُن الُْمَتَوكِّلِ أَْخفَاُف الْإِبِلِ

ــبهر    - 4546 ــال پهيغهم ــى ھهمم ــيهز ئىبن ــى  ئهب ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ــهللهم ــا قهۋمۋەسـ ــدى  نىڭ يېنىغـ ــۈپىتىدە كهلـ ــى سـ ــڭ ۋەكىلـ  ۋە ىنىـ

ئـــۆزىگه نـــى ېنىك تـــۇز ①دىن مهئرىبتىكـــىئهلهيهىسســـاالمپهيغهمـــبهر 
ئۇنىڭغا بـۇ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  .سورىدى بېرىشىنى

ــۇز ــاننى بهردى تـ ــپ   .كـ ــۇ چىقىـ ــدىنئـ ــيىن كهتكهنـ ــورۇندىكى  ،كېـ سـ
  :گهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه پهيغهمبهر كىشىلهردىن بىرسى

ھېچقانــداق  ئــۇ،؟ ېرىــۋەتكىنىڭنى بىلهمســهنئۇنىڭغــا نېمىنــى بــــ 
 ،خۇددى سۇدەك تۇز چىقىپ تۇرىدىغان كان ئىدى جاپا ـ مۇشهققىتى يوق، 

ئـۇنى   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبهر   ،شۇنىڭ بىـلهن . دېدىـ 
هيهـى  سهلاللالھۇ ئهليهنه پهيغهمبهر ئهبيهز ئىبنى ھهممال . ۋالدىۇقايتۇر

  :دىنۋەسهللهم

                                                 
 . يهمهندىكى بىر ناھىيهنىڭ ئىسمى ①
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قورشــاپ ئىگهللىۋېلىشــقا  ىدەرىخىنــ ①ئهراكــــ قانــداق يهرلهردىكــى 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  دى،دەپ سورىـ بولىدۇ؟ 

 ىنـى ئىگهللىۋالسـاڭ بولىـدۇ، ـ    مىـگهن يهرلهردىك يهتىقى ه تـۇي تۆگــ 
   .②بهردى بدەپ جاۋا

 )3064 :داۋۇد ئهبۇ(

ْبنِ َحمَّالٍ أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِحَمى  َعْن أَْبَيَض - 4547
الْأََراِك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ِحَمى ِفي الْأََراِك فَقَالَ أََراكَةٌ ِفي ِحظَارِي 

  . ِه َوَسلََّم لَا ِحَمى ِفي الْأََراِكفَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ــبهر    - 4547 ــال پهيغهم ــى ھهمم ــيهز ئىبن ــى  ئهب ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :دىنۋەسهللهم

ئهراك دەرىخىنىڭ قانداق يهرلهردىكىنى قورشاپ ئىگهللىۋېلىشـقا  ــ 
  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه ىغانىدى،دەپ سورـ بولىدۇ؟ 

  :ئۇ. دېدىمايدىغان دەرەخ، ـ ــ ئهراك دەرىخى ئىگهللىۋېلىشقا بول
 ەپ سورىغانىدى،دـ   مېنىڭ ئېتىزلىقىمدىكى ئهراك دەرىخىنىچۇ؟ــ 

  :ئهلهيهىسساالم يهنهپهيغهمبهر 
   ③.دېدى ، ـئىگهللىۋېلىشقا بولىدىغان دەرەخ ئهمهسدەرىخى ئهراك ــ 

  )3066 :داۋۇد ئهبۇ(

َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  عن قَْيلَةَ بِْنِت َمْخَرَمةَ قَالَْت قَِدْمَنا  - 4548
 قَالَْت َتقَدََّم َصاِحبِي َتْعنِي ُحَرْيثَ ْبَن َحسَّانَ َواِفَد َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ فََباَيَعُه َعلَى الْإِْسلَامِ َعلَْيـهِ 

َبنِي َتِميمٍ بِالدَّْهَناِء أَنْ لَا ُيَجاوَِزَها إِلَْيَنـا   َوَعلَى قَْوِمِه ثُمَّ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه اكُْتْب َبْيَنَنا َوَبْيَن
َر لَُه بَِهـا  ِمْنُهْم أََحٌد إِلَّا ُمَساِفٌر أَْو ُمَجاوٌِر فَقَالَ اكُْتْب لَُه َيا غُلَاُم بِالدَّْهَناِء فَلَمَّا َرأَْيُتُه قَْد أََم

اللَِّه إِنَُّه لَْم َيْسأَلَْك السَّوِيَّةَ ِمْن الْـأَْرضِ إِذْ   ُشِخȌَ بِي َوِهَي َوطَنِي َوَدارِي فَقُلُْت َيا َرُسولَ

                                                 
 . مىسۋاك ئېلىنىدىغان دەرەخ بولۇپ، يهمهندىن كۆپ چىقىدۇ ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2634(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2635(ئهلبانى  ③
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Ǘَُهـا  َسأَلََك إِنََّما ِهَي َهِذِه الدَّْهَناُء ِعْنَدَك ُمقَيَُّد الَْجَملِ َوَمْرَعى الَْغَنمِ َونَِساُء َبنِي َتِميمٍ َوأَْبَنا
ْسِكيَنةُ الُْمْسِلُم أَُخو الُْمْسِلمِ َيَسـُعُهَما الَْمـاُء   َوَراَء ذَِلَك فَقَالَ أَْمِسْك َيا غُلَاُم َصَدقَْت الِْم

  .َوالشََّجُر َوَيَتَعاَوَناِن َعلَى الْفَتَّاِن
بىـز  : ئهنها مۇنداق دەيدۇ ەمه رەزىيهلالھۇرقهيله بىنتى مهخ - 4548

نىڭ ئالــدىغا قهۋمىمىزنىــڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 
بهكــرى قهبىلىســىنىڭ ۋەكىلــى ھــۇرەيس   .بــاردۇقۋەكىلــى ســۈپىتىدە 

ــۈپ   ــدىغا ئۆتـ ــان ئالـ ــى ھهسسـ ــبهر ،ئىبنـ ــى   پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
گه ئۆزىنىــــڭ ۋە قهۋمىنىــــڭ ئىســــالمغا كىرگهنلىكىنــــى  ۋەســــهللهم

  :ئىپادىلهپ بهيئهت قىلدى، ئاندىن
دېـگهن   ①بىز بىـلهن بهنـى تهمىـم ئارىسـىدا دەھنـا     ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
. لگىلهپ، بىر پارچه خهت يېزىپ بهرگهن بولسـاڭ قىلىپ بهگرا ېيهرنى چ

مۇساپىر ياكى شۇ يهردە ياشايدىغان كىشـىلهردىن باشـقا    بهنى تهمىمدىن
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  . دېـدى ـ ،  دەھنـادىن ئۆتـۈپ كهتمىسـۇن   ھېچكىم 

  ):كاتىبلىرىدىن بىرىگه(ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ــ  ــۇلھهي ـ ــا ! ئوغ ــا دەھن ــارچه خهت  بۇنىڭغ ــدە بىــر پ ــپ  ھهققى يېزى

ــ ! بهرگىــن ــدىـ ــدۇ . دې ــداق دەي ــله مۇن ــبهر  :قهي ســهلاللالھۇ مهن پهيغهم
ــۆرۈپ   ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــۋەتكهنلىكىنى ك ــا بېرى ــانى ئۇنىڭغ نىڭ دەھن

شــۇنىڭ  !؟تۇرســا يۇرتــۇمئــۇ دېــگهن مېنىــڭ ۋەتىــنىم،  .قالــدىم تۇرالمــاي
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهپهيغهمبهر  ،بىلهن
 .دىن ئۇنـداق، مۇنـداق يهرنـى سـورىمىدى    هنۇ سـ ئـ ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 

قويالرنىـــڭ يـــايلىقى، بهنـــى تهمىـــم  ـ    تـــۆگه ان يېـــرىئۇنىـــڭ ســـورىغ
پۈتـۈن  (ئۇ سـهندىن  . لىك خوتۇن ـ بالىالرنىڭ ھايات مهنبهسى قهبىلىسى

ـ بىر مـۇھىم جـاينى سـورىدى،     مۇشۇنداق ) ئاممىغا مهنپهئهت بېرىدىغان
  :ى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهپهيغهمبهر . دېدىم

مۇسـۇلمان  . تـوغرا ئېيتىـدۇ  بۇ بىچارە ئايال  .ي تۇرغىنتوختا، يازماــ 
ــانىكهن   ــداق بولغ ــۇلماننىڭ قېرىندىشــى، ئۇن ــگهن مۇس ــۇ ۋە دەل ،دې  - س

                                                 
 . چۆپلۈك جاڭگال -بهنى تهمىمنىڭ مهھهللىسىدىكى ئۆت  ①
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شـــهيتانغا قارشـــى ھهمكارلىشىشـــى  ۋە دەرەخلهرنـــى تهڭ ئىشلىتىشـــى
  . ①دېدى ـ! كېرەك

 )3070 :داۋۇد ئهبۇ(

ِد الَْعزِيزِ ْبنِ الرَّبِيعِ الُْجَهنِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجـدِِّه أَنَّ النَّبِـيَّ   عن َسْبَرةُ ْبُن َعْب - 4549
َك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَزلَ ِفي َمْوِضعِ الَْمْسجِِد َتْحَت َدْوَمٍة فَأَقَاَم ثَلَاثًا ثُمَّ َخَرَج إِلَى َتُبـو 

فَقَالَ لَُهْم َمْن أَْهلُ ِذي الَْمْرَوِة فَقَالُوا َبُنو رِفَاَعةَ ِمْن ُجَهْيَنةَ فَقَالَ  َوإِنَّ ُجَهْيَنةَ لَِحقُوُه بِالرَّْحَبِة
  .َمْن أَْمَسَك فََعِملَقَْد أَقْطَْعُتَها ِلَبنِي رِفَاَعةَ فَاقَْتَسُموَها فَِمْنُهْم َمْن َباَع َوِمْنُهْم 

ادىســى دجــۇھهنى  ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز ئىبنــى رەبىــئ ەســهبر - 4549
پهيغهمــبهر : بوۋىســىدىن رىــۋايهت قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ     ئــارقىلىق

ــهللهم    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــا (سـ ــپ،تهبۇكقـ ــازىرقى كېتىۋېتىـ ) ھـ
ئاستىدا ئۈچ كـۈن تۇرغانـدىن    ياۋا خورما دەرىخىمهسجىدنىڭ ئورنىدىكى 

ــى   ــا چىقتـ ــاراپ يولغـ ــا قـ ــيىن، تهبۇكقـ ــۇھهينه قهبىل .كېـ ــىىجـ نىڭ سـ
ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى پهيغهمــــبهر گهن يهردە رەھــــبه دېــــ ئــــادەملىرى

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  .ۋەسهللهمگه قوشۇلدى
  :ئهتراپىدىكىلهر. دىەپ سورىد ـ زۇلمهرۋەنىڭ ئاھالىسى كىملهر؟ــ 
پهيغهمـبهر  . دېـدى ـ   رىفائه ئـايمىقى، ى نىڭ بهنىجۇھهينه قهبىلىســ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
رىفـائه ئايمىقىغـا بېرىـۋەتتىم، ئـاراڭالردا     ى نـى بهنـ  يهر بـۇ  ،ئۇنـداقتا ــ 

ئۇالرنىـڭ بهزىسـى ئـۆزىگه تهقسـىم قىلىنغـان       .دېـدى ـ ! شىۋېلىڭالرۈبۆل
   .②پايدىالندىبهزىسى ساتماي ئۆزى  يهرنى ساتسا،

 )3068 :داۋۇد ئهبۇ(

طََع الزَُّبْيَر ُحْضـَر فََرِسـِه   َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقْ - 4550
  .فَأَْجَرى فََرَسُه َحتَّى قَاَم ثُمَّ َرَمى بَِسْوِطِه فَقَالَ أَْعطُوُه ِمْن َحْيثُ َبلَغَ السَّْوطُ

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 671(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 2636(ئهلبانى  ②
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رىــۋايهت مۇنــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئــۆمهر   - 4550
ھـۇ  رەزىيهلال زۇبهيـر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

ئـارىلىقنى كېسـىپ   پ ھېرىپ توختىغان يهرگىـچه  ۈرۈئېتى يۈگئهنهۇغا 
 دى ۋەتوختىغانغـا قهدەر چـاپتۇر   كىئېتىنـى تـا   زۇبهيـر  .دىبهرمهكچى بول

 پهيغهمبهر ،شۇنىڭ بىلهن .ئېتى توختىۋالغان يهردىن قامچىسىنى ئاتتى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ــ ! گىـچه بۆلـۈپ بېـرىڭالر   زۇبهيرگه ئاشـۇ قامچىسـى چۈشـكهن يهر   ــ 
   .①دېدى

 )3072 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َرُجلٍ ِمْن الُْمَهاجِرِيَن ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ غََزْوُت َمَع  - 4551
  .ُشَركَاُء ِفي ثَلَاٍث ِفي الْكَلَإِ َوالَْماِء َوالنَّارِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثًا أَْسَمُعُه َيقُولُ الُْمْسِلُمونَ

مهن  :مۇھـــاجىر ســـاھابىلهردىن بىـــرى مۇنـــداق دەيـــدۇ     – 4551
ئۈچ قېتىم غازاتقـا   للهبىلهن بىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

مۇسـۇلمانالر  «: ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  ھهر قېتىمدا پهيغهمـبهر  تىم ۋەچىق
ــوت ــۇ - ئـ ــۆپ، سـ ــىدە شـــ   چـ ــۈچ نهرسـ ــارەت ئـ ــوتتىن ئىبـ » تۇررىكېۋە ئـ

 .دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم الُْمْسـِلُمونَ    ـ 4552

  .َسِعيٍد َيْعنِي الَْماَء الَْجارَِيُشَركَاُء ِفي ثَلَاٍث ِفي الَْماِء َوالْكَلَإِ َوالنَّارِ َوثََمُنُه َحَراٌم قَالَ أَُبو 
ــاس    4552 ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــا ـــ ــۇ ئهنهۇمــ ــۋايهت رەزىيهلالھــ دىن رىــ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
سۇ ۋە ئوت قاتـارلىق ئـۈچ نهرسـىدە    ئېقىن ، ئوت ـ چۆپ ۇسۇلمانالر م«

تاپقـان   ىش ئـارقىلىق نى سـېت نهرسـىلهر  ، بـۇ بىر ـ بىرىگه شېرىك بولۇپ 
   .②»دۇرپۇل ھارام

 )2472 :ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 673(ئهلبانى  ①
دېگهن جۈمله زەئىپ سـهنهد بىـلهن   » بۇالرنى سېتىپ تاپقان پۇل ھارام«: سهھىه، ئهمما): 2004(ئهلبانى  ②

 . كهلگهن، ـ دېگهن
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحـَتَجَم   - 4553
  .َوأَْعطَى الَْحجَّاَم أَْجَرُه َواْسَتَعطَ

ــابــاس ئىبنــى ئاب - 4553 ــۋايهت مۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى ن
قـان  ) لوڭقا قويـۇپ ( سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

سـورىغان ئىـش ھهققىنـى بهردى ۋە ئوڭدىسـىغا     قان ئالغۇچىغا رۇپ، ئالدۇ
   .يېتىپ، بۇرنىغا دورا تامچىتتى

 )5691 :بۇخارى(

لَْيِه َوَسلََّم َعْبٌد ِلَبنِـي َبَياَضـةَ   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َحَجَم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع - 4554
َولَْو كَـانَ   ِمْن َضرِيَبِتِهفَأَْعطَاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْجَرُه َوكَلََّم َسيَِّدُه فََخفََّف َعْنُه 

  .ُسْحًتا لَْم ُيْعِطِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــى  - 4554 ــاس ئىبنـ ــا  ئاببـ ــۇ ئهنهۇمـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ : مۇنـ
قـان ئالغـان   ) لوڭقا قويـۇپ (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن پهيغهمبهر 

ــى بهيازنىــڭ  ــدى  كىشــى بهن ــۇلى ئى ــبهر  .ق ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ئۇنىڭغــــا ئىــــش ھهققىنــــى بهردى ۋە خوجــــايىنى بىــــلهن   ۋەســــهللهم

ارىنى دۆلهيـدىغان پـۇل مىقـ   ئۇنىڭ خوجايىنىغا كۈندىلىك ت زلىشىپ،سۆ
 ،بولسا ئىدى مئارقىلىق تاپقان پۇل ھارا قان ئېلىشئهگهر  .نىكلهتتىېي

ئۇنىـــڭ ئىـــش ھهققىنـــى  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر 
   .بهرمىگهن بوالتتى

 )1202 :مۇسلىم(

ِه َوَسلََّم َعـْن ثََمـنِ   َعْن أَبِي َمْسُعوٍد قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 4555
  .الْكَلْبِ َوَعْن َمْهرِ الَْبِغيِّ َوَعْن ُحلَْواِن الْكَاِهنِ

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ مهسئۇد  - 4555
 - ، ئىپـپهت پـۇلىنى  ئىتنىـڭ  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر 

ن كهلگهن پـۇلنى  مۇسىنى سېتىشتىن كهلگهن پۇلنى ۋە پالچىلىقتىۇن
   .ىگهنچهكل يىشتىنېي

  )2237 :بۇخارى(



  بۆلۈمى سودا ـ سېتىق

 622

َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ قَالَ َسأَلُْت َجابًِرا َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ َوالسِّنَّْورِ قَالَ َزَجَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  - 4556
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك

ــۇ – 4556 ــردىن  ئهب ــۋايهت قىلىنىــد زۇبهي ــداق رى مهن جــابىر : ۇمۇن
دىن ئىــت ۋە مۈشــۈكنى سېتىشــتىن كهلــگهن پــۇلنى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ

  :ىم، ئۇىديىش توغرۇلۇق سورىغانېي
ـــ  ــبهر ــ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــالردىن   سـ ــۇ ئىشـ بـ

  . بهردىب دەپ جاۋاـ  چهكلىگهن،
  )1569 :مۇسلىم(

  .إِلَّا كَلَْب َصْيٍد: ويف رواية - 4557
. مۇستهسـنا بۇنىڭـدىن  پهقهت ئـوۋ ئىتـى   : ىر رىۋايهتتهيهنه ب - 4557

   .①ـ دېيىلگهنبولىدۇ،  سېتىشقائوۋ ئىتىنى  يهنى
 )4295 :نهسائى(

ي َعْن اْبنِ ُمَحيَِّصةَ أََخا َبنِي َحارِثَةَ َعْن أَبِيِه أَنَُّه اْسَتأْذَنَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِف - 4558
  .َحجَّامِ فََنَهاُه َعْنَها فَلَْم َيَزلْ َيْسأَلُُه َوَيْسَتأِْذُنُه َحتَّى قَالَ اْعِلفُْه َناِضَحَك َوأَطِْعْمُه َرِقيقََكإَِجاَرِة الْ

بهنى ھارىسه قهبىلىسىلىك ئىبنى مۇھهييىسه دادىسـىدىن   - 4558
ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى پهيغهمــــبهر مهن : مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىــــدۇ

منــى ئىشلىتىشــكه  تاپقــان ئىــش ھهققى  ېلىــپقــان ئدىن ۋەســهللهم
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبهر  رۇخســـهت بېرىشـــىنى ســـورىغانىدىم،

ــهللهم ــتى  ۋەســ ــتىن توســ ــۇنى ئىشلىتىشــ ــا        .ئــ ــا ـ قايتــ مهن قايتــ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاخىرى سوراۋەرگهنىدىم،

يــېمهك ـ   ، قۇلۇڭغــا يهم ـ خهشــهك  ئــۇ پــۇلنى ئاپىرىــپ تــۆگهڭگه ــــ 
  . ②دېدى ـ! گىنئېلىپ بهر ئىچمهك

 )1277: تىرمىزى(

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 2971(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1027(ئهلبانى  ②
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َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُجلًا ِمْن ِكلَابٍ َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4559
Ȍَ لَـُه ِفـي   َعْن َعْسبِ الْفَْحلِ فََنَهاُه فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا ُنطْرُِق الْفَْحلَ فَُنكَْرُم فَـَرخَّ 

  .الْكََراَمِة
مۇنداق رىـۋايهت  دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهنهس ئىبنى مالىك  - 4559
ســهلاللالھۇ  كىــالب قهبىلىســىلىك بىــر كىشــى پهيغهمــبهر :قىلىنىــدۇ

 چــاپتۇرۇۋېلىش مېلىنــى چىشــى مالغــادىن ئهركهك ئهلهيهــى ۋەســهللهم
 هيهىسسـاالم ئهل ، پهيغهمـبهر ىدىسورىغان توغرۇلۇق بهدىلىگه پۇل ئېلىش

  :ئۇنى پۇل ئېلىشتىن توستى، ئۇ
ـــ  ــى رەســۇلۇلالھـ ــاللىرىمىزنىبىــز ئهركهك ! ئ ــدە، م چىشــى  بهرگهن

ــۈن الرنىــڭ ئىگىســى بىزنىــڭ  مال ــۆرمىتىمىز ئۈچ ــوۋغات ھ ئېلىــپ  س
بـۇ خىـل    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  ى، پهيغهمبهر ىدگهنـ دېكېلىدۇ،  

  . ①تتىسا بولىدىغانلىقىنى ئېيبۇل قىلوغاتنى قۋسو
 )1274 :تىرمىزى(

َعْن أََبي َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِيَّـاكُْم   - 4560
  .َوالْقَُساَمةَ قَالَ فَقُلَْنا َوَما الْقَُساَمةُ قَالَ الشَّْيُء َيكُونُ َبْيَن النَّاسِ فََيجِيُء فََيْنَتِقȌُ ِمْنُه

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  خـۇدرى   سهئىد ئهبۇ – 4560
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

  :ساھابىلهر .ـ دېدى! يىراق تۇرۇڭالر دىنهقۇسامــ 
 ىدى،دەپ ســـورىغانـ قۇســـامه دېـــگهن نـــېمه؟    ! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 
كىشـى ئارىسـىدا بىـر     نهچـچه بىـر  ر كىشـىنىڭ  ، بىقۇسامه دېگهنــ 
ــۇچ ىنهرســ ــۆزىگه    (ه نى تهقســىم قىلغ ــر قىســمىنى ئ ــۇ نهرســىنىڭ بى ئ

  . ②بهردى بدەپ جاۋائازايتىپ قويۇشىدۇر، ـ ) ئايرىۋېلىش ئارقىلىق
  )2783 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1024(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 591(ئهلبانى  ②
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ِمْن َحȘِّ َهـذَا   قَالَ الرَُّجلُ َيكُونُ َعلَى الِْفئَامِ ِمْن النَّاسِ فََيأُْخذُ: ويف رواية - 4561
  .َوَحȘِّ َهذَا

كۆپچىلىكنىــڭ  :مۇنــداق دېــيىلگهن  يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 4561
ئارىسىغا كىرىۋېلىپ، ئۇنىڭ ـ بۇنىڭ ھهققىدىن ئاز ـ ئازدىن ئېلىۋېلىش   

   .①قۇسامه دەپ ئاتىلىدۇ
 )2783 :داۋۇد ئهبۇ(

ِلأَبِي َبكْرٍ غُلَاٌم ُيْخرُِج لَُه الَْخـَراَج  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ  - 4562
َتْدرِي َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ َيأْكُلُ ِمْن َخَراجِِه فََجاَء َيْوًما بَِشْيٍء فَأَكَلَ ِمْنُه أَُبو َبكْرٍ فَقَالَ لَُه الُْغلَاُم أَ

اٍن ِفي الَْجاِهِليَِّة َوَما أُْحِسُن الِْكَهاَنـةَ  َما َهذَا فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َوَما ُهَو قَالَ كُْنُت َتكَهَّْنُت ِلإِْنَس
اَء كُلَّ إِلَّا أَنِّي َخَدْعُتُه فَلَِقَينِي فَأَْعطَانِي بِذَِلَك فََهذَا الَِّذي أَكَلَْت ِمْنُه فَأَْدَخلَ أَُبو َبكْرٍ َيَدُه فَقَ

  .َشْيٍء ِفي َبطْنِِه
 :هت قىلىنىــدۇمۇنــداق رىــۋايئهنهــادىن  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4562

ھهر كـۈنى  نىڭ بىـر قـۇلى بولـۇپ، ئـۇ قـۇلى      رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى ئهبۇ
بىـر نهرسـه   ) مهكلىك قاتـارلىق ېمهبلهغ ياكى ي(اردا دمهلۇم مىق ئۇنىڭغا

بىـر   .بهكـرى ئـۇ ئېلىـپ كهلـگهن نهرسـىلهرنى يهيتتـى       ئهبـۇ  ،تاپشۇراتتى
ــۈنى ــۇ    ،ك ــدى، ئهب ــر نهرســه ئېلىــپ كهل ــۇلى بى ــۇ ق ــدىن بهكــرى ئۇن ئ ىڭ

  :قۇلىيېگهندىن كېين، 
 ئهبــۇ .ـ دەپ ســورىدىبۇنىــڭ نهدىــن كهلگهنلىكىنــى بىلهمســهن؟   ــــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبهكرى 
  :قۇلى. دېدىـ نهدىن كهلگهن؟ ــ 
مهن جــاھىلىيهت دەۋرىــدە كــاھىنلىقتىن تــۈزۈك خهۋىــرىم يــوق ــــ 

 .ئالداپ، ئۇنىڭغا كاھىنلىق قىلىپ بهرگهن ئىـدىم  كىشىنىتۇرۇپ بىر 
بـــۇ نهرســـىنى شـــۇ چاغـــدىكى   ،بۈگـــۈن شـــۇ كىشـــى ئـــۇچراپ قېلىـــپ 

 سـهن شـۇ نهرسـىنى يېـدىڭ، ـ      ھهققى ئۈچۈن بهرگهنىدى،كاھىنلىقنىڭ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 592(ئهلبانى  ①
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قــولىنى ئاغزىغــا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بهكــرى  بــۇنى ئاڭلىغــان ئهبــۇ. دېــدى
  . قورسىقىدىكى ھهممه نهرسىنى قۇسۇۋەتتى ،تىقىپ

 )3842 :بۇخارى(

ِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنِّي َوَهْبُت عن عمر قَالَ َس - 4563
 ِلَخالَِتي غُلَاًما َوأََنا أَْرُجو أَنْ ُيَباَرَك لََها ِفيِه فَقُلُْت لََها لَا ُتَسلِِّميِه َحجَّاًما َولَا َصـاِئًغا َولَـا  

  .قَصَّاًبا
ــۆمهر  - 4563 ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــداق  رەزىيهلالھ ــدۇمۇن ــبهر : دەي مهن پهيغهم

ــان  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغ نىڭ مۇن
ھاممـا ئاچامغـا بىـر قـۇل     خهيرلىك بولۇش ئۈمىدى بىلهن مهن « :ئىدىم

ــۇنى : بهردىــم ۋە قــان ئالغۇچىغــا يــاكى  ) كهســىپ ئىگهللىشــى ئۈچــۈن (ب
   .①»دېدىم ـ! ىگىنبهرم شاگىرتلىققاياكى قاسساپقا ۋەگهرگه رزە

 )3430 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَـا   - 4565
  .َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َصاِحُب َمكْسٍ

ــامىر    - 4565 ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ــۇ ئـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
بــاجگىر « :لهيهــى ۋەســهللهم ســهلاللالھۇ ئهقىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر  

  . ②دېگهن »جهننهتكه كىرمهيدۇ
  )2937 :داۋۇد ئهبۇ(

 لََعَن”: قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ َعْنُه، اللَُّه َرِضَي طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ َعْن - 4566
  . “ِشَهاًبا اللَُّه فََمَسَخُه اَألْرضِ ِفي النَّاَس ُيْعِشُر كَانَ فَإِنَُّه ِمَرارٍ، ثَالثَ ُسَهْيال، اللَُّه

ــى ئىبنــى ئهبــ  - 4566 ــۇتالىــب  ۇئهل ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنه مۇن
: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۈچ قېتىمپهيغهمبهر  :رىۋايهت قىلىنىدۇ

 :دېگهنــدىن كېــيىن، مۇنــداق دېــدى» !لهنهت قىلســۇن ③ســۇھهيلگه هللا«
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 741(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 631(ئهلبانى ②
 .سۇھهيل ــ ئاسماندىكى بىر يۇلتۇزنىڭ نامى ③
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نىڭ مهھسۇالتلىرىنىڭ ئوندىن بىرىنـى  كىشىلهر )سۇھهيل(ئۇ  چۈنكى«
ــۇپ،     ــرى بولـ ــدىغان بىـ ــۈپىتىدە ئالىـ ــاج سـ ــا   هللابـ ــر يۇلتۇزغـ ــۇنى بىـ ئـ

  . ①»ئايالندۇرىۋەتكهن
 )181 :»ئهلكهبىر«(

َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ الْكَْسبِ أَطَْيُب قَالَ َعَملُ  - 4567
  .َوكُلُّ َبْيعٍ َمْبُرورٍ الرَُّجلِ بَِيِدِه

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     رافىئ ئىبنى خهدىج  - 4567
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنبىر كىشى پهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

ــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــى؟      ! ئ ــاكىز كهســىپ قايس ــاالل ۋە پ ەپ دـ ئهڭ ھ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر سورىغانىدى،

 ۋە )يهنـى ھۈنهرۋەننىـڭ ھـۈنىرى   (ئىشـى   قىلغـان لهن لى بىوئۆز قــ 
، ـ  )يهنى تىجارەت(سودا ـ سېتىق   خىيانهت، ساختىپهزلىك ئارىالشمىغان

   .②دەپ جاۋاب بهردى
  )16814 :ئهھمهد(

بُّ إِنَّ اللََّه ُيِح”: َعْن َساِلمٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 4568
  .“الُْمْؤِمَن الُْمْحَترَِف

ــدۇ     - 4568 ــداق دەيـ ــپ مۇنـ ــۋايهت قىلىـ ــىدىن رىـ ــالىم دادىسـ : سـ
ھـۈنىرى  هللا ا شۈبهىسـىزكى، «: سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر 

   .③دېگهن» ياخشى كۆرىدۇ مۇمىننى بهكۇئبار م
 )9097 :»ئهلئهۋسهت«ۋە  »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى جـابىر جـۇئفىي ھهققىـدە       ): 4478(ھهيسهمى  ①

لېكىن شۇئبه ۋە سـۇفيان سـهۋرى ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا       . ھهرخىل باھاالر بېرىلگهن
 .قويغان، ـ دېگهن

هت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد، بهززار ۋە تهبهرانــى رىــۋاي ): 6210(ھهيســهمى  ②
قالغـان  . مهسئۇدىي ئىسىملىك بىرى بار، گهرچه ئـۇ ئىشـهنچلىك بولسـىمۇ، ھهدىسـنى ئېلىشـتۈرۈپ قويىـدۇ      

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئاسـىم ئىبنـى ئۇبهيـدۇلالھ        ): 6231(ھهيسهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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إِنْ قَاَمِت السَّاَعةُ َوِفي َيِد أََحِدكُْم ”: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أََنسٍ، قَالَ النَّبِيُّ - 4569
  .“فَِسيلَةٌ فَلَْيْغرِْسَها
ــدۇكى،   - 4569 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهنهس رەزىيهلالھــ

بىرىڭالرنىـڭ قولىـدا يهرگه   «: پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
بولســا، قىيامهتنىــڭ ۋاقتــى كېلىــپ ) ىمجىــر(تىكمهكچــى بولغــان نوتــا 

  . ①»قالغان تهقدىردىمۇ، ئۇنى تىكىۋەتسۇن
 )1251 :بهززار(

 كاال أمسى من يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول Ƨعت قال عباس ابن عن - 4570
  .له فوراغم أمسى يديه عمل من

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 4570
بىــر كــۈن « :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يغهمــبهر قىلىنىــدۇكى، په

كهچكىچه ئىشلهپ ھارغـان كىشـى، شـۇ كـۈننى گۇنـاھالردىن پاكالنغـان       
  . ②دېگهن» ھالدا كهچ قىلغان بولىدۇ

 )»ئهلئهۋسهت«(

يَّـاُء  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَـانَ َزكَرِ  - 4571
  .َنجَّاًرا

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۈرەيرە  ئهبۇ – 4571
ــبهر  ــا «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهم  ئهلهيهىسســاالمزەكهرىي

  . دېگهن» ياغاچچى ئىدى
  )2379 :مۇسلىم(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي َعْن َعْمَرو ْبَن الَْعاȋِ قال َبَعثَ إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا - 4572
 قُلُْت أُرِيُد أَنْ أَْبَعثََك َعلَى َجْيȈٍ فَُيَسلَِّمَك اللَُّه َوُيْغنَِمَك َوأَْرغَُب لََك ِمْن الَْمالِ َرغَْبةً َصاِلَحةً قَالَ

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىرىنىـڭ ئىشـهنچلىك ئىكهنلىكـى      ): 6236(ھهيسهمى  ①

 .ئىسپاتالنغان، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك ماڭـا  ): 6238(ھهيسهمى  ②

 .م، ـ دېگهننامهلۇ
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َبةً ِفي الْإِْسلَامِ َوأَنْ أَكُونَ َمَع َرُسولِ َيا َرُسولَ اللَِّه َما أَْسلَْمُت ِمْن أَْجلِ الَْمالِ َولَِكنِّي أَْسلَْمُت َرغْ
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َعْمُرو نِْعَم الَْمالُ الصَّاِلُح ِللَْمْرِء الصَّاِلحِ

ــۇئهمـــر ئىبنـــى ئـــاس  - 4572 : مۇنـــداق دەيـــدۇ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
ادەم ئهۋەتىپ مېنى چاقىرتىپ ئ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

  :كهلگهندىن كېيىن
ماندان قىلىپ بىر يهرگه ئهۋەتمهكچـى،  ومهن سېنى بىر قوشۇنغا قــ 

سىپ قىلىدۇ ۋە نۇرغۇن ېساالمهت قايتىشنى نـ ئۇ يهردىن ساق   اڭاسهللا ا
مالغـا ئىـگه بولـۇپ قالسـىكهن     ياخشى مهن سېنى  .غهنىمهت ئاتا قىلىدۇ

  : مهن .دېدى ، ـدەيمهن
م، دۇنيانى كۆزلهپ مۇسـۇلمان بولمىـدى   - مال نمه! ئى رەسۇلۇلالھــ 

نىـــڭ پهيغهمبىـــرى بىـــلهن بىـــرگه هللامهن ھهقىـــقهتهن ئىســـالمنى ۋە ا
پهيغهمـبهر  . دېـدىم ـ بولۇشنى ياخشى كۆرگهنلىكتىن مۇسۇلمان بولدۇم،  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
دۇنيـا   - لياخشـى، تهقـۋادار كىشـىلهر ئۈچـۈن ھـاالل مـا      ! ــ ئـى ئهمـر  

   .①دېدى ـ! ؟ھه - دېگهن گۈزەل نېمهتىنېم
 )17309 :ئهھمهد(

عن أىب هريرة عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قـال الـدنانري والـدراهم     - 4573
  .خواتيم اهللا يف أرضه من جاء ƝاŹ مواله قضيت حاجته

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 4573
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

 .دۇرنىڭ يهردىكى مۆھۈرلىرىـ هللائالتۇن تىلال ۋە كۈمۈش تهڭگىلهر «
نىــڭ ھــاجىتى راۋا ئۇ ۈرى بىــلهن كهلســه،خوجايىنىنىــڭ مۆھــكىمكــى 
   .②دېگهن» بولىدۇ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه       ): 6242(ھهيسهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهھـمهد ئىبنـى مـۇھهممهد          ): 6247(ھهيسهمى  ②

 .ىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئىبنى مالىك ئىبنى ئهنهس ئىس

 )»ئهلئهۋسهت«(
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 فاهنـا  بالغنم عليكم قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عمر ابن عن - 4574
  .رغامها وامسحوا مراحها يف فصلوا اƨنة دواب من

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر  - 4574
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

. دۇرقوي بېقىڭالر، چۈنكى قوي دېـگهن جهننهتنىـڭ ھايۋانلىرىدىنـ   «
ئۇالرنىــــڭ ، ســــاڭالر بولىــــدۇقوينىــــڭ ئېغىلىــــدا نامــــاز ئوقۇشــــۇڭا 

  . ①دېگهن »!شۆلگىيىنى سۈرتۈپ قويۇڭالر) ئاققانئېغىزلىرىدىن (
 )»ئهلكهبىر«(

عن عبادة بن الصامت قال جاء رجل إىل النƑ صلى اهللا عليـه وسـلم    - 4575
  .يشكو إليه الوحشة فأمر أن يتخذ زوج اƩمام

مۇنــداق رىــۋايهت  دىنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئۇبــادە ئىبنــى ســامىت ـ    4575
نىڭ يېنىغـا  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ر بىر كىشى پهيغهمبه :قىلىنىدۇ

ئـۇنى   ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمبهر  ىدى،يالغۇزلۇقتىن شىكايهت قىلىپ كهلگهن
  . ②بۇيرىدى شقاۋېلىبېقى رپ كهپتهۈبىر ج

  )»ئهلكهبىر«(

َسـلََّم  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، قَالَ - 4576
  .ُيْعجُِبُه النَّظَُر إِلَى اُألْتُرجِّ َوكَانَ ُيْعجُِبُه النَّظَُر إِلَى الَْحَمامِ اَألْحَمرِ

كهبشه ئهنمارىـدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر      ئهبۇ – 4576
 )قۇشـالردىن (ۋە  ③اقـ تۇرۇنج) ۋىلهردىنېـ م(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  
   .④نى ياخشى كۆرەتتىقىزىل كهپتهرگه قاراپ تۇرۇش

 )850 :»ئهلكهبىر«(
                                                 

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى سهبىه ئىبنى ئـۆمهر دېـگهن   ): 6259(ھهيسهمى  ①
 . كىشىنىڭ تهرجىمهالىنى تاپالمىدىم، ـ دېگهن

ھهججــاج بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ســهلت ئىبنــى  ): 6262(ھهيســهمى  ②
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن

تــۇرۇنج ــــ ئىسســىق بهلبــاغالردا پىشــىدىغان بىــر خىــل مېــۋە بولــۇپ، رەڭگــى ۋە شــهكلى ئاپىلىســىنغا   ③
 .ئوخشايدۇ، تهمى چۈچۈمهل كېلىدۇ

ــۇ ســۇفيان ئهنمــارى     ): 6263(ھهيســهمى  ④ ــۇپ، ســهنهدىدە ئهب ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 4577
َبهِيَمةٌ إِلَّا كَانَ َوَسلََّم َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيْغرُِس غَْرًسا أَْو َيْزَرُع َزْرًعا فََيأْكُلُ ِمْنُه طَْيٌر أَْو إِْنَسانٌ أَْو 

  .لَُه بِِه َصَدقَةٌ
ــك   - 4577 ــى مالىـ ــۇ ئهنهس ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
قانــداقال بىــر مۇســۇلمان بىــرەر تــۈپ دەرەخ تىكســه يــاكى زىــرائهت   «
پايدىالنسـا،  ) يهپ(ى ھـايۋان  ، ئۇنىڭدىن قـۇش، ئىنسـان يـاك   قويسا تېرىپ

مـــۇھهققهقكى، ئـــۇ مۇســـۇلمان بۇنىـــڭ بهدىلىـــگه ســـهدىقه بهرگهننىـــڭ  
  . »ساۋابىنى ئالىدۇ

 )2320: بۇخارى(

عن َراِفُع ْبُن َخِديجٍ قَالَ قَِدَم َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوُهـْم   - 4578
ولُونَ ُيلَقُِّحونَ النَّْخلَ فَقَالَ َما َتْصَنُعونَ قَالُوا كُنَّا َنْصَنُعُه قَالَ لََعلَّكُْم لَْو لَْم َيأُْبُرونَ النَّْخلَ َيقُ

ذَا َتفَْعلُوا كَانَ َخْيًرا فََتَركُوُه فََنفََضْت أَْو فََنقََصْت قَالَ فَذَكَُروا ذَِلَك لَُه فَقَالَ إِنََّما أََنا َبَشـٌر إِ 
  .ٍء ِمْن ِدينِكُْم فَُخذُوا بِِه َوإِذَا أََمْرُتكُْم بَِشْيٍء ِمْن َرأْيٍ فَإِنََّما أََنا َبَشٌرأََمْرُتكُْم بَِشْي
مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رافىئ ئىبنى خهدىج  - 4578
 ،گه كهلگهندەىمهدىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ
ــن ــاخلىرىنى مهدىـ ــا شـ ــتۇرۇۋاتاتتى، ىلىكلهر خورمـ ــبهر  چاڭالشـ پهيغهمـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :دەپ سورىغانىدى، ئۇالر ـ نېمىشقا بۇنداق قىلىسىلهر؟ ـ

ــ بۇرۇندىن تارتىپ مۇشـۇنداق قىلىـپ كېلىۋاتـاتتۇق، ـ دەپ جـاۋاب      
  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. بېرىشتى

ــداق قىلمىســاڭالر،  ـــ بۇن ــوالرمىكىن؟ ـ دېــدى     ـ . تېخىمــۇ ياخشــى ب
ــداق قىلىشــتىن توختىــدى    ــۇالر ئۇن ــلهن، ئ ــا   .شــۇنىڭ بى ــېكىن خورم ل

مهدىـنىلىكلهر بـۇ ئهھـۋالنى    . كهتتـى ) ياكى ئـازالپ (مېۋىلىرى تۆكۈلۈپ 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه يهتكۈزگهنىـدى، پهيغهمـبهر      

  :ئهلهيهىسساالم
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 يمهن سـىلهرنى دىنىـ   .بىـر ئىنسـانمهن  ــ مهنمۇ سىلهرگه ئوخشاش 
ئهمما ئـۆز   .ئۇنى دەرھال ئىجرا قىلىڭالر ،بۇيرىسام سىگهئىشالردىن بىرەر

پىكرىمنى ئېيتقان ۋاقتىمدا، مېنىڭمۇ سىلهرگه ئوخشاش بىر ئىنسـان  
   .دېدىـ ! ئىكهنلىكىمنى ئۇنتۇپ قالماڭالر

 )2362 :مۇسلىم(

لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِقَْومٍ ُيلَقُِّحونَ فَقَالَ أََنسٍ أَنَّ ا َعْن َعاِئَشةَ َو - 4579
 لَْو لَْم َتفَْعلُوا لََصلَُح قَالَ فََخَرَج ِشيًصا فََمرَّ بِهِْم فَقَالَ َما ِلَنْخِلكُْم قَالُوا قُلَْت كَذَا َوكَذَا قَالَ

  .أَْنُتْم أَْعلَُم بِأَْمرِ ُدْنَياكُْم
رەزىيهلالھــــۇ ئهنهس  بىــــلهنئهنهــــا  ئىشــــه رەزىيهلالھــــۇئا - 4579

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر  :رىــۋايهت قىلىنىــدۇمۇنــداق دىن ئهنهــۇ
ــهللهم  ــا دەرىخىۋەس ــتۇرىۋاتقان  خورم ــى چاڭالش ــىنىڭ   ن ــوپ كىش ــر ت بى

  :يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ

 ئـۇالر پهيغهمـبهر  . دېدى ، ـ رەر ئىدىېبۇنداق قىلمىساڭالرمۇ مېۋە بــ 
ــدى     ــىدىن توختى ــان ئىش ــلهن قىلىۋاتق ــۆزى بى ــاالمنىڭ س . ئهلهيهىسس

) مهلـۇم ۋاقىتـتىن كېـيىن   ( .لېكىن خورمىالر سورتسـىز بولـۇپ قالـدى   
يهنه ئـۆتتى  ئۇالرنىـڭ يېنىـدىن   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

  :ۋە

  :ئۇالر. ـ دەپ سورىدى خورماڭالرغا نېمه بولدى؟ــ 

شـۇنىڭ بىـلهن،   (دېگهنىدىڭ » !اق قىلىڭالرمۇنداق ـ مۇند « :ــ سهن
، ـ دەپ جـاۋاب بېرىشـتى، بـۇنى     )خورمىلىرىمىز مۇشـۇنداق بولـۇپ قالـدى   

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر ئاڭلىغان 

 ئوبـدان بىلىسـىلهر   ــ ئۆزەڭالرنىڭ دۇنياۋىي ئىشلىرىڭالرنى مهندىن
  . دېدى ، ـ)بىلهتتىڭالر(

 )2363 :مۇسلىم(
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قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  : َعْن الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم، قَالَ - 4580
النَّْخلُ َوالشََّجُر َبَركَةٌ َعلَى أَْهِلِه، َوَعلَى َعِقبِهِْم َبْعَدُهْم، إِذَا كَـاُنوا ِللَّـِه   : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َشاِكرِيَن
ــى ئ  - 4580 ــهن ئىبنـ ــى ھهسـ ــۇ هلـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ

   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
ا قـ هللادەرەخلىـرى بـار كىشـىلهر بـۇ نـېمهت ئۈچـۈن ا       - خورما ۋە دەل«

 - دەرەخلىـرى ئۇالرغـا ۋە ئـۇرۇق    - دەل ،شۈكرى ئېيتىشـنى ئۇنۇتمىسـىال  
  . ①»ئهۋالتلىرىغا بهرىكهت ئېلىپ كېلىدۇ

  )2725 :»ئهلكهبىر«(

أََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعمَُّه الَْعبَّاَس ” :َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ - 4581
  .“َيأُْمُر بنيِه أَنْ َيْحُرثُُوا الْقَْضَب، فَإِنَُّه َيْنِفي الْفَقَْر

ــر    - 4581 ــى زۇبهي ــدۇلالھ ئىبن ــئاب ــۇرەزىيهلالھ ــۋايهت ۇ ئهنه دىن رى
ــبهر  ــدۇكى، پهيغهمـ ــهللهم قىلىنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــى  سـ تاغىسـ

ئۇنــــداق (نى بالىلىرىغــــا ئوتيــــاش تېرىتىشــــقا ئۈنــــدىگهن ۋە ئابباســــ
  . ②پېقىرلىقنىڭ ئالدىنى ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقان) قىلىشنىڭ

  )»ئهلكهبىر«(

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّفَقَةُ كُلَُّها َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ ا - 4582
  .ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِلَّا الْبَِناَء فَلَا َخْيَر ِفيِه

ــك   - 4582 ــى مالىـ ــۇ ئهنهس ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

نىـڭ ھهممىسـى   ىرىئۈچۈن خهجلىـگهن پۇلل  تۇرمۇشى نىڭئىنسان«
ئهممـا   ).ۋە سـاۋاب ئېلـپ كېلىـدۇ   ( لىنىدۇبيولىدا خهجلهنگهن ھېساهللا ا

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنى جامىئ ئىتـار  ): 6272(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ئهمهس، ـ دېگهن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى تونۇشلۇق): 6273(ھهيسهمى  ②
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ئۇنىڭـدا   پـۇلى بۇنىـڭ سـىرتىدا بولـۇپ،    بىنا سېلىش ئۈچۈن خهجلىگهن 
   .①»ھېچقانداق خهير يوق

 )2482 :تىرمىزى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج فََرأَى قُبَّـةً ُمْشـرِفَةً    َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى - 4583
تَّـى إِذَا  فَقَالَ َما َهِذِه قَالَ لَُه أَْصَحاُبُه َهِذِه ِلفُلَاٍن َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ قَالَ فََسكََت َوَحَملََها ِفي َنفِْسِه َح

َوَسلََّم ُيَسلُِّم َعلَْيِه ِفي النَّاسِ أَْعَرَض َعْنُه َصَنَع ذَِلـَك ِمـَراًرا   َجاَء َصاِحُبَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
ِكُر َرُسولَ َحتَّى َعَرَف الرَُّجلُ الَْغَضَب ِفيِه َوالْإِْعَراَض َعْنُه فََشكَا ذَِلَك إِلَى أَْصَحابِِه فَقَالَ َواللَِّه إِنِّي لَأُْن

لََّم قَالُوا َخَرَج فََرأَى قُبََّتَك قَالَ فََرَجَع الرَُّجلُ إِلَى قُبَِّتِه فََهَدَمَها َحتَّـى َسـوَّاَها   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ةُ قَالُوا َشـكَا  بِالْأَْرضِ فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ فَلَْم َيَرَها قَالَ َما فََعلَْت الْقُبَّ

ا َما لَا إِلَّا َما لَا ْيَنا َصاِحُبَها إِْعَراَضَك َعْنُه فَأَْخَبْرَناُه فََهَدَمَها فَقَالَ أََما إِنَّ كُلَّ بَِناٍء َوَبالٌ َعلَى َصاِحبِِه إِلَّإِلَ
  .َيْعنِي َما لَا ُبدَّ ِمْنُه

مۇنداق رىـۋايهت   دىنھۇ ئهنهۇرەزىيهلالس ئىبنى مالىك ئهنه - 4583
سـىرتقا   غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـر كـۈنى   پهي :قىلىنىدۇ

  :ۈپگىز بىر گۈمبهزنى كۆرېئ تى ۋەچىق
  :ساھابىلهر. دەپ سورىدى ـ بۇ نېمه؟ــ 
بـۇنى  . گـۈمبىزى، ـ دەپ جـاۋاب بهردى    پاالنىنىـڭ ئهنسـارىالردىن  بۇ ــ 

ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھېچنـېمه دېمىـدى،     
ئىگىســى  زگــۈمبه دە،كۈنلهرنىــڭ بىرىــ .ۆڭلىگه پۈكــۈپ قويــدىئهممــا كــ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    پهيغهمبهر  جامائهت ئارىسىدا تۇرغان
ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر  ردى، لــېكىنســاالم به يېنىغــا كېلىــپ، ئۇنىڭغــا

بىـر قـانچه    ئـۇ ئـادەم   .پ قاچتىلىئۇنىڭدىن يۈزىنى ئېئهلهيهى ۋەسهللهم 
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر  ،ان بولســىمۇقېــتىم ئۇرۇنغــ

ــدى   ــۈز بهرمى ــال ي ــا پهقهت ــادەم   .ئۇنىڭغ ــۇ ئ ــلهن، ئ ــۇنىڭ بى ــبهر  ش پهيغهم
دىن قهســتهن ئېلىــپ ۆزىــنىڭ يــۈزىنى ئســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

ىن خاپـــا ۆزىـــدنىڭ ئئهلهيهىسســـاالمقېچىۋاتقـــانلىقىنى ۋە پهيغهمـــبهر 
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ھهمراھلىرىغـا بولغـان ۋەقهدىـن     ،بېرىـپ قايتىپ  .ئىكهنلىكىنى بىلدى
  :شىكايهت قىلىپ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى بىلهن قهسهمكى، مهن پهيغهمبهر  نىڭ نامىهللاــ 
ھېس قىلـدىم،   مۇئامىله قىلىۋاتقانلىقىنىماڭا باشقىچه ۋەسهللهمنىڭ 

  : ھهمراھلىرى. دېدىـ 
 ،كهلگهنـدە بـۇ تهرەپـكه   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر  ـــ  

ــۈمبىزىڭنى كۆرگهن  ــېنىڭ گ ــدى س ــدۇ  (ى ــۇنداق قىلىۋاتى ــۇڭا ش ـ     ،)ش
، يهر بىـلهن يهكسـان   چېقىـپ گـۈمبهزنى   ئادەمبۇنى ئاڭلىغان . ىيىشتدې

شۇ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر باشقا بىر كۈنى، . قىلىۋەتتى
ــل ــى ۋەتهرەپــ ــۈمبهزنى   هرگه يهنه چىقتــ ــۇ گــ ــۆرۈپ، ئــ ــۇقىنى كــ  يوقلــ

  :ىنئهتراپىدىكىلهرد
  :ئۇالر. دەپ سورىدى ـ گۈمبهزگه نېمه بولدى، يوققۇ؟ــ ئۇ 

ـــ  ــا كېلىــپ  ـ ــ ،گۈمبهزنىــڭ ئىگىســى بىزنىــڭ يېنىمىزغ نىڭ ېس
، بىـز سـهۋەبىنى   ئـۆرىگهنلىكىڭنى ئېيتىـپ زارالنغانىـدى   ئۇنىڭدىن يـۈز  

. ىيىشــتدېـ قىــۋەتتى،   چېبېرىــپ گــۈمبهزنى  ،دەپ بهرگهنــدىن كېــيىن
  :ى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهپهيغهمبهر 

دىققهت قىلىڭالركى، زۆرۈر بولمىغان ھهر قانداق بىنا ئىگىسـىگه  ــ 
   .①دېدى ، ـباال بولىدۇ

 )5237 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َمرَّ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنـا   - 4584
ا َوأُمِّي فَقَالَ َما َهذَا َيا َعْبَد اللَِّه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َشْيٌء أُْصِلُحُه فَقَالَ أُطَيُِّن َحاِئطًا ِلي أََن

  .الْأَْمُر أَْسَرُع ِمْن ذَِلَك
مۇنداق رىۋايهت دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدۇلالھ ئىبنى ئهمر بئا - 4584
ــاتتىم   :قىلىنىــدۇ ــا الي قويۇۋات ــام بىــلهن بىــر تامغ يغهمــبهر په ،مهن ئان

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1122(ئهلبانى  ①
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ــزدىن   ــهللهم يېنىمى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدى  س ــۈپ قال ــى  ئۆت ۋە مېن
  :كۆرۈپ

  :مهن. دىەپ سورىد ـ ؟قىلىۋاتىسهننېمه ! ئابدۇلالھــ ئهي 
پهيغهمــبهر . مدېــدىـ تــامنى ئوڭشــاۋاتاتتىم،     ! ئــى رەســۇلۇلالھ ــــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
) مۇقىلىشىدىنىنىڭ يبۇ(شى ۇقىيامهتنىڭ قايىم بول) مېنىڭچه(ــ 

   .①دېدى يېقىنراقتۇر، ـ
 )5235 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َتَشاَجْرُتْم ِفي  - 4585
  .الطَّرِيقِ فَاْجَعلُوُه َسْبَعةَ أَذُْرعٍ

 ،دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 4585
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

 ڭتاالشـقا قالسـاڭالر، ئۇنىـ    - شىدا دەۇقانچه گهز بول نىڭسىلهر يول«
  . ②»يهتته گهز قىلىڭالر) كهڭلىكىنى(

 )1356 :تىرمىزى(

َمْن بىن فَْوَق َما  :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ - 4586
  .َيكِْفيِه كُلَِّف أَنْ َيْحِملَُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُعُنِقِه

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئابــدۇلالھ  - 4586
  :ېگهنمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

قىيـامهت كـۈنى    ،ق ئۆي سالسـا كىمكى ئۆزىنىڭ ھاجىتىدىن ئارتۇ«
   .③»ئۇنى بوينىدا كۆتۈرۈشكه زورلىنىدۇ

 )10287 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4361(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1093(ئهلبانى  ②
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 1176(ئهلبانى  ③
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َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاٍذ َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ  - 4587
ْو غََرَس غَْرًسا ِفي غَْيرِ ظُلْمٍ َولَا اْعِتَداٍء كَانَ لَُه أَْجٌر َمْن َبَنى ُبْنَياًنا ِمْن غَْيرِ ظُلْمٍ َولَا اْعِتَداٍء أَ

  .َجارٍ َما اْنُتِفَع بِِه ِمْن َخلْقِ اللَِّه َتَباَرَك َوَتَعالَى
ــبهر     - 4587 ــاز دادىســىدىن پهيغهم ــى مۇئ ــهھل ئىبن ــهلاللالھۇ س س

  :نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇئهلهيهى ۋەسهللهم
نـى  باشـقىالرنىڭ ھهققى  ۋە باشقىالرغا زۇلۇم قىلماسـتىن كىمكى «
هللا ئۇنىڭـدىن ا  كسـه، دەرەخ تى تۈپ ياكى بىر السالماستىن بىر بىنا سيهۋا

 ئـايىغى ۇ كىشـىگه  ئـ  ايـدىالنغان مـۇددەت ئىچىـدە،   ياراتقان مهخلۇقـاتالر پ 
  . ①»دۇىتىپ تۇرېي س ساۋابئۈزۈلمه

 )15189 :ئهھمهد(

ْيٍث قَالَ قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فَقَاَسْمُت أَِخي فَقَالَ َسِعيُد ْبـُن  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَر - 4588
ِفي  َزْيٍد إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُيَباَرُك ِفي ثََمنِ أَْرضٍ َولَا َدارٍ لَا ُيْجَعلُ

  .أَْرضٍ َولَا َدارٍ
مۇنـــداق رىـــۋايهت دىن ھـــۇ ئهنهـــۇرەزىيهلالئهمـــر ئىبنـــى ھـــۇرەيس  - 4588
) مېلىمنــــى(قېرىندىشــــىم بىــــلهن  ،مهن مهدىــــنىگه كېلىــــپ :قىلىنىــــدۇ

ــكهنۈبۆل ــد   ىدش ــى زەي ــهئىد ئىبن ــزگه ىم، س ــبهر بى ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
 ،مىـن يـاكى ئـۆي ئالمىسـا    ېزيهنه مىن ياكى ئۆي ساتقان پۇلغا ېز«: ۋەسهللهمنىڭ

   .②لىكىنى يهتكۈزدىدېگهن »تىدۇلۈپ كېۈئۇنداق پۇلدىن بهرىكهت كۆتۈر
 )1653: ئهھمهد(

عن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  - 4589
  .َمْن َباَع ُعقَْدةَ َمالٍ َسلَّطَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيَها َتاِلفًا ُيْتِلفَُها

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 117(ئهلبانى  ①
ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى قهيــس ئىبنــى   بــۇ ھهدىســنى): 6539(ھهيســهمى  ②

 .رەبىئنىڭ ئىشهنچلىك ياكى ئىشهنچسىز ئىكهنلىكىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن
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ــران ئى - 4589 ــى ھئىم ــۇ ســهين ۈبن ــۇ ئهنه ــۋايهت رەزىيهلالھ دىن رى
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ئۈچـــۈن مېلىنىـــڭ ئهڭ بهرىكهتلىـــك    كىمكـــى پـــۇل تېـــپىش  «
قىلىـپ   نىڭ مېلىنى بىر باالغا مـۇپتىال ئۇهللا ا ،سېتىۋەتسهقىسمىنىمۇ 

   .①»قويىدۇ
 )1653 :ئهھمهد(

 إِنَّ“:َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َمْسُعوٍد، ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4590
 َمـا  ذَِلَك ِمْن َشْيئًا َعْنُه ُيَصدُّوا أَنْ َواɋْنُس، الْجِنُّ الثَّقَالِن َعلَْيِه اْجَتَمَع فَلَوِ رِْزقُُه، لَُه الَْعْبَد

  .“اْسَتطَاُعوا
دىن رىـۋايهت  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا  ئىبنـى مهسـئۇد   ئابدۇلالھ  - 4590

  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
بولــۇپ، بــارلىق  رىزقــى بــار ئــۆزىگه اليىــقھهر قانــداق بهنــدىنىڭ «

ئىنســى ـ جىــن بىــر بهنــدىنىڭ رىزقىنــى توســۇپ قــېلىش ئۈچــۈن           
  . ②»لمايدۇبىرلهشكهن تهقدىردىمۇ، بۇنىڭغا قادىر بوال

 )»ئهلئهۋسهت«(

 الرِّْزَق إِنَّ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ الدَّْرَداِء، أَبِي َعْن - 4591
  .“أََجلُُه َيطْلُُبُه كََما الَْعْبَد لََيطْلُُب

ــۇ – 4591 ــۇ دەردا  ئهب ــۇ ئهنه ــدۇكى،  رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلىنى دىن رى
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ــه،  « ــداق ئىزدىسـ ــدىنى قانـ ــۇرىزقى ئهجهل بهنـ ــۇنى( مـ ــۇنداق) ئـ  شـ
   .③»ئىزدەيدۇ

 )1254 :بهززار(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى نامهلۇم بىرى بار، ): 6540(ھهيسهمى  ①

 .ـ دېگهن
 .، ـ دېگهنزەئىپ): 5309(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2510(ئهلبانى  ③
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َعْن َناِفعٍ قَالَ كُْنُت أَُجهُِّز إِلَى الشَّامِ َوإِلَى ِمْصَر فََجهَّْزُت إِلَى الِْعَراقِ فَأََتْيُت َعاِئَشةَ  - 4592
ا َتفَْعلْ َمـا  ُمْؤِمنَِني فَقُلُْت لََها َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني كُْنُت أَُجهُِّز إِلَى الشَّامِ فََجهَّْزُت إِلَى الِْعَراقِ فَقَالَْت لَأُمَّ الْ

ِلأََحِدكُْم رِْزقًا ِمْن  لََك َوِلَمْتَجرَِك فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا َسبََّب اللَُّه
  .َوْجٍه فَلَا َيَدْعُه َحتَّى َيَتَغيََّر لَُه أَْو َيَتَنكََّر لَُه

مهن شـام ۋە مىسـىرغا مـال سـاالتتىم،     : نافىئ مۇنداق دەيدۇ - 4592
ئائىشــه  ،بىــر قېــتىم ئىراققــا مــال ســېلىش ئۈچــۈن تهييــارلىق قىلىــپ

  :ىڭغائهنهانىڭ يېنىغا كهلدىم ۋە ئۇن رەزىيهلالھۇ
بــۇ  ېلىۋاتاتتىم،مهن شــامغا مــال ســ! ئــى مۆمىنلهرنىــڭ ئانىســىــــ 

  :، ئۇمىدىدېگهنـ ، لىدىمقېتىم ئىراققا مال تهييار
تىجـارەت قىلىـپ    دىن بېـرى سـېنىڭ بۇرۇنـ  ! ىغىـن ئۇنـداق قىلم ــ 

ــا ــدەن كېلىۋاتق ــرەر يېرىڭ ــۆزگىرىش  بى ــدۇئ ــبهر بولمىغان ؟ مهن پهيغهم
 - بىرىڭالرغا بىرەر يهردىـن مـال  هللا ا« :نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇ  ،ئىشى ئاقمىغانغا قهدەر ياكىئۇ يهردە ئىشى بۇزۇلغان  ،دۇنيا ئاتا قىلسا
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى »!يهرنى تهرك ئهتمىسۇن

 )2148 :ئىبنى ماجه(

َم قَالَ التَّاجُِر الصَُّدوُق الْأَِمُني َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 4593
  .َمَع النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَداِء

نىـدۇكى،  ىدىن رىـۋايهت قىل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  سـهئىد   ئهبۇ – 4593
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

هرلهر، پهيغهمـب ) قىيـامهت كـۈنى  (ئىشهنچلىك، راستچىل سـودىگهر  «
   .②»بولىدۇ ىللهلهر بىلهن بدهىېسىددىقالر ۋە ش

 )1209 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 469(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 210(ئهلبانى  ②
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َعْن إِْسَمِعيلَ ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَُّه َخَرَج َمَع النَّبِيِّ َصلَّى  - 4594
ُعونَ فَقَالَ َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ فَاْسَتَجاُبوا ِلَرُسولِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الُْمَصلَّى فََرأَى النَّاَس َيَتَباَي

ـ  ونَ َيـْوَم  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرفَُعوا أَْعَناقَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم إِلَْيِه فَقَالَ إِنَّ التُّجَّاَر ُيْبَعثُ
  .رَّ َوَصَدَقالِْقَياَمِة فُجَّاًرا إِلَّا َمْن اتَّقَى اللََّه َوَب

ئـارقىلىق  ئىسمائىل ئىبنى ئۇبهيـد ئىبنـى رىفـائه دادىسـى      - 4594
سهلاللالھۇ ئهلهيهى مهن پهيغهمبهر : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇبوۋىسىدىن 
ا ســودئهلهيهىسســاالم پهيغهمـبهر   .تىمىقــچبىــلهن نامازگاھقـا  ۋەسـهللهم  

  :قىلىشىۋاتقان بهزى كىشىلهرنى كۆرۈپ
دەرھـال باشـلىرىنى    كىشـىلهر  ىـدى، دەپ توۋل ـ   !هي سـودىگهرلهر ـــ ئ 

ــۈرۈپ ــبهر  ،كۆتـ ــهللهمگه قارا  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــتسـ . ىشـ
  :ئهلهيهىسساالم ئۇالرغاهيغهمبهر پ

نـى  هللاسودىگهرلهر قىيامهت كۈنى پاسىقالر قاتارىدا قوپىـدۇ، پهقهت ا ــ 
ــدى  ــۆز ئال ــۈرۈپا غك ــان قهســىمى كهلت ــانالر ۋە  ، قىلغ ــا چىقارغ نى ۋۇجۇدق

  . ①دېدى ، ـراستچىل بولغانالرال بۇنىڭدىن مۇستهسناىجارەتلىرىدە ت
 )1210 :تىرمىزى(

َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي غََرَزةَ قَالَ كُنَّا ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4595
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسمَّاَنا بِاْسمٍ ُهَو أَْحَسُن ِمْنـُه  ُنَسمَّى السََّماِسَرةَ فََمرَّ بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .فَقَالَ َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ إِنَّ الَْبْيَع َيْحُضُرُه اللَّْغُو َوالَْحلُْف فَُشوُبوُه بِالصََّدقَِة
ــ - 4595 بىـــز پهيغهمـــبهر : غهرەزە مۇنـــداق دەيـــدۇ ۇقهيـــس ئىبنـــى ئهبـ

دەپ ئـاتىالتتۇق، بىـر   “ بېدىكلهر”نىڭ زامانىدا مسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله
بىزنـى   ،يېنىمىزغـا كېلىـپ  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  ،كۈنى

  :تۇرۇپ ئۇنىڭدىنمۇ چىرايلىقراق بىر ئىسىم بىلهن ئاتاپ
دېگهنــدە قــۇرۇق گهپ، بىهــۇدە قهســهم  تىجــارەت! تىجــارەت ئهھلــىهي ــــ ئ

  . ②دېدى ـ! پات سهدىقه بېرىپ تۇرۇڭالر - تقىلىشالر بولۇپ تۇرىدۇ، شۇڭا پا
 )3326 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 211(ئهلبانى  ①
 . سهھىه، ـ دېگهن): 2845(ئهلبانى  ②
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  .وعنه مبعناه َهذَا الَْبْيَع َيْحُضُرُه الَْحِلُف َوالْكَِذُب فَُشوُبوُه بِالصََّدقَِة - 4596
يــۇقىرىقى بىــلهن ئوخشــاش رىــۋايهت   ىمــۇيهنه بىــر رىۋايهتت - 4596

ن گهپ، بىهـۇدە قهسـهم   سـودا دېگهنـدە يالغـا   « :ئۇنىڭـدا  ،قىلىنغان بولـۇپ 
، دېـدى  »پات سهدىقه بېرىپ تـۇرۇڭالر  - قىلىشالر بولۇپ تۇرىدۇ، شۇڭا پات

   .①ـ دېيىلگهن
 )3798 :نهسائى(

َعْن أََبي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 4597
  .قَةٌ ِللسِّلَْعِة ُمْمِحقَةٌ ِللَْبَركَةَوَسلََّم َيقُولُ الَْحِلُف ُمَنفِّ

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 4597
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

قهسهم مالنىڭ سېتىلىشىغا سـهۋەب  ) سودا ـ سېتىقتا قىلىنغان («
   .»رىۋېتىدۇۈكۆت بولىدۇ، لېكىن بهرىكهتنى

 )2087 :خارىبۇ(

  .ُمْمِحقَةٌ ِللَْبَركَِة: وأليب داود بلفظه - 4598
 »رىۋېتىــدۇۈبهرىكهتنــى كۆت«: داۋۇدنىــڭ رىۋايىتىــدىمۇ ئهبــۇ – 4598

 .دېگهن ئىبارە بىلهن رىۋايهت قىلىنغان
ـ  - 4599 ُه َعلَْيـِه  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .َوَسلََّم قَالَ َرِحَم اللَُّه َرُجلًا َسْمًحا إِذَا َباَع َوإِذَا اْشَتَرى َوإِذَا اقَْتَضى
دىن رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ    - 4599

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
) تۆلهشـكه تېگىشـلىك  (ۋە سېتىۋالغان ، نقابىر نهرسه ساتتائاال هللا ا«

   »!كهڭ قورساق بولغان ئادەمگه رەھمهت قىلسۇن قهرزىنى ئادا قىلغاندا
 )2076 :بۇخارى(

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 3555(ئهلبانى  ①
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َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوْزنُ َوْزنُ أَْهـلِ   - 4600
  .الُ أَْهلِ الَْمِديَنِةَمكَّةَ َوالِْمكَْيالُ ِمكَْي

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر  - 4600
  :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

قـۇقالرنى  وھ - زاكات، ئۆشرە قاتارلىق شهرىئهت بهلگىلىگهن ھهق(«
مهكـكه  ) يهنـى ئېغىرلىقتـا  (ىـدا  تاراز) ئادا قىلىشتا ئاساس قىلىنىدىغان

مهدىــنه ئهھلىنىــڭ ) يهنــى ھهجىمــدە( دەكهمچهنــ ئهھلىنىــڭ ئــۆلچىمى،
   .①»ئۆلچىمى ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ

 )3340: ئهبۇ داۋۇد(

  .َوْزنُ الَْمِديَنِة َوِمكَْيالُ َمكَّةَ :ويف رواية - 4601
مهدىنىنىــڭ تارازىســى ۋە مهككىنىــڭ «: يهنه بىــر رىــۋايهتته - 4601
   .ندېيىلگه »)ىنىدۇئېتىبارغا ئېل( كهمچىنى

 )3340 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 4602
  .َوَسلََّم قَالَ ِكيلُوا طََعاَمكُْم ُيَباَرْك لَكُْم

ــد   - 4602 ــى مهئ ــدام ئىبن ــدۇكى،  بتكهرىىمىق ــۋايهت قىلىنى ىن رى
  :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمغهمبهر پهي

) شۇنداق قىلسـاڭالر (ئۆلچهڭالر،  )كهمچهن بىلهن(ئاشلىقىڭالرنى «
   .»ئاشلىقىڭالر بهرىكهتلىك بولىدۇ

 )2128 :بۇخارى(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم ِلأَْصـَحابِ    - 4603
  .الِْمكَْيالِ َوالِْميَزاِن إِنَّكُْم قَْد ُولِّيُتْم أَْمَرْينِ َهلَكَْت ِفيِه الْأَُمُم السَّاِلفَةُ قَْبلَكُْم

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 2857(ئهلبانى  ①
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دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 4603
ا كهمچهن ۋە تـاراز  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
ئىككـى  ) مـۇھىم (شـۇنداق  سـىلهر  « :شـىلهرگه تۇتۇپ جان باقىدىغان كى

مۇشۇ ئىش ئىلگىرىكى ئۈممهتلهر  ئىش بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىسىلهركى،
   .①دېدى »پ كهتكهن ئىدىلۇھاالك بوسهۋەبىدىن 

 )1217 :تىرمىزى(

لَُه إِذَا بِْعَت  َعْن ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 4604
  .فَِكلْ َوإِذَا اْبَتْعَت فَاكَْتلْ

ــمان  - 4604 ــۇئوسـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :ئۇنىڭغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــه  « ــر نهرسـ ــاتقاندا بىـ ــلهپسـ ــنبهر كهمچهنـ ــېتىۋالغاندىمۇ گىـ ، سـ
   .دەپ تهلىم بهرگهن» !غىنئال كهمچهنلىتىپ

 )رىۋايهت قىلغان قرى مۇئهللهبۇخا(

َعْن َسلَْمانَ قَالَ لَا َتكُوَننَّ إِنْ اْسَتطَْعَت أَوَّلَ َمْن َيْدُخلُ السُّوَق َولَا آِخـَر   - 4605
  .َمْن َيْخُرُج ِمْنَها فَإِنََّها َمْعَركَةُ الشَّْيطَاِن َوبَِها َيْنِصُب َراَيَتُه

 مـۇمكىنقهدەر  :ەيتتـى مۇنـداق د رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   سهلمان  - 4605
كېيىن چىقىدىغان كىشى ھهممىدىن  پ،بازارغا ھهممىدىن بۇرۇن كىرى

بـايرىقىنى   ئۇ، بازار دېگهن شهيتاننىڭ جهڭ مهيدانى بولۇپ، چۈنكى. بولما
   .بازارغا تىكلهيدۇ

 )2451 :مۇسلىم(

  .ْد َتفَقََّه ِفي الدِّينِقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ لَا َيبِْع ِفي ُسوِقَنا إِلَّا َمْن قَ - 4606

                                                 
 .، ـ دېگهن)سهھىه مهۋقۇف(زەئىپ ): 212(نى ئهلبا ①
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: مۇنـداق دەيتتـى  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    - 4606
ــانۇن   ــازىرىمىزدا دىنىمىزنىــڭ ق بىلمىــگهن  نىزاملىرىنــى - بىزنىــڭ ب

   .①كىشى بىر نهرسه ساتىمهن دەپ ئولتۇرمىسۇن
  )487 :تىرمىزى(

ƃ َمْتَجًرا على َدَرجـِة   ما أَودُّ أنَّ«: قال -رضي اهللا عنه  -أبو الدرداء  - 4607
تفُـوُتƗ  الجاِمع دمشق، أُصيُب فيه كل َيوم Ʀسني ديناًرا أَتَصدَُّق هبا يف سـبيل اهللا، و 

الصالةُ يف اƨماعة، وما َيب ƠرƇُ ما أحلَّ اهللا، ولكن أكرُه أنْ ال أكون من الذين قال اهللا 
  . ﴾رِ اهللارجالٌ ال ُتلْهِيهِم Ɵارةٌ وال َبْيٌع عن ِذكْ﴿ :فيهم

ــۇ – 4607 ــۇ  دەردا ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــى  رەزىيهلالھـ ــداق دەيتتـ گهرچه : مۇنـ
دەمهشىق مهسجىدىنىڭ پهشتاقلىرىدىكى دۇكانالردا ھېچبىـر جامـائهت   

 هللا) ئـۇنى (تىلـال پـۇل تېپىـپ،     50ھهر كـۈنى   نامىزىدىن قالماي تـۇرۇپ، 
يولىدا سهدىقه قىلغىلى بولسىمۇ، مهن ئۇ يهردە دۇكىنىمنىڭ بولۇشىنى 

ــايمهن  ــارزۇ قىلم ــارقىلىق ( مهن .ئ ــۇ ســۆزلىرىم ئ ــان  هللا ا )ب ھــاالل قىلغ
: قۇرئانـدا تائـاال  هللا ا) مهن( لېكىن، مهنتىجارەتنى ھارام قىلماقچى ئهمهس

ــودا ﴿ ــى، سـ ــۇنداق ئهرلهركـ ــۇالر شـ ــۇالرنى ا -ئـ ــېتىق ئـ ــر هللاسـ ــى زىكىـ نـ
قىلىشتىن، ناماز ئۆتهشـتىن، زاكـات بېرىشـتىن غهپلهتـته قالدۇرمايـدۇ،      

يهنى قىيامهت ( ر ۋە كۆزلهر قااليمىقانلىشىپ كېتىدىغان كۈنئۇالر دىلال
ــۈنى ــدۇ )كـ ــن قورقىـ ــىلهردىن بوال  ②﴾دىـ ــۈپهتلىگهن كىشـ ــاي لدەپ سـ مـ

  . قېلىشىمدىن ئهنسىرەيمهن
 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

إِلَى َحِليقٍ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4608
َصلَّى اللَّـُه  النَّْصَرانِيِّ ِلَيْبَعثَ إِلَْيِه بِأَثَْوابٍ إِلَى الَْمْيَسَرِة فَأََتْيُتُه فَقُلُْت َبَعثَنِي إِلَْيَك َرُسولُ اللَِّه 

َتى الَْمْيَسَرةُ َواللَّـِه َمـا   َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَتْبَعثَ إِلَْيِه بِأَثَْوابٍ إِلَى الَْمْيَسَرِة فَقَالَ َوَما الَْمْيَسَرةُ َوَم

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 404(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 37سۈرە نۇر،  ②
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 كَذََب ِلُمَحمٍَّد َساِئقَةٌ َولَا َراِعَيةٌ فََرَجْعُت فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َرآنِي قَالَ
عٍ َشتَّى َخْيٌر لَُه ِمـْن أَنْ َيأُْخـذَ   َعُدوُّ اللَِّه أََنا َخْيُر َمْن ُيَباَيُع لَأَنْ َيلَْبَس أََحُدكُْم ثَْوًبا ِمْن رِقَا

  .بِأََماَنِتِه أَْو ِفي أََماَنِتِه َما لَْيَس ِعْنَدُه
پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهنهس ئىبنى مالىك  -4608

، ىـپ رىسـتىئاننىڭ يېنىغـا ئهۋەت  بىـر خ باي  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى
چه قــۇر كىــيىم بېرىــپ تۇرۇشــىنى نهچــبىــر  گــۈچهقولىغــا پــۇل كىرئۇنىڭــدىن 

  :ىپبېرمهن ئۇنىڭ يېنىغا  .دىسورى
غــا پــۇل لىقو .ئهۋەتتــىســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى پهيغهمــبهر ــــ 
  :ئۇ ،مىدىدېگهن ىدى، ـشىڭنى سورۇچه قۇر كىيىم بېرىپ تۇرنهچچه بىر كىرگۈ

ى بىـلهن قهسـهم   نىـڭ نـام  هللا ــ قولىغـا قاچـان ۋە قانـداق پـۇل كىرگـۈدەك؟     
 ــ ! بىرەر تۇياق چارۋىسـى يـاكى پادىسـى بولمىسـا؟    مۇھهممهدنىڭ يا قىلىمهنكى، 

سـهلاللالھۇ  پهيغهمبهر . قايتىپ كهلدىم )قۇرۇق قول(مهن  ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى
  :مېنى كۆرۈپالئهلهيهى ۋەسهللهم 

ئهڭ ئىشهنچلىك  دانىڭ دۈشمىنى يالغان سۆزلىدى، ئهمهلىيهتته سودىهللاــ 
يامــاق كىيىملىــرىڭالر، يېــنىڭالردا يــوق  ئۇچــاڭالردىكى  !مهن تۇرســام؟ كىشــى

كىـيىملهردىن  ) يېڭـى (نهرسىگه ئىشهنگهن ھالدا باشقىالردىن سـوراپ كىـيگهن   
   .دېدىياخشىراقتۇر، ـ 

  )؛ بهززار»ئهلئهۋسهت«؛ 13147 :ئهھمهد(
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