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ۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا بۇ كىتابتا ئ
  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
 كىلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن تـا   بولغان، يهنـى پهيغهمـبهر سـهلال   ) 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 

مــمه راۋىيلىــرى ھهدىســنى پىششــىق يــاد ئــېلىش ھه ،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 

سـنىڭ سـهھىهلىكىگه تهسـىر يهتكۈزىـدىغان     ھهدى ،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    “ياد ئـېلىش قـابىلىيىتى  پىششىق ”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

هنهد ئېتىبـارى بىـلهن   بىلهن رىۋايهت قىلىنغان بولسا، مهزكۇر ھهدىس بىر سـ 
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 
ىينىــڭ يــاكى بىــر زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى بىــرەر راۋ

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      
مىغــا دېــگهن تې »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«
ىسنىڭ سـهنهدى  بۇ ھهد«: 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
» ھىهبــۇ ھهدىســنىڭ ســهنهدى ســه«: 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» نهدى ھهسهنسه«ھهدىس 
ەئىپلىكىگه سهۋەب بولىـدىغان  زـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە   سهنهدى زەئىپ

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

نهدى ســه«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 «لىنغـان ھهدىـس   پ رىـۋايهت قى 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
نىچه ئــۆزى بىۋاســىته دېگىــ... 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«قالغــان ھهدىــس چۈشــۈپ 
   ).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 «س مۇنداق ھهدى
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
ان، ئهممــا دەرىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــهكلى تهڭلىشــىپ       قىلىنغــ

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

بۇ تۈردىكى ھهدىسنى تهكشۈرۈپ، بىر رىۋايهتنىڭ يهنه (دېيىلىدۇ » مۇزتهرىب«
ــدىن كۈچلــۈك يــ  اكى 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 مبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پهرۋەردىگـارى ا    ـ پهيغه  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 بۆلۈنىدۇ بويىچه
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،   

  ).لىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇمهۋزۇ قاتار
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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         ۇتتهسىلم
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 . ھهلهرنىڭ ئاساســــىي قىســــمىنى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالىــــدۇســــا
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

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

  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز
  ـ يىل 2009  
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سلىك، ، ھهجگه ئۈلگۈرەلمهوسۇلۇپ قېلىشدە تىھهج سهپىر
 فىدىيه بېرىش ۋە شهرتلىك ھهج قىلىش

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ الْأَْنَصارِيَّ َعْمرٍو ْبَن الَْحجَّاَج عن - 3571
 َوأََبا بَّاسٍَع اْبَن َسأَلُْت ِعكْرَِمةُ قَالَ قَابِلٍ ِمْن الَْحجُّ َوَعلَْيِه َحلَّ فَقَْد رَِجَع أَْو كُِسَر َمْن َوَسلََّم
  .َصَدَق فَقَالَا ذَِلَك َعْن ُهَرْيَرةَ

ھهججاج ئىبنى ئهمر ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رەسـۇلۇلالھ   - 3571
منىڭ بىر يېرى سۇنۇپ كهتسـه  كى«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

ــپ،   ــدىن چىقىـ ــا، ئېهرامـ ــاپ قالسـ ــاكى ئاقسـ كېيىنكـــى يىلـــى ھهج يـ
  .يهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى رىۋا» قىلسۇن

مهن ئىبنى ئابباس بىلهن ئهبـۇ ھـۇرەيرەدىن   : ئىكرىمه مۇنداق دەيدۇ
  :بۇ توغرۇلۇق سورىغانىدىم، ئۇ ئىككىسى

  . ①راست، ـ دېدى نىڭ رىۋايىتىــ ھهججاج
  )1862: ئهبۇ داۋۇد(

أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ : عن عمرو بن سعيد النخعي - 3572
: يق عسى أن يلقوا من يسألونه فإذا هم بابن مسعود فقال هلـم فخرج أصحابه إىل الطر

  .ليبعث هبدى أو بثمنه واجعلوا بينكم وبينه آمادا يوما فإذا ذبح فليحلل وعليه قضاء عمرته
: ئهمر ئىبنى سهئىد نهخهئىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  - 3572

دە، يىـالن  مهن ئۆمرەگه ئېهرام باغالپ، زاتى شۇقۇق دېـگهن يهرگه كهلگهنـ  
ــدى ــۇ مهســىلىنى ســورايدىغان بىــرەر كىشــى   . چېقىۋال ھهمراھلىــرىم ب

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1639(هلبانى ئ ①
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يولدا ئىبنـى مهسـئۇد   . ئۇچرىتىپ قاالرمىز دېگهن ئۈمىدته يولغا چىقتى
  :مهسىلىنى ئۇنىڭدىن سورىغانىدى، ئۇ ېلىپ،ئۇچرىشىپ قبىلهن 

ــ قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال ياكى مال ئالغۇدەك پۇلنى مهككىگه 
سىلهر ئۇنىڭ بىلهن بىر كۈننىڭ مهلۇم ۋاقتىنى ئېهرامـدىن  . ئهۋەتسۇن

قۇربـــانلىق مـــال بوغۇزالنغانـــدىن . چىقىـــش ئۈچـــۈن بهلگىلىـــۋېلىڭالر
كېيىن، ئېهرامدىن چىقسۇن، ئهمما كـېلهر يىلـى ئۆمرەنىـڭ قازاسـىنى     

  . قىلىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )غانرەزىن رىۋايهت قىل(

ارٍ أَنَّ َسِعيَد ْبَن ُحَزاَبةَ الَْمْخُزوِميَّ ُصرَِع بَِبْعȐِ طَرِيقِ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَس - 3573
َمكَّةَ َوُهَو ُمْحرٌِم فََسأَلَ َعلَى الَْماِء الَِّذي كَانَ َعلَْيِه َعْن الُْعلََماِء فََوَجَد َعْبَد اللَِّه ْبـَن ُعَمـَر   

مِ فَذَكََر لَُهْم الَِّذي َعَرَض لَُه فَكُلƌُهْم أََمَرُه أَنْ َيَتَداَوى َوَعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ َوَمْرَوانَ ْبَن الَْحكَ
ِدي َمـا  بَِما لَا ُبدَّ لَُه ِمْنُه َوَيفَْتِدَي فَإِذَا َصحَّ اْعَتَمَر فََحلَّ ِمْن إِْحَراِمِه ثُمَّ َعلَْيِه َحجُّ قَابِلٍ َوُيْه

  .اْسَتْيَسَر ِمْن الَْهْديِ
سهئىد ئىبنى ھـۇزابه  : بنى يهسار مۇنداق دەيدۇسۇاليمان ئى - 3573

ــپ      ــق كېتىۋېتى ــدە ئېهراملى ــر يېرى ــڭ بى ــكه يولىنى ــى مهك ، مهخزۇم
شـۇنىڭ بىـلهن،   . ئۇلىغىدىن يىقىلىـپ چۈشـتى ۋە ئېغىـر زەخمىلهنـدى    

ــداق قىلىــش      ــا چۈشــكهنلهردىن قان ــېقىن ئهتراپتىكــى ســۇنىڭ بويىغ ي
 ھىبنـى ئـۆمهر، ئابـدۇلال   ۋە ئابـدۇلالھ ئ  ىماقچى بولدىپهتىۋا سور ھهققىدە

 كــۆرۈپ،مهرۋان ئىبنــى ھهكهم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمالرنى  ،ئىبنــى زۇبهيــر
ۋە  ئـۇالر بىـردەك ئۇنىـڭ داۋالىنىشـى    . ئۇالرغا بولغـان ئهھـۋالنى ئېيتتـى   
ــى  ــى كېرەكلىكـ ــدىيه بېرىشـ ــۆمرە  فىـ ــا، ئـ ــىلىنىپ قالسـ ، ئهگهر ياخشـ

لى قايتا ھهج قىلغاندىن كېيىن، ئېهرامدىن چىقىشى، ئاندىن كېلهر يى
قۇربــانلىق ئېلىــپ كېلىــپ قىلىــپ، چــامى يهتكــۈدەك مالــدىن بىرنــى 

  . قىلىشى كېرەكلىكى توغرىسىدا پهتىۋا بهردى
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(



  سهپىرىدە توسۇلۇپ قىېلىش، ھهجگه ئۈلگۈرەلمهسلىك، فىدىيه بېرىش ۋە شهرتلىك ھهج قىلىشھهج 
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 قَِدƹًا كَانَ الَْبْصَرِة أَْهلِ ِمْن َرُجلٍ َعْن السَّْخِتَيانِيِّ َتِميَمةَ أَبِي ْبنِ أَيُّوَب َعْن - 3574
 َمكَّةَ إِلَى فَأَْرَسلُْت فَِخِذي كُِسَرْت الطَّرِيقِ بَِبْعȐِ كُْنُت إِذَا َحتَّى َمكَّةَ إِلَى َخَرْجُت لَقَا أَنَُّه
 فَأَقَْمـتُ  أَِحلَّ أَنْ أََحٌد ِلي ُيَرخȌِّْ فَلَْم َوالنَّاُس ُعَمَر ْبُن اللَِّه َوَعْبُد َعبَّاسٍ ْبُن اللَِّه َعْبُد َوبَِها
  .بُِعْمَرٍة أَْحلَلُْت َحتَّى أَْشُهرٍ َسْبَعةَ اِءالَْم ذَِلَك َعلَى

ئهييـــۇب ئىبنـــى ئهبـــۇ تهمىـــمه ســـىختىيانىدىن رىـــۋايهت  - 3574
قىلىنىدۇكى، بهسرەلىك بىر ئـادەم ئـۆز بېشـىدىن ئـۆتكهن مۇنـداق بىـر       

ــى ئېيتىــپ بهرگهن ــا چىقىــپ، بىــر يهرگه   : ۋەقهن ــاراپ يولغ مهككىــگه ق
ۋا سـوراش  ىـ هن ئېهرامـدىن چىقىشـقا پهت  م. بارغاندا، پۇتۇم سۇنۇپ كهتتى

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس، ئابــدۇلالھ . ئۈچــۈن مهككىــگه ئــادەم ئهۋەتــتىم
ــۆمهر ۋە باشــقىالر مهككىــدە ئىــكهن  ئۇالرنىــڭ ھېچقايسىســى . ئىبنــى ئ

شـۇنىڭ بىـلهن،   . مېنىڭ ئېهىرامدىن چىقىشـىمغا رۇخسـهت قىلمـاپتۇ   
سـاقايغاندىن  (ي تـۇرۇپ،  ىـدا يهتـته ئـا   بوي ئۆزەم چۈشكهن يهردىكى سۇنىڭ

  . ئېهرامدىن چىقتىمئاندىن ئۆمرە قىلىپ، ) كېيىن
  )811: مالىك(

 بِالَْبْيِت َيطُوَف َحتَّى َيِحلƌ لَا بَِمَرضٍ الُْمْحَصُر قَالَ أَنَُّه ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3575
 أَْو ِمْنَهـا  لَـهُ  ُبدَّ لَا الَِّتي الثَِّيابِ ِمْن َشْيٍء لُْبسِ إِلَى اْضطُرَّ فَإِذَا َوالَْمْرَوِة الصَّفَا َبْيَن َوَيْسَعى
  .َوافَْتَدى ذَِلَك َصَنَع الدََّواِء

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ مۇنــداق    - 3575
كېســـهل ســـهۋەبىدىن ) دايولىـــھهج : (دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

پ قىلىـپ، سـهفا بىـلهن مهرۋە    كىشى بهيتـۇلالھنى تـاۋا   توسۇلۇپ قالغان
كىــيىم كىــيىش . ئارىســىدا ســهئيى قىلمىغــۇچه ئېهرامــدىن چىقمايــدۇ

نداق شۇئاندىن ياكى دورا ئىچىشكه مهجبۇر بولۇپ قالسا، فىدىيه بېرىپ، 
  . قىلسا بولىدۇ

  )809: مالىك(



  سودا ـ سېتىق بۆلۈمى

 12

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى ِهاللَّ َرُسولُ أُْحِصَر قَْد َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ - 3576
  .قَابِلًا َعاًما اْعَتَمَر َحتَّى َهْدَيُه َوَنَحَر نَِساَءُه َوَجاَمَع َرأَْسُه فََحلََق َوَسلََّم

ــدۇ     - 3576 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ : ئىبنـ
ئــۆمرە (رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ) ھــۇدەيبىيه يىلــى(

كهئــبىگه كىرىشــتىن ) ، ھــۇدەيبىيهگه كهلگهنــدەچىقىــپ ئۈچــۈن يولغــا
ــدى ــا    . چهكلهنــ ــۈردى، ئاياللىرىغــ ــى چۈشــ ــلهن، چېچىنــ ــۇنىڭ بىــ شــ

ئانـدىن كېيىنكـى   . يېقىنچىلىق قىلـدى ۋە قۇربـانلىقىنى بوغۇزلىـدى   
  . ئۆمرە قىلدى قايتا يىلى

  )1809: بۇخارى(

ا الَْبَدلُ َعلَى َمْن َنقȐََ َحجَُّه بِالتَّلَـذƌِذ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما إِنََّم - 3577
فَأَمَّا َمْن َحَبَسُه ُعذٌْر أَْو غَْيُر ذَِلَك فَإِنَُّه َيِحلƌ َولَا َيْرجُِع َوإِنْ كَانَ َمَعُه َهْدٌي َوُهَو ُمْحَصـٌر  

َيْبَعثَ بِِه لَْم َيِحلَّ َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َنَحَرُه إِنْ كَانَ لَا َيْسَتِطيُع أَنْ َيْبَعثَ بِِه َوإِنْ اْسَتطَاَع أَنْ 
  .َمِحلَُّه

بهدەل : ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 3577
ئېهرامدا تۇرۇپ چهكلهنگهن ئىشـالرنى قىلىـپ،   ) يهنى قازا ھهج قىلىش(

ئهممـا بىـر ئـادەم ئـۆزرە يـاكى      . ھهجىنى بۇزغان كىشىگه ۋاجىـب بولىـدۇ  
ــدىن  ــدا توســۇلۇپباشــقا ئىشــالر ســهۋەبىدىن  ئۇن قالســا، ئېهرامــدىن  يول
ئهگهر قۇربـانلىق ئېلىـپ كهلـگهن     .قايتمايـدۇ لېكىن يۇرتىغـا  چىقىدۇ، 
توســۇلۇپ قالغــان  تاپالمىســا، ئــۇنى مهككىــگه ئهۋەتىشــكه ئامــال  بولــۇپ،
قۇربـانلىقى   ،گه ئهۋەتىـش ئامـالى بولسـا   ىـ ئهگهر مهكك .بوغۇزاليـدۇ يېرىدە 

هرامــدىن ېبوغۇزالنغانغــا قهدەر ئ بېرىــپ مهككىــگه يېتىــپجايىغــا يهنــى 
  . قمايدۇىچ

  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َناجَِيةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ اَألْسلَِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ - 3578
ا َرُسولَ اللَِّه اْبَعثْ َمِعي بِالَْهْديِ فɊََْنَحْرُه ِفي الَْحـَرمِ،  َي”: َوَسلََّم ِحَني ُصدَّ الَْهْدُي، فَقُلُْت
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آُخذُ بِِه ِفي أَْوِدَيٍة، ال َيقِْدُرونَ َعلَيَّ ِفيَها، فََبَعثَُه َمِعي َحتَّـى  : َوكَْيَف َتأُْخذُ بِِهÝ قُلُْت: قَالَ
  .َنَحْرُتُه ِفي الَْحَرمِ

ــلهمى د    - 3578 ــدۇب ئهس ــى جۇن ــاجىيه ئىبن ــداق  ن ــىنىڭ مۇن ادىس
مۇشـــرىكالر پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ : دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ

قۇربـانلىق قىلىشـتىن توسـقان ۋاقىتتـا،      ەمدەئهلهيهى ۋەسهللهمنى ھهر
  :مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ

قۇربانلىقىڭنى ماڭـا قوشـۇپ قـويغىن، مهن    ! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى 
  :تۇلالھنىڭ يېنىدا بوغۇزالپ بېرەي، ـ دېسهمئېلىپ بېرىپ، بهي

  .ــ بهيتۇلالھقا قانداق ئېلىپ بارىسهن؟ ـ دەپ سورىدى
ــــ مۇشــرىكالر يېتىــپ بارالمايــدىغان جىلغىــالر ئــارقىلىق ئېلىــپ 

شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     . بــارىمهن، ـ دېــدىم    
ئېلىـپ   نىربـانلىق مهن قۇ. ۋەسهللهم قۇربانلىقىنى ماڭا قوشـۇپ قويـدى  

  . ۇزلىدىمبېرىپ، بهيتۇلالھنىڭ يېنىدا بوغ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َماِلك قَالَ َمْن ُحبَِس بَِعُدوٍّ فََحالَ َبْيَنُه َوَبْيَن الَْبْيِت فَإِنَُّه َيِحلƌ ِمْن كُلِّ  - 3579
ْيَس َعلَْيِه قََضاءĄ و َحدَّثَنِي َعْن َماِلك أَنَّـُه  َشْيٍء َوَيْنَحُر َهْدَيُه َوَيْحِلُق َرأَْسُه َحْيثُ ُحبَِس َولَ

َي َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحلَّ ُهَو َوأَْصَحاُبُه بِالُْحَدْيبَِيِة فََنَحـُروا الَْهـدْ  
بِالَْبْيِت َوقَْبلَ أَنْ َيِصلَ إِلَْيِه الَْهْدُي ثُمَّ  َوَحلَقُوا ُرُءوَسُهْم َوَحلƌوا ِمْن كُلِّ َشْيٍء قَْبلَ أَنْ َيطُوفُوا

ـ  ُه أَنْ لَْم ُيْعلَْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر أََحًدا ِمْن أَْصَحابِِه َولَا ِممَّْن كَانَ َمَع
  .َيقُْضوا َشْيئًا َولَا َيُعوُدوا ِلَشْيٍء

كىمكـى دۇشـمهن   : الھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ  مالىك رەزىيهل – 3579
توسـۇلۇپ قالغـان يهردە قۇربـانلىقىنى     تۈپهيلىدىن يولدا توسۇلۇپ قالسـا، 

مۇنـداق  . بوغۇزاليدۇ، چېچىنى چۈشۈرىدۇ ۋە ئېهرامدىن پۈتۈنلهي چىقىدۇ
سـهلاللالھۇ   ماڭا يېتىشىچه، پهيغهمبهر. ھهجنىڭ قازاسىنىمۇ قىلمايدۇ

ابىلىرى ھــۇدەيبىيهدە توســۇلۇپ قالغانــدا،   ۋە ســاھ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
، بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلماي ۋە قۇربانلىق مـالالر بوغۇزلىنىـدىغان جايغـا   
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يېتىــــپ بارمــــاي تــــۇرۇپ، چــــاچلىرىنى چۈشــــۈرۈپ، يهنــــى ھهرەمــــگه 
پهيغهمــبهر . قۇربــانلىقلىرىنى بوغــۇزالپ، ئېهرامــدىن پۈتــۈنلهي چىققــان 

ــۆزىگه ھهمــراھ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاھابىلى  رىدىن يــاكى ئ
ئۇنىــڭ قازاســىنى قىلىشــقا يــاكى ئۆمرەنىــڭ  نــىبولغــانالردىن ھېچكىم

  . رىمىغانبىرەر ئىشنى قايتىدىن قىلىشقا بۇيپائالىيهتلىرىدىن 
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

ى إِذَا كَانَ عن ُسلَْيَمانُ ْبُن َيَسارٍ أَنَّ أََبا أَيُّوَب الْأَْنَصارِيَّ َخَرَج َحاجŋا َحتَّ - 3580
َر بِالنَّازَِيِة ِمْن طَرِيقِ َمكَّةَ أََضلَّ َرَواِحلَُه َوإِنَُّه قَِدَم َعلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َيْوَم النَّْحـرِ فَـذَكَ  

قَابِلًـا   ذَِلَك لَُه فَقَالَ ُعَمُر اْصَنْع كََما َيْصَنُع الُْمْعَتِمُر ثُمَّ قَْد َحلَلَْت فَإِذَا أَْدَركَـَك الَْحـجُّ  
  .فَاْحُجْج َوأَْهِد َما اْسَتْيَسَر ِمْن الَْهْديِ

ئهبۇ ئهييـۇب ئهنسـارى   : سۇاليمان ئىبنى يهسار مۇنداق دەيدۇ - 3580
رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ھهج قىلىـش نىيىتىـدە يولغـا چىقىـپ، مهككىنىـڭ       

تۆگىلىرىنى يۈتتۈرۈپ  مىنىدىغانيولىدىكى نازىيه دېگهن جايغا بارغاندا 
قۇربـــان شـــۇ ســـهۋەبتىن ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتابنىـــڭ يېنىغـــا . قويـــدى

ئـۆمهر   .ىتـ ئهھۋالنى ئېيتئاران كېلهلىدى ۋە  ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا

ئـۆمرۈڭ  كېلهر يىلـى  . ئېهرامدىن چىققىنئاندىن ئۆمرە قىلىپ، ــ 
  . ىـ دېد! ھهج قىلىپ، قۇربىڭغا اليىق قۇربانلىق قىلغىن يار بهرسه،

  )870: مالىك(

 ْبـنُ  َوُعَمـرُ  النَّْحـرِ  َيْوَم َجاَء الْأَْسَوِد ْبَن َهبَّاَر أَنَّ َيَسارٍ ْبنِ ُسلَْيَمانَ َعْن - 3581
 فَةََعَر َيْوُم الَْيْوَم َهذَا أَنَّ َنَرى كُنَّا الِْعدَّةَ أَْخطَأَْنا الُْمǘِْمنَِني أَِمَري َيا فَقَالَ َهْدَيُه َيْنَحُر الَْخطَّابِ
 اْحِلقُوا ثُمَّ َمَعكُْم كَانَ إِنْ َهْدًيا َواْنَحُروا َمَعَك َوَمْن أَْنَت فَطُْف َمكَّةَ إِلَى اذَْهْب ُعَمُر فَقَالَ
 ِفـي  أَيَّامٍ ثَلَاثَِة فَِصَياُم َيجِْد لَْم فََمْن َوأَْهُدوا فَُحجُّوا قَابِلٌ َعاٌم كَانَ فَإِذَا َواْرجُِعوا قَصُِّروا أَْو
  .َرَجَع إِذَا َوَسْبَعٍة لَْحجِّا
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ھهببار ئىبنى ئهسۋەد : سۇاليمان ئىبنى يهسار مۇنداق دەيدۇ - 3581
ئــۆمهر بــۇ ۋاقىتتــا . يېتىــپ كهلــدىقۇربــان ھېيتنىــڭ بىرىنچــى كــۈنى 

  :ھهببار. ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قۇربانلىقىنى بوغۇزالۋاتاتتى
هرنى خاتـا سـاناپ، بۈگـۈننى    بىـز كـۈنل  ! ئمىنلهرنىڭ ئهمىرىۇــ ئى م

دەپ ) ى كــۈنىچيهنــى زۇلههجــجه ئېيىنىــڭ توققــۇزىن   (ئهرافــات كــۈنى  
  :ـ دېۋىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھېسابالپتىمىز،

. ــ ھهمراھلىرىڭ بىـلهن بىلـله مهككىـگه بېرىـپ، تـاۋاپ قىلىڭـالر      
قۇربانلىقىڭالر بولسـا، بوغۇزلىغانـدىن كېـيىن، چېچىڭالرنـى چۈشـۈرۈپ      

ھهج  قايتـا كېلهر يىلـى  . قايتىڭالريۇرتۇڭالرغا قىسقارتىپ، ئاندىن  ياكى
ــال   ــانلىق مـ ــالر ۋە قۇربـ ــۇزالڭالرئېلىـــپ كېلىـــپ قىلىڭـ ــم . بوغـ كىـ

قۇربانلىق قىاللمىسا، ھهجدە ئۈچ كۈن، ئۆز يۇرتىغا قايتقاندا يهتـته كـۈن   
  . زا تۇتسۇن، ـ دېدىرو

  )871: مالىك(

 فإن أحصرŹ فما استيسر مـن اهلـدى  يف قوله تعاىل : عن ابن عباس - 3582
يعƖ ما استيسر من األزواج الثمانية األناث أو الذكور من اإلبل والبقـر والضـأن   : قال
  .واƫعز

ئهگهر : تائاالنىــڭ هللاـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا    3582
ھهج يـــاكى ئـــۆمرەنى ئـــادا ) دۈشـــمهن يـــاكى كېســـهللىك ســـهۋەبىدىن(

يهنـى  (ئۇچرىسـاڭالر، ئـۇ ھالـدا نـېمه ئوڭـاي بولسـا       قىلىشتا توسقۇنلۇققا 
 ①شـۇنى قۇربـانلىق قىلىڭـالر   ) تۆگه، كاال، قويدىن نېمىنى تاپالىساڭالر

ــايىتى ھهققىــدە  ــۆگه، كــاال، قــوي ۋە ئۆچكىنىــڭ  : توختىلىــپ دېــگهن ئ ت
ئهركهك يـــاكى چىشىســـىدىن ئىبـــارەت ســـهككىز تۈرلـــۈك مالـــدىن      

لىق قىلىڭالر دېگهنلىـك بولىـدۇ،   قايسىسىنى تاپالىساڭالر، شۇنى قۇربان
  . ـ دېگهن

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 196سۈرە بهقهرە،  ①
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بدنة أو بقرة أو سـبع  : سئل عما استيسر من اهلدى فقال: عن ابن عمر - 3583
  ).رزين. (شياه وأن أهدى شاة أحب إƃ من أن أصوم أو أشرك يف جزور

: ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن يـۇقىرىقى ئـايهتتىكى   - 3583
دېگهن ئىبارىنىڭ مهنىسى ھهققىـدە سـورالغانىدى،    Ŷنېمه ئوڭاي بولسا﴿
  :ئۇ

. ــ بۇ ئىبارىدىن تۆگه ياكى كاال ۋە ياكى يهتـته قـوي كـۆزدە تۇتۇلغـان    
ئون كـۈن  قۇربانلىق قىلىش ــ مهن ئۈچۈن  نى مۇستهقىلبىر تۇياق قوي

ئــۆزى بىــلهن يهتــته (روزا تۇتــۇش يــاكى ئــالته ئــادەم بىــلهن بىرلىشــىپ  
  . ، بىر تۆگىگه شېرىك بولۇشتىن ياخشىراق، ـ دەپ جاۋاب بهردى)ولىدۇب

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 َعلَيَّ َوقََف قَالَ َحدَّثَُه ُعْجَرةَ ْبَن كَْعَب أَنَّ لَْيلَى أَبِي ْبَن الرَّْحَمنِ َعْبَد عن - 3584
 قُلُْت امَُّكَهَو ُيǘِْذيَك فَقَالَ قَْملًا َيَتَهافَُت َوَرأِْسي َيِةبِالُْحَدْيبِ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
 بِِه أَْو َمرِيًضا ِمْنكُْم كَانَ فََمْن الْآَيةُ َهِذِه َنَزلَْت ِفيَّ قَالَ اْحِلْق قَالَ أَْو َرأَْسَك فَاْحِلْق قَالَ َنَعْم
 بِفََرقٍ َتَصدَّْق أَْو أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ ُصْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص النَّبِيُّ فَقَالَ آِخرَِها إِلَى َرأِْسِه ِمْن أَذًى
  .َتَيسََّر بَِما اْنُسْك أَْو ِستٍَّة َبْيَن

ــدۇراھمان ئىبنــى ئهبــ  - 3584 كهئــب ئىبنــى ئۇجرەنىــڭ  لهيــال  ۇئاب
ھۇدەيبىيه كـۈنلىرى، بېشـىمنى    :مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

كهن ھالــدا تۇرســام، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پىــت بېســىپ كهتــ
  :ۋەسهللهم يېنىمغا كېلىپ

  :مهن .ەپ سورىدىدـ  پىتلىرىڭ سېنى قىيناۋاتامدۇ؟ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىم ، ـھهئهــ 

: ئانــدىن مۇشــۇ ھهقــته  . ـــ دېــدى ! ــــ چېچىڭنــى چۈشــۈرۈۋەتكىن  
ــهل  ﴿ ــى كېسـ ــىلهردىن كىمكـ ــى چۈشۈر (سـ ــى چېچىنـ ــان  يهنـ ــه زىيـ سـ

يهنـى بـاش ئـاغرىقى، پىتقـا     (ياكى بېشـىدا ئىلـلهت   ) قىلىدىغان كېسهل
، فىـدىيه قىلىـش يۈزىسـىدىن    )بېشـىنى چۈشۈرمىسـه  (بولۇپ ) ئوخشاش

سهدىقه بهرسـۇن،  ) ئالته مىسكىنگه ئۈچ سا(ورزا تۇتسۇن ياكى ) ئۈچ كۈن(
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. دېـگهن ئـايهت نازىـل بولـدى     ①Ŷقۇربـانلىق قىلسـۇن  ) بىـرەر مـال  (ياكى 
  :يغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭاپه

يــاكى ئــالته مىســكىنگه ئــۈچ ســا ســهدىقه زا تــۇتقىن رو ئــۈچ كــۈنــــ 
   .ـ دېدى! بهرگىن ۋەياكى نېمه ئاسان بولسا، شۇنى قۇربانلىق قىلغىن

  )1815 :بۇخارى(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعْجَرةَ ْبنِ كَْعبِ َعْن - 3585
 بِالُْحَدْيبَِيِة َوُهَو َيْحِلَق أَنْ فَأََمَرُه َنَعْم قَالَ َهَوامَُّك أَُيǘِْذيَك فَقَالَ َوْجهِِه َعلَى َيْسقُطُ َوأَنَُّه َرآُه
  .بنحوه الِْفْدَيةَ اللَُّه فَأَْنَزلَ َمكَّةَ َيْدُخلُوا أَنْ طََمعٍ َعلَى َوُهْم بَِها َيِحلƌونَ أَنَُّهْم لَُهْم َيَتَبيَّْن َولَْم

كـــى رىـــۋايهت ىنىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلەكهئـــب ئىبنـــى ئۇجر - 3585
ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پىتالرنىڭ يـۈزۈمگه  پهيغهمبه: دۇىقىلىن

  :چۈشۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
  :مهن .دىـ دەپ سورى پىتلىرىڭ سېنى چېقىۋاتامدۇ؟ــ 
   :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه گهنىدىم،دې ، ـھهئهــ 

ئــۇ ۋاقىتتــا بىــز . ـــ دېــدى! ــــ ئۇنــداقتا، چېچىڭنــى چۈشــۈرىۋەتكىن
تېخىچه مهككىگه كىـرىش نىيىتىـدە بولـۇپ، ھـۇدەيبىيهدە ئېهرامـدىن      

ــدى   ــق بولمىغانى ــدىغانلىقىمىز ئېنى ــلهن،  . چىقى ــۇنىڭ بى ــاال  هللاش تائ
داۋامى يۇقىرىقى ھهدىسـكه  . ل قىلدىفىدىيه بېرىش ھهققىدە ئايهت نازى

  . ئوخشاش
  )1818 :بۇخارى(

  .ƫ1201سم. والفرق ثالثةآصع: ويف رواية - 3586
  . تهڭ، ـ دېيىلگهنغا بىر پهرەق ئۈچ سا :يهنه بىر رىۋايهتته - 3586

  )1201: مۇسلىم(

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 196سۈرە بهقهرە،  ①
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 َعْنـهُ  اللَُّه َرِضَي ْجَرةَُع نِْب كَْعبِ إِلَى َجلَْسُت قَالَ َمْعِقلٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3587
 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى ُحِملُْت َعامَّةً لَكُْم َوِهَي َخاصَّةً ِفيَّ َنَزلَْت فَقَالَ الِْفْدَيِة َعْن فََسأَلُْتُه
 َمـا  أَْو أََرى َما بَِك غََبلَ الَْوَجَع أَُرى كُْنُت َما فَقَالَ َوْجهِي َعلَى َيَتَناثَُر َوالْقَْملُ َوَسلََّم َعلَْيِه
 ِسـتَّةَ  أَطِْعْم أَْو أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ فَُصْم فَقَالَ لَا فَقُلُْت َشاةً َتجُِد أََرى َما بَِك َبلَغَ الَْجْهَد أَُرى كُْنُت

  .َصاعٍ نِْصَف ِمْسِكنيٍ ِلكُلِّ َمَساِكَني
ئىبنـى مهئقهلنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت       ھئابدۇلال - 3587

ــۇجر  :دۇىــقىلىن ــنىــڭ يېنە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمهن كهئــب ئىبنــى ئ دا ى
  :ئۇ م،ىغانىدىيه توغرۇلۇق سورىىدفئۇنىڭدىن  ،ئولتۇرۇپ
بولـۇپ نازىـل    رتـاق سىلهرگه ئو ، لېكىنخاس ماڭا ھۆكمى يهىىدــ ف

بېشىمنى پىت بېسـىپ كهتـكهن ھالـدا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      . غانبول
پهيغهمــــبهر . لــــدىمئېلىــــپ بېرى شــــىغاېنىڭ قئهلهيهــــى ۋەســــهللهم

  :ئهلهيهىسساالم مېنى كۆرۈپ
ــ ساڭا يهتـكهن ئهزىيهتنىـڭ بـۇ ھالغـا يهتكىنىنـى ئويلىمـاپتىمهن       

ــاكى( ــاپتىمهن    :يـ ــى ئويلىمـ ــيهت يهتكهنلىكىنـ ــۇ قهدەر ئهزىـ ــاڭا بـ ). سـ
  :ـ دېدى بىر قوي تاپاالمسهن؟قۇربانلىق ئۈچۈن 

  .ەپ جاۋاب بهردىمد ، ـياقــ 
ئـالته مىسـكىننىڭ ھهر بىـرىگه    كۈن روزا تۇت ياكى  ۈچئــ ئۇنداقتا، 

  . ـ دېدى! يېرىم سادىن بۇغداي سهدىقه قىلغىن
  )1816 :بۇخارى(

  .َنَسكُْت ثُمَّ َرأِْسي فََحلَقُْت: ويف رواية - 3588
ــۋايهتته  - 3588 ــر رى ــانلىق   چېچ :يهنه بى ــۈردۈم ۋە قۇرب ــى چۈش ىمن

  . ①، ـ دەپ كهلگهندىمىلق
  )1860 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1637(ئهلبانى  ①
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 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َدَخلَ قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ ْنَع - 3589
 لََهـا  فَقَالَ َوجَِعةً إِلَّا أَجُِدنِي َما َواللَِّه قَالَْت الَْحجَّ أََرْدِت لََها فَقَالَ الزَُّبْيرِ بِْنِت ُضَباَعةَ َعلَى
  .الِْمقَْداِد َتْحَت َوكَاَنْت َحَبْسَتنِي َحْيثُ َمِحلِّي اللَُّهمَّ َوقُوِلي رِِطيَواْشَت ُحجِّي

ــه  - 3589 ــا  ئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــداق درەزىيهلالھـ ــدۇمۇنـ ــبه :ەيـ ر پهيغهمـ
  :شىغا كىرىپېزۇبائه بىنتى زۇبهيرنىڭ قسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  :، ئۇماقچىمۇسهن؟ ـ دەپ سورىدىھهج قىلــ 
. قىلماقچى ئىدىم، لـېكىن بهكـال مىجهزىـم يـوق، ـ دېـدى      ــ شۇنداق 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
سـهن مېنـى    !هللاى ئـ ” :ــ شۇنداقتىمۇ ھهجـگه ئېهـرام بـاغلىغىن ۋە   
دەپ شـهرتلىك نىـيهت    “توختىتىپ قويغان يهردە ئېهرامـدىن چىقىـمهن  

  . ىدىزۇبائه ئۇ چاغدا مىقدادنىڭ نىكاھىدا ئ. ـ دېدى! قىلغىن
  )1207 :مۇسلىم(

 أَلَـْيسَ  َوَيقُـولُ  الَْحجِّ ِفي اِلاْشِتَراȓَ ُيْنِكُر ُعَمَر اْبُن كَانَ قَالَ َساِلمٍ َعْن - 3590
 بِالَْبْيِت طَاَف الَْحجِّ َعْن أََحُدكُْم ُحبَِس إِنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ُسنَّةُ َحْسُبكُْم
 َيجِـدْ  لَْم إِنْ َوَيُصوُم َوُيْهِدي قَابِلًا َعاًما َيُحجَّ َحتَّى َشْيٍء كُلِّ ِمْن َحلَّ ثُمَّ َوالَْمْرَوِة اَوبِالصَّفَ
  .َهْدًيا

ر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئــۆمه :ەيــدۇســالىم مۇنــداق د - 3590
  :دەيتتى قوشۇشنى رەت قىلىپ مۇنداقھهجدە شهرت 

 سىلهرگه تىىننۈنىڭ سهى ۋەسهللهمھ سهلاللالھۇ ئهلهيرەسۇلۇلالــ 
ــ ــۇلۇپ قېلىـــپ ھهج كىمكـــى مۇ؟يېتهرلىـــك ئهمهسـ ــا، قىال توسـ لمىسـ

ــاۋاپ قىلىــ  ــارهفا بىــلهن ســ دۇ، ئانــدىنكهئبىنــى ت لىقىنى ىمهرۋەنىــڭ ئ
ــپ   ــهئيى قىلى ــدۇ   س ــۈنلهي چىقى ــدىن پۈت ــيىن، ئېهرام ــدىن كې . بولغان

كېيىنكـــى يىلـــى ئـــۇ ئـــادەم قايتـــا ھهج قىلىـــدۇ ۋە قۇربـــانلىق مـــال  
   .①ئهگهر قۇربانلىق قىلىشقا قۇربى يهتمىسه، روزا تۇتىدۇ. بوغۇزاليدۇ

  )2769 :نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2594(ئهلبانى  ①
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 نسسهب دېگههقىش ۋە مۇھىچىش، مهككىدىن مهككىگه كىر
  ۇشجىلغىدا قون

 :َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنّ َعْنُهَما، َتَعالَى اللَُّه َرِضي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 3591
  .َمكَّةَ َدَخلَ ِحَني التَّْنِعيمِ ِعْنَد اِإلْحَرامِ ثَْوَبيِ غَيََّر

ر پهيغهمبه :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇـ ئىبنى ئابباس   3591
تهنئىم دېگهن ، دىغان چاغداىگه كىرىمهككسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

   .①ىنى ئالماشتۇردىكىيىم قهراملىېئئىككى پارچه  دەيهر
  )10510 :»ئهلكهبىر«(

 الثَّنِيَّـةِ  ِمْن َمكَّةَ َدَخلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3592
  .السُّفْلَى الثَّنِيَِّة ِمْن َوَخَرَج بِالَْبطَْحاِء الَِّتي الُْعلَْيا

ر پهيغهمـبه : يهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ ر رەزىئىبنى ئۆمه - 3592
 ئۈسـتۈنكى داۋانـدىن  مهككىـگه بهتهـادىكى    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .②چىقتى داۋاندىنچىقىشتا تۆۋەنكى  ،ىپكىر
  )2865 :نهسائى(

 كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3593
 الَْواِدي بَِبطْنِ الُْحلَْيفَِة بِِذي َصلَّى َرَجَع َوإِذَا الشََّجَرِة َمْسجِِد ِفي ُيَصلِّي َمكَّةَ إِلَى َخَرَج إِذَا

  .ُيْصبَِح َحتَّى َوَباَت

                                                 
لـۇھهيئه ئىسـىملىك   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىبنـى    ): 5460(ھهيسهمى  ①

 .ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2683(ئهلبانى  ②
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 هربپهيغهمـ  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى ئۆمهر - 3593
 قاراپ يولغـا چىقىـدىغان چاغـدا،    گهككىمه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ــۇيتتى   جىدىمهســ ــاز ئوقــ ــهجهرەدە نامــ ــدىن. شــ ــدا مهككىــ  ،قايتقانــ
   .كېچىنى شۇ يهردە ئۆتكۈزەتتى ،دىكى ۋادىدا ناماز ئوقۇپفهزۇلهۇلهي

  )1799 :ارىخبۇ(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َدَخلَ قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 3594
 َيـْدُخلُ  ُعْرَوةُ َوكَانَ قَالَ كًُدى ِمْن الُْعْمَرِة ِفي َوَدَخلَ َمكَّةَ أَْعلَى ِمْن كََداَء ِمْن الْفَْتحِ َعاَم
  .َمْنزِِلِه إِلَى أَقَْرَبُهَما َوكَانَ كًُدى ِمْن َيْدُخلُ كَانَ َما أَكْثَُر َوكَانَ َجِميًعا ِمْنُهَما

ــهئائى – 3594 ــا  شـ ــۇ ئهنهـ ــداق رەزىيهلالھـ ــدۇمۇنـ ــ :دەيـ ر هبپهيغهمـ
ــى    ــگمهككســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم فهتهــى يىل مهككىنىــڭ (ه ى

يىلـــى  ئـــۆمرە قىلغـــان ىن،كهدائه دېـــگهن يولـــد )دىكىى تهرىپىـــرىيـــۇق
   .دىدىن كىريولى كۇدا مهككىنىڭ تۆۋەن تهرىپىدىكى

ــگهن   ــداق دې ــۇرۋە مۇن ــۇرۋە ھهر ئ: ھىشــام ئىبنــى ئ ــدىنيككــى ىئ  ول
چـۈنكى كـۇدا   . يـولىنى تـالاليتتى   ۋاقىتتا كۇدا ئهمما كۆپىنچه. كىرەتتى

  . ①يولى ئۇنىڭ ئۆيىگه تېخىمۇ يېقىن ئىدى
  )1868 :ئهبۇ داۋۇد(

  .َمكَّةَ ِلُدُخولِ َيْغَتِسلُ كَانَ أَنَُّه ُعَمَر اْبنِ َعْن َناِفٌع َرَوى - 3595
مهر رەزىيهلالھـۇ  ئىبنـى ئـۆ  : مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ    فىئنا - 3595
   .②دىش ئۈچۈن غۇسلى قىلىمهككىگه كىر ئهنهۇما

  )852 :تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1645(ئهلبانى  ①
  .سهنهدى ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 149(ئهلبانى  ②
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 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ اغَْتَسلَ قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْنو يف رواية أسلم  – 3596
 َعـنْ  َناِفٌع َرَوى َما الصَِّحيُحَو َمْحفُوȗٍ غَْيُر َحِديثٌ َهذَا ِعيَسى أَُبو قَالَ بِفǸٍَّ َمكَّةَ ِلُدُخوِلِه
  . َمكَّةَ ِلُدُخولِ َيْغَتِسلُ كَانَ أَنَُّه ُعَمَر اْبنِ

ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا   ئىبنـى ئـۆمه   تىدەىئهسلهمنىڭ رىۋاي - 3596
ــگهن ــداق دې ــبهيپه :مۇن مهككىــگه  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم غهم

  .قىلدى ىهخ دېگهن يهردە غۇسلف تىن بۇرۇنكىرىش
، ئهمهس هسـهھى  ىهدىسـ ھبـۇ  ئهسـلهمنىڭ   :مۇنداق دەيـدۇ  تىرمىزى

ــڭىفنابهلكــى  ــرىش ئۈچــۈن غۇســل    :ئنى ــگه كى ــۆمهر مهككى ــى ئ  ىئىبن
  .هتۇرسهھىى ھهدىس دېگهنالتتى، ـ قى

ـ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَْخَبَرُه ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3597  لََّمَوَس
 َمْوِضـعِ  ِفـي  َسـُمَرةٍ  َتْحَت َحجَّ ِحَني َحجَِّتِه َوِفي َيْعَتِمُر ِحَني الُْحلَْيفَِة بِِذي َيْنزِلُ كَانَ

 أَْو َحـجٍّ  أَْو الطَّرِيـقِ  ِتلَْك ِفي كَانَ غَْزوٍ ِمْن َرَجَع إِذَا َوكَانَ الُْحلَْيفَِة بِِذي الَِّذي الَْمْسجِِد
 الْـَواِدي  َشـِفريِ  َعلَى الَِّتي بِالَْبطَْحاِء أََناǷَ َواٍد َبطْنِ ِمْن șََهَر فَإِذَا َواٍد طْنَِب ِمْن َهَبطَ ُعْمَرٍة
 الَِّتـي  الْأَكََمـةِ  َعلَى َولَا بِِحَجاَرٍة الَِّذي الَْمْسجِِد ِعْنَد لَْيَس ُيْصبَِح َحتَّى ثَمَّ فََعرََّس الشَّْرِقيَِّة
 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ كُثٌُب َبطْنِِه ِفي ِعْنَدُه اللَِّه َعْبُد ُيَصلِّي َخِليٌج ثَمَّ كَانَ الَْمْسجُِد َعلَْيَها
 كَـانَ  الَِّذي الَْمكَانَ ذَِلَك َدفََن َحتَّى بِالَْبطَْحاِء ِفيِه السَّْيلُ فََدَحا ُيَصلِّي ثَمَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
 َحْيثُ َصلَّى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َحدَّثَُه ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد َوأَنَّ ِفيِه ُيَصلِّي اللَِّه َعْبُد

 َيْعلَـمُ  اللَّـهِ  َعْبـدُ  كَانَ َوقَْد الرَّْوَحاِء بَِشَرِف الَِّذي الَْمْسجِِد ُدونَ الَِّذي الصَِّغُري الَْمْسجُِد
 ِفي َتقُوُم ِحَني َيِمينَِك َعْن ثَمَّ َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ ِفيِه َصلَّى كَانَ الَِّذي الَْمكَانَ
 َوَبْيَن َبْيَنُه َمكَّةَ إِلَى ذَاِهٌب َوأَْنَت الُْيْمَنى الطَّرِيقِ َحافَِة َعلَى الَْمْسجُِد َوذَِلَك ُتَصلِّي الَْمْسجِِد
 ِعْنَد الَِّذي الِْعْرقِ إِلَى ُيَصلِّي كَانَ ُعَمَر اْبَن َوأَنَّ ذَِلَك َنْحُو أَْو َجرٍبَِح َرْمَيةٌ الْأَكَْبرِ الَْمْسجِِد
 َبْيَنـهُ  الَِّذي الَْمْسجِِد ُدونَ الطَّرِيقِ َحافَِة َعلَى طََرِفِه اْنِتَهاُء الِْعْرُق َوذَِلَك الرَّْوَحاِء ُمْنَصَرِف
 ُعَمـرَ  ْبُن اللَِّه َعْبُد َيكُْن فَلَْم َمْسجٌِد ثَمَّ اْبُتنَِي َوقَْد َمكَّةَ لَىإِ ذَاِهٌب َوأَْنَت الُْمْنَصَرِف َوَبْيَن
 َنفِْسـهِ  الِْعْرقِ إِلَى أََماَمُه َوُيَصلِّي َوَوَراَءُه َيَسارِِه َعْن َيْتُركُُه كَانَ الَْمْسجِِد ذَِلَك ِفي ُيَصلِّي
 ِفيـهِ  فَُيَصلِّي الَْمكَانَ ذَِلَك َيأِْتَي َحتَّى الظƌْهَر ُيَصلِّي فَلَا الرَّْوَحاِء ِمْن َيُروُح اللَِّه َعْبُد َوكَانَ
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 َحتَّـى  َعـرَّسَ  السََّحرِ آِخرِ ِمْن أَْو بَِساَعٍة الصُّْبحِ قَْبلَ بِِه َمرَّ فَإِنْ َمكَّةَ ِمْن أَقَْبلَ َوإِذَا الظƌْهَر
 َتْحـتَ  َيْنـزِلُ  كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ثَُهَحدَّ اللَِّه َعْبَد َوأَنَّ الصُّْبَح بَِها ُيَصلَِّي
 َحتَّـى  َسْهلٍ َبطْحٍ َمكَاٍن ِفي الطَّرِيقِ َووَِجاَه الطَّرِيقِ َيِمنيِ َعْن الرَُّوْيثَِة ُدونَ َضْخَمٍة َسْرَحٍة
 قَاِئَمةٌ َوِهَي َجْوِفَها ِفي فَاْنثََنى أَْعلَاَها اْنكََسَر َوقَْد ْينِبِِميلَ الرَُّوْيثَِة َبرِيِد ُدَوْيَن أَكََمٍة ِمْن ُيفِْضَي
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َحدَّثَُه ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد َوأَنَّ كَِثَريةٌ كُثٌُب َساِقَها َوِفي َساقٍ َعلَى
 الَْمْسـجِدِ  ذَِلَك ِعْنَد َهْضَبٍة إِلَى ذَاِهٌب َوأَْنَت لَْعْرجِا َوَراِء ِمْن َتلَْعٍة طََرِف ِفي َصلَّى َوَسلََّم
 َبـْينَ  الطَّرِيقِ َسلََماِت ِعْنَد الطَّرِيقِ َيِمنيِ َعْن ِحَجاَرٍة ِمْن َرَضٌم الْقُُبورِ َعلَى ثَلَاثَةٌ أَْو قَْبَراِن
 فَُيَصـلِّي  بِالَْهاجَِرِة الشَّْمُس َتِميلَ أَنْ َبْعَد الَْعْرجِ ِمْن َيُروُح اللَِّه َعْبُد كَانَ السَّلََماِت أُولَِئَك
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َحدَّثَُه ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد َوأَنَّ الَْمْسجِِد ذَِلَك ِفي الظƌْهَر
 بِكُـَراعِ  لَاِصٌق الَْمِسيلُ ذَِلَك َهْرَشى ُدونَ َمِسيلٍ ِفي الطَّرِيقِ َيَسارِ َعْن َسَرَحاٍت ِعْنَد َنَزلَ

 أَقْـَربُ  ِهـيَ  َسْرَحٍة إِلَى ُيَصلِّي اللَِّه َعْبُد َوكَانَ غَلَْوٍة ِمْن قَرِيٌب الطَّرِيقِ َوَبْيَن َبْيَنُه َهْرَشى
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ثَُهَحدَّ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد َوأَنَّ أَطَْولُُهنَّ َوِهَي الطَّرِيقِ إِلَى السََّرَحاِت
 ِمـنْ  َيْهـبِطُ  ِحـنيَ  الَْمِديَنِة ِقَبلَ الظَّْهَراِن َمرِّ أَْدَنى ِفي الَِّذي الَْمِسيلِ ِفي َيْنزِلُ كَانَ َوَسلََّم

 َبْيَن لَْيَس َمكَّةَ إِلَى ٌبذَاِه َوأَْنَت الطَّرِيقِ َيَسارِ َعْن الَْمِسيلِ ذَِلَك َبطْنِ ِفي َيْنزِلُ الصَّفَْراَواِت
 ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد َوأَنَّ بَِحَجرٍ َرْمَيةٌ إِلَّا الطَّرِيقِ َوَبْيَن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمْنزِلِ
 ُيَصـلِّي  ُيْصـبِحَ  َحتَّى َوَيبِيُت ىطًُو بِِذي َيْنزِلُ كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َحدَّثَُه
 غَِليظَـةٍ  أَكََمٍة َعلَى ذَِلَك َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َوُمَصلَّى َمكَّةَ َيقَْدُم ِحَني الصُّْبَح
 ْبـنَ  اللَِّه َعْبَد َوأَنَّ يظٍَةغَِل أَكََمٍة َعلَى ذَِلَك ِمْن أَْسفَلَ َولَِكْن ثَمَّ ُبنَِي الَِّذي الَْمْسجِِد ِفي لَْيَس
 الَْجَبـلِ  َوَبْيَن َبْيَنُه الَِّذي الَْجَبلِ فُْرَضَتْي اْسَتقَْبلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َحدَّثَُه ُعَمَر

 َوُمَصـلَّى  الْأَكََمِة بِطََرِف ْسجِِدالَْم َيَساَر ثَمَّ ُبنَِي الَِّذي الَْمْسجَِد فََجَعلَ الْكَْعَبِة َنْحَو الطَّوِيلِ
 أَْو أَذُْرعٍ َعَشَرةَ الْأَكََمِة ِمْن َتَدُع السَّْوَداِء الْأَكََمِة َعلَى ِمْنُه أَْسفَلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ
  .الْكَْعَبِة َوَبْيَن َبْيَنَك الَِّذي الَْجَبلِ ِمْن الْفُْرَضَتْينِ ُمْسَتقْبِلَ ُتَصلِّي ثُمَّ َنْحَوَها

ر ئىبنــى ئــۆمه ھدۇكى، ئابــدۇلالىــرىــۋايهت قىلىن فىئــدىننا - 3597
زۇلهۇلهيفهدىكى مهسجىدنىڭ ئورنىدا  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دېگهن

ھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى رەســۇلۇلالبىــر تــۈپ ســهمۇرە دەرىخــى بــار بولــۇپ،  
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 دادەرەخنىڭ ئاستى، شۇ ىلغانداقئۈچۈن سهپهر ھهج  ياكى ئۆمرە ۋەسهللهم
، شۇ يول تهرەپته يۈز بهرگهن بىرەر ئۇرۇشتىن ياكى ئـۆمرە  ئۇ. ئارام ئاالتتى

ۋەيــاكى ھهجــدىن قايتقانــدا، ئهقىــق ۋادىســىنىڭ ئىچــى بىــلهن يــۈرۈپ،   
ــيىن،   ــدىن كېـ ــدىن چىققانـ ــڭ(ۋادىـ ــوغرا  ) ۋادىنىـ ــپىگه تـ ــهرق تهرىـ شـ

ــاكېلىــدىغان شــېخىللىقتا تۆگىســىنى چۆكتــۈرۈپ،   ــاتقۇچهت ــارام  ڭ ئ ئ
ــاال ــارام .تتىئـ ــازىرقى   ئـ ــۇ يهر نه ھـ ــدىغان ئـ ــېل ئالىـ ــتىن سـ نغان ىتاشـ

  . ئىدى ئهمهس داشىېدىكى مهسجىدنىڭ ق، نه ئۇنىڭ ئۈستىنىڭدمهسچى
ھ ئىبنى ئـۆمهر  ئابدۇلالۋادىنىڭ چىقىش ئېغىزى بار بولۇپ،  يهردە ۇئ

هر شـــۇ يهردە نامـــاز ئوقـــۇيتتى، چـــۈنكى پهيغهمـــب  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهممۇ قـۇم يىغىلىـپ قالغـان شـۇ يهردە نامـاز       

ــدى ــيىن .ئوقۇغانىـ ــۆمهر    كېـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــپ، ئابـ ــۈن كېلىـ كهلكـ
يهرنـــى تـــاش ـ تـــۇپراق بىـــلهن     نامـــاز ئوقۇغـــان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا 

  .تىندۇرۇۋەتتى
ر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ نافىئقــا ئېيتىــپ ئىبنــى ئــۆمه ھئابــدۇلال

ــىچه، بې ــبهرىشــ ــهللهم  پهيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــار ســ  ①رەۋھــ
 نىڭدىجكىچىـك مهسـ   تۆۋەن تهرىپىـدىكى نىڭ دىجلىكىدىكى مهستۆپى

ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبه ئــۇ، .ئوقۇغــان ئىــكهن  زنامــا ئورنىــدا
  :گه بهلگه قىلىپ قويغاچقائوقۇغان يېرى ىڭ نامازۋەسهللهمن

اماز ئوقۇغان يېـرى  نى ۋەسهللهمنىڭ ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه
مهسجىدكه كىرىپ نامـاز ئوقۇغـان يهرنىـڭ ئـوڭ تهرىـپىگه      ) ھازىر(سهن 

مهكـكه يۆلىنىشـىگه نىسـبهتهن    مهسـجىد  ئـۇ  . توغرا كېلىـدۇ، ـ دەيتتـى   
يولنىڭ ئوڭ تهرىپىدە بولۇپ، ئۇنىڭ بىـلهن چـوڭ مهسـجىدنىڭ ئارىسـى     

  .لهتتىبىر تاش ئېتىم مۇساپىسى ياكى شۇ ئهتراپتا كې
ئـاخىرقى  رەۋھانىـڭ  ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا يهنه  ئىبنى ئۆمه ھئابدۇلال

ــۆپىلىككه ــاراپ تهرىپىــدىكى ت ــۇ تۆپىلىــك مهكــكه  . نامــاز ئوقــۇيتتى ق ئ
ــۇ    ــلهن شـ ــمى بىـ ــاخىرقى قىسـ ــبهتهن رەۋھانىـــڭ ئـ ــىگه نىسـ يۆلىنىشـ

تۆۋەن تهرىپىـدىكى يولنىـڭ   مهسجىدنىڭ تۆپىلىكنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى 
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ــويىغىچه كېلهت ــىب ــان    . ت ــا قىلىنغ ــجىد بىن ــر مهس ــۇ يهردە بى گهرچه ئ
ئۇ مهسـجىدته نامـاز   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۆمهر  ئىبنى ھئابدۇلالبولسىمۇ، 
مهسجىدنىڭ  ،قالدۇرۇپ ىپىدەسول تهرۋە  اسىدىئارق مهسجىدنى ئوقۇماي،

قىــبله تهرىــپىگه تــوغرا كېلىــدىغان ھېلىقــى تــۆپىلىككه قــاراپ نامــاز   
ئوقۇمـايال يولغـا   نى نـامىزى  شـىن ېپمهھهللىسىدىن  ۇ، رەۋھائ. ئوقۇيتتى

چىقىپ، ھېلىقى تۆپىلىككه قاراپ ناماز ئوقۇغان جايغا كېلىپ، ئانـدىن  
 تاڭ يورۇشتىن بىر تقاندا،قايمهككىدىن  .ئوقۇيتتى) پېشىن نامىزىنى(

شـۇ يهرگه كېلىـپ قالسـا،     ياكى تاڭ ئېتىشـقا ئـاز قالغانـدا    بۇرۇن سائهت
ئـارام ئـاالتتى ۋە بامـدات نـامىزىنى شـۇ يهردە      وختاپ غىچه تنامىزى بامدات

  . ئوقۇيتتى
رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا سـۆزىنى داۋامالشـتۇرۇپ     ئىبنى ئۆمهر  ھئابدۇلال

گه ①رۇۋەيســه ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه :مۇنــداق دەيــدۇ
بارىدىغان يولنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى يوغان بىـر تـۈپ دەرەخنىـڭ ئاسـتىدا     

يولنىــڭ ئالــدى تهرىپــى تــاكى رۇۋەيســهنىڭ ئىككــى مىــل . التتىئــارام ئــا
لىك ۇلۇپ ياتقان ۋە كهڭ كهتكهن تۈزلهڭبېرىسىدىكى تۆپىلىككىچه سوز

شاخلىرى سۇنۇپ، ئىچىگه ئېگىلىپ قالغـان بولسـىمۇ، گهۋدىسـى    . ئىدى
  .يهنىال تىك تۇرغان بۇ دەرەخنىڭ ئهتراپىنى قۇم دۆۋىلىرى ئوراپ تۇراتتى

اللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهككىــگه كېتىۋاتقانــدا، پهيغهمــبهر ســهل
دېگهن يهرنىڭ تۆۋەن تهرىپىگه توغرا كېلىدىغان سـۇ ئېقىنىنىـڭ    ②ئهرج

شـۇ  . بىر چېتىدە، يول بويىدىكى دەرەخلهرنىڭ يېنىدا نامـاز ئوقۇغانىـدى  
يهردىكى مهسجىدنىڭ يېنىدىكى قۇملۇق تۆپىلىككه چىقساڭ، ئـۇ يهردە  

قهبـرىلهر يولنىـڭ ئـوڭ    . بـارلىقىنى كۆرىسـهن   ئـۈچ قهبرىنىـڭ   ـ  ئىككى
  .تهرىپىدە بولۇپ، ئۈستىگه تاش دۆۋىلهپ قويۇلغانىدى

                                                 
كلـومېتىر يىراقلىقتىكـى بىـر     82مهدىنىـدىن مهككىـگه قـاراپ يولغـا چىققانـدا، تهخمىـنهن       : ۇۋەيسهر ①

 . مهھهلله
 .كلومېتىر كېلىدۇ 22بىر مهھهلله بولۇپ، رۇۋەيسه بىلهن بولغان ئارىلىقى تهخمىنهن : ئهرج ②
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ھ ئىبنـى ئـۆمهر ھاۋانىـڭ ئىسسـىقىغا     ئابـدۇلال : نافىئ مۇنداق دەيدۇ
 ىن يولغا چىقىپ،ندىن كېيغارىلايكۈن ق قارىماي، ئهرج مهھهللىسىدىن

  .ئوقۇيتتى كه بېرىپشۇ مهسجىدئهنى ىزىپېشىن نام
ــدۇلال ــى ئۆمهر ھئابـ ــىچه، ئىبنـ ــپ بېرىشـ ــڭ ئېيتىـ ــبه نىـ ر پهيغهمـ

تېغىنىڭ  ھهرشايولنىڭ سول چېتىدىكى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بـۇ  . ئالدى تهرىپىگه جايالشقان دەرەخلىك ئويمانغا چۈشـۈپ ئـارام ئـاالتتى   

دەرەخلىــك ئويمــان ھهرشــا تېغىنىــڭ بىــر پېشــىگه تۇتۇشــۇپ كهتــكهن   
  .يولنىڭ ئارىسى بىر ئوق ئېتىمى ئهتراپىدا ئىدى بولۇپ، ئۇنىڭ بىلهن

گىـز  ېئهڭ ئۋە يولغا ئهڭ يېقىن  زارلىقتىكىشۇ دەرەخئهنه  ھئابدۇلال
  .پكه قاراپ ناماز ئوقۇيتتىەدەرەخ تهر

سـۆزىنى داۋامالشـتۇرۇپ    مـا ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمه ھئابدۇلال
لهم مهدىنه تهرەپتىن ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلپهيغهمبه: مۇنداق دەيدۇ

كېلىۋېتىـــپ، ســـهفراۋات تۆپىلىكىـــدىن چۈشـــكهندىن كېـــيىن، مهررۇ 
ــران ــىگه     ①زەھ ــكه يۆلىنىش ــگه، مهك ــڭ ئىچى ــېقىن جىلغىنى ــا ئهڭ ي غ

ر پهيغهمـــبه. يولنىـــڭ ســـول تهرىـــپىگه چۈشـــكۈن قىالتتـــى نىســـبهتهن
بىـر   ىىسـ بىـلهن يولنىـڭ ئار   چۈشكهن يهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن، پهيغهمـــبهر  .ى ئهتراپىـــدا كېلهتتـــىتـــاش ئېتىمـــ
، كېچىنـى شـۇ   تۇۋا دېگهن يهرگه چۈشـۈپ ۇز سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تـــاڭ ســـهھهردە يولغـــا چىقىـــپ، بامـــدات نـــامىزىنى . يهردە ئۆتكـــۈزەتتى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  . مهككىگه كىرگهندە ئوقۇيتتى

الىقنىــڭ ئۈســتىكى تۆپىلىــك بولــۇپ، ھــازىرقى  قىي نامــاز ئوقۇغــان يهر
ــڭ   ــى ئۇنىـ ــان يهر ئهمهس، بهلكـ ــا قىلىنغـ ــجىد بىنـ ــتۆۋىن مهسـ دىكى ىـ

  .ئىدىقىيالىق تۆپىلىكته 
ئـۆزى تۇرغـان يهردىكـى تـاغ      پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

كهئــبه تهرەپتىكــى ئېگىــز تــاغ ئېغىزىــدىن قىــبله تهرەپــكه يــۈز  بىــلهن 
شـۇنداق بولغانـدا، كېـيىن شـۇ جايغـا بىنـا       . وقۇغانىدىكهلتۈرۈپ ناماز ئ

قىلىنغــان مهســجىد تاشــلىق تۆپىلىكنىــڭ بىــر تهرىــپىگه ســېلىنغان 
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . مهســجىدنىڭ ســول تهرىپىــدە قــاالتتى
ۋەسهللهم بۇ مهسجىدنىڭ تۆۋەن تهرىپىدىكى قارا تاشلىق تۆپىلىكنىـڭ  

هر شــۇ تاشــلىق تــۆپىلىكتىن ئــون گهز ئهگ. ئۈســتىدە نامــاز ئوقۇغانىــدى
ياكى شۇ ئهتراپتا يهر تاشلىۋېتىپ تۇرۇپ، ئۆزەڭ بىلهن كهئبه تهرەپتىكى 
تاغنىڭ ئېغىزىدىن كهئبه تهرەپكه قاراپ نامـاز ئوقۇسـاڭ، دەل پهيغهمـبهر    

  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ناماز ئوقۇغان يهردە ئوقۇغان بولىسهن
  )492 :بۇخارى(

 إِذَا َحتَّى طًُوى بِِذي َباَت أَقَْبلَ إِذَا كَانَ أَنَُّه َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3598
 اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َيذْكُُر َوكَانَ ُيْصبَِح َحتَّى بَِها َوَباَت طًُوى بِِذي َمرَّ َنفََر َوإِذَا َدَخلَ أَْصَبَح
  .ذَِلَك َعلَُيفْ كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه

 ،تۇۋا دېـگهن يهردە قونـۇپ  ۇز ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمه - 3598
ۇتۇۋاغـا بېرىـپ،   ز مهككىدىن قايقانـدىمۇ . گه كىرەتتىىتاڭ ئاتقاندا مهكك

ــ  نىڭ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهاتتى ۋە شــۇ يهردە قون
   .شۇنداق قىلغانلىقىنى سۆزلهپ بېرەتتى

  )هق رىۋايهت قىلغانمۇئهلل بۇخارى(

 أَْمَسَك الَْحَرمِ أَْدَنى َدَخلَ إِذَا َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبُن كَانَ قَالَ َناِفعٍ َعْن - 3599
 اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َنبِيَّ أَنَّ َوُيَحدِّثُ َوَيْغَتِسلُ الصُّْبَح بِِه ُيَصلِّي ثُمَّ ِطًوى بِِذي َيبِيُت ثُمَّ التَّلْبَِيِة َعْن
  ذَِلَك َيفَْعلُ كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه

ئىبنـى   :دۇىـ ڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىن  ىنئىفنا - 3599
ئېيتىشـتىن   يهتهلبى ،ھهرەمگه يېقىنالشقاندار رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۆمه

بولغانـدىن   پئوقـۇ نـامىزىنى  بامدات  اتتى،تۇۋا دېگهن يهردە قونۇز ،توختاپ
ر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  پهيغهمــــبه ۋە ىالتتــــىكېــــيىن غۇســــلى ق 

   .نىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى سۆزلهپ بېرەتتىۋەسهللهم
  )1573 :بۇخارى(

 َيـْومَ  الظƌْهَر ُيَصلِّي َوكَانَ ُسنَّةً التَّْحِصيَب َيَرى كَانَ ُعَمَر اْبَن أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3600
  .بِالَْحْصَبِة النَّفْرِ
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ــا - 3600 ــداق دەىفن ــدۇئ مۇن ــۆمه :ي  ر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــائىبنــى ئ
ــهبهمۇھ ــنى ســ  تهسس ــارايتتىۈقونۇش ــڭ   ننهت دەپ ق ــان ھېيتنى ۋە قۇرب

  . تۆتىنچى كۈنى پېشىن نامىزىنى مۇھهسسهبته ئوقۇيتتى
  )رىۋايهت قىلغان مۇسلىم(

 َوالَْعْصـرَ  ْهـرَ الظƌ َصـلَّى  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3601
  .َيفَْعلُُه ُعَمَر اْبُن َوكَانَ َمكَّةَ َدَخلَ ثُمَّ َهْجَعةً بَِها َهَجَع ثُمَّ بِالَْبطَْحاِء َوالِْعَشاَء َوالَْمْغرَِب

ر پهيغهمـبه  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى ئۆمهر - 3601
ــهللهم  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــىن سـ ــىر ،پېشـ ــام ،ئهسـ ــۇپ ۋە شـ  تهنخـ

 سـهھهردە  كېچىنـى شـۇ يهردە ئۆتكـۈزەتتى ۋە    ،دا ئوقۇپ①انى بهتهنامازلىرى
ــۆمهر: راۋىــي مۇنــداق دەيــدۇ . مهككىــگه كىرەتتــى رەزىيهلالھــۇ  ئىبنــى ئ

   .شۇنداق قىالتتىمۇ مائهنهۇ
  )2013 :ئهبۇ داۋۇد(

 َمْنزِلٌ ُهَو إِنََّما َشْيٍءبِ التَّْحِصيُب لَْيَس قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3602
  .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَزلَُه

ــاس  - 3602 ــى ئاببـ ــا  ئىبنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــگهن  رەزىيهلالھـ ــداق دېـ  :مۇنـ
ر پهيغهمـبه لـېكىن   ھهج پائالىيهتلىرىـدىن ئهمهس،  قونۇش تهمۇھهسسهب

  . هتكهنشۇ يهردە قونۇپ ئۆتۈپ ك سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  )1766 :بۇخارى(

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَزلَُه إِنََّما بُِسنٍَّة لَْيَس الْأَْبطَحِ ُنُزولُ قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 3603
  .َخَرَج إِذَا ِلُخُروجِِه أَْسَمَح كَانَ ِلأَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه

) بهتهــا(هبــتهھ ئ: ەيــدۇمۇنــداق د رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئائىشــه – 3603
ئـۇ، سـهپهرگه چىقىـش ئۈچـۈن     . ش سـۇننهت ئهمهس قونـۇ  دادېگهن جىلغى

                                                 
 .مهككه بىلهن مىنانىڭ ئارىسىدىكى بىر جاينىڭ ئىسمى: بهتها ①
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سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   رپهيغهمبهتېخىمۇ مۇۋاپىق يهر بولغانلىقى ئۈچۈنال، 
  . دە قونغانيهر شۇ ۋەسهللهم

  )رىۋايهت قىلغان مۇسلىم(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َيأُْمْرنِي ْملَ َراِفعٍ أَُبو قَالَ قَالَ َيَسارٍ ْبنِ ُسلَْيَمانَ َعْن - 3604
  .فََنَزلَ فََجاَء قُبََّتُه ِفيِه فََضَرْبُت جِئُْت َولَِكنِّي ِمًنى ِمْن َخَرَج ِحَني الْأَْبطََح أَْنزِلَ أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه

ــۇال - 3604 ــا ســ ــى يهســ ــداق  يمان ئىبنــ ــڭ مۇنــ ــۇ رافىئنىــ ر ئهبــ
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  هيغهمبهرپ: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

 لـېكىن  ،ىـدى مېنى ئهبـتهھگه چۈشۈشـكه بۇيرىمىغان   قايتقاندا،مىنادىن 
ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه، كــتىمىچېــدىر تكېلىــپ، يهرگه  مهن ئــۆزەم ئــۇ

   .چۈشۈپ قوندىئهلهيهى ۋەسهللهم شۇ يهرگه 
  )1313 :مۇسلىم(

 ِمـنْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ قَالَ َعْنُه ُهاللَّ َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3605
 الْكُفْـرِ  َعلَى َتقَاَسُموا َحْيثُ ِكَناَنةَ َبنِي بَِخْيِف غًَدا َنازِلُونَ َنْحُن بِِمًنى َوُهَو النَّْحرِ َيْوَم الَْغِد
 الُْمطَِّلبِ َعْبِد َوَبنِي َهاِشمٍ َبنِي َعلَى َتَحالَفَْت َنةََوِكَنا قَُرْيًشا أَنَّ َوذَِلَك الُْمَحصََّب ذَِلَك َيْعنِي
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ إِلَْيهِْم ُيْسِلُموا َحتَّى ُيَبايُِعوُهْم َولَا ُيَناِكُحوُهْم لَا أَنْ الُْمطَِّلبِ َبنِي أَْو

  .َوَسلََّم
پهيغهمـبهر  : يـدۇ رەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دە   ئهبۇ ھـۇ  - 3605

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قۇربــان ھېيــت كــۈنى ئهتىگىنــى مىنــادا 
بهنى كىنانه ۋادىسىغا، يهنى قـۇرەيش مۇشـرىكلىرى كـۇفرى    ئهته «: تۇرۇپ

» ئۈستىدە چىڭ تۇرۇش ئۈچۈن قهسهميات قىلىشقان ئورۇنغـا چۈشـىمىز  
  .دېدى

لىق پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــۇ ســۆزى ئــارقى      
چۈنكى قۇرەيش كاپىرلىرى بىـلهن بهنـى   . مۇھهسسهبنى كۆزدە تۇتقانىدى

كىنـــانه قهبىلىســـى بهنـــى ھاشـــىم بىـــلهن بهنـــى ئابـــدۇلمۇتتهلىب       
قهبىلىسىگه قارشى ئىتتىپاق تۈزۈپ، تاكى ئۇ ئىككى قهبىله پهيغهمـبهر  
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى ئۆزلىرىگه تاپشـۇرۇپ بهرمىگىـچه، ئـۇالر    
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ۇدا ـ باجا بولماسلىق ۋە ئېلىم ـ بېرىم قىلماسلىققا كېلىشىپ   بىلهن ق
  . قهسهم ئىچىشكهنىدى

  )1590 :بۇخارى(

 ُيِقـيمُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قال الَْحْضَرِميِّ ْبَن الَْعلَاَء عن - 3606
  .اثَلَاثً ُنُسِكِه قََضاِء َبْعَد بَِمكَّةَ الُْمَهاجُِر

ــى - 3606 ــى ھهزرەمــ ــبهر   ئهال ئىبنــ ــۇ پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ رەزىيهلالھــ
پائـالىيهتلىرىنى  مۇھـاجىرالر ھهج  «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

دېگهنلىكىنـى   »ىـدۇ مهككىدە ئـۈچ كـۈن تۇر  دىن كېيىن، ئورۇنداپ بولغان
   .رىۋايهت قىلىدۇ

  )1352 :مۇسلىم(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت :قال الَْحْضَرِميِّ ْبَن الَْعلَاَء عن - 3607
  .َعلَْيَها َيزِيُد لَا َيقُولُ كَأَنَُّه بَِمكَّةَ الصََّدرِ َبْعَد ثَلَاٍث إِقَاَمةُ ِللُْمَهاجِرِ َيقُولُ

مهن  :ەيـدۇ مۇنـداق د  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ئهال ئىبنى ھهزرەمى - 3607
 مىنــادىن قايتقانــدىن« :نىڭهلهيهــى ۋەســهللهمر ســهلاللالھۇ ئپهيغهمــبه
ــار  ئـــۈچ مۇھاجىرنىـــڭ مهككىـــدە، كېـــيىن » كـــۈن تـــۇرۇش ھهققـــى بـ

ئۇنىـڭ بـۇ سـۆزىدىن خـۇددى مۇھاجىرنىـڭ      . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم
  . ئۇنىڭدىن ئارتۇق تۇرۇش ھهققى يوقتهك مهنه چىقىپ تۇراتتى

  )1352 :مۇسلىم(

 َجـاَءهُ  بِقَُدْيٍد كَانَ إِذَا َحتَّى َمكَّةَ ِمْن أَقَْبلَ ُعَمَر ْبَن للَِّها َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3608
  .إِْحَرامٍ بَِغْيرِ َمكَّةَ فََدَخلَ فََرَجَع الَْمِديَنِة ِمْن َخَبٌر

ئىبنـى   ھابـدۇلال ئ: رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ىئفنا – 3608
 ،ه كهلگهنــدەكقۇدەيــد ،مهككىــدىن ئايرىلىــپر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئــۆمه

 ،غا قايتىــپىئــۇ ئارقىســ  شــۇنىڭ بىــلهن، . مهدىنىــدىن خهۋەر كهلــدى 
   .هرامسىز كىردىېمهككىگه ئ

  )965 :مالىك(
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  تهن ھهج قىلىش ۋە كىچىك بالىنىڭ ھهج قىلىشىىۋاكال

 اللَّـهِ  َرُسولِ َرِديَف َعبَّاسٍ ْبُن لْفَْضلُا كَانَ قَالَ أَنَُّه َعبَّاسٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3609
 إِلَْيـهِ  َوَتْنظُُر إِلَْيَها َيْنظُُر الْفَْضلُ فََجَعلَ َتْسَتفِْتيِه َخثَْعَم ِمْن اْمَرأَةٌ فََجاَءْتُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َيـا  قَالَـتْ  الْآَخرِ الشِّقِّ إِلَى الْفَْضلِ َوْجَه َيْصرُِف َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََجَعلَ
 أَنْ َيْسـَتِطيعُ  لَا كَبًِريا َشْيًخا أَبِي أَْدَركَْت الَْحجِّ ِفي ِعَباِدِه َعلَى اللَِّه فَرِيَضةَ إِنَّ اللَِّه َرُسولَ
  .الَْوَداعِ ِةَحجَّ ِفي َوذَِلَك َنَعْم قَالَ َعْنُه أَفَأَُحجُّ الرَّاِحلَِة َعلَى َيثُْبَت

مۇنـداق   نىـڭ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇما  ئىبنـى ئاببـاس   ھئابدۇلال - 3609
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دۇىدېگهنلىكى رىۋايهت قىلىن

خهسـئهم   يولدا. نى تۆگىسىگه مىنگهشتۈرۈۋالغانىدىهزل ئىبنى ئابباسف
ــپ   ــال كېلى ــر ئاي ــىلىك بى ــهلاللالھۇ ئه  ،قهبىلىس ــبهر س ــى پهيغهم لهيه

ئــۇ ئايــالمۇ ، ىىــدغانىهزل ئــۇ ئايالغــا قارف. رىدىســو دىن پهتىــۋاۋەســهللهم
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهشۇنىڭ بىلهن، . اشقا باشلىدىهزلگه قارف

  :ئايال ئۇ. قويدى بۇراپ تهرەپكه باشقاهزلنىڭ يۈزىنى ف ۋەسهللهم
ىنى ھهج ئىبـادىت رىگه ىاال بهنـدىل تائـ  هللا !نىڭ پهيغهمبىـرى هللائى ــ 

جىدە قېرىپ ىدادام تۆگىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرالمايدىغان دەر. پهرز قىلدى
ـ دەپ مهن دادامنىـــڭ ئورنىغـــا ھهج قىلســـام بوالمـــدۇ؟    شـــۇڭا  قالـــدى،

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سورىغانىدى،
بـۇ ئىـش ۋىدالىشـىش ھهجىـدە      .بهردى بدەپ جـاۋا  ئه، بولىـدۇ، ـ  ھهــ 

  . بولغانىدى
  )1334 :لىممۇس(
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 أَفَأَُحجُّ َيُحجَّ َولَْم َماَت أَبِي إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا َرُجلٌ قَالَ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3610
  .أََحقُّ اللَِّه فََدْيُن قَالَ َنَعْم قَالَ قَاِضَيُه أَكُْنَت َدْيٌن أَبِيَك َعلَى كَانَ لَْو أََرأَْيَت قَالَ َعْنُه

 ئـادەم  بىر :ەيدۇمۇنداق درەزىيهلالھۇ ئهنهۇما  ابباسئىبنى ئ - 3610
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ـــ  ــىــ ــىهللا ئـ ــۇرۇپ(دادام  !نىـــڭ ئهلچىسـ ــاي تـ ــۈپ) ھهج قىلمـ  ئۆلـ
. ـ دەپ سـورىدى   مـدۇ؟ ئۇنىـڭ ئورنىغـا مهن ھهج قىلسـام بوال    ىدى،كهتكهن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن
ئـۇنى سـهن تۆلىۋەتمهمتىـڭ؟ ـ      ،دە قهرز بولسـا ىـ داداڭنىـڭ گهردىن ـ ــ 

   :ئادەمئۇ  .ېدىد
جــاۋاب بهرگهنىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ دەپ ــــ تۆلىــۋېتهتتىم، ـ   

   :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــداق بۇئـ ــانىكهن،ن ــان   هللا ولغ ــا بولغ ــاداتائاالغ ــنىقىلى قهرز ئ  قاش

   .①دېدى تېخىمۇ ھهقلىقتۇر، ـ
  )2639 :نهسائى(

 أَنْ َخِشيُت َشَدْدُتُه فَإِنْ َراِحلَِتِه َعلَى َيثُْبُت لَا كَبٌِري َشْيǸٌ َوُهَو: ويف رواية - 3611
  .َيُموَت

ــۋايهتته كېلىشــىچهيهنه بىــر  - 3611 دە ىتۆگىنىــڭ ئۈســت دادام :رى
ئهگهر تۆگىگه تېڭىپ ئېلىپ  .كهتتى پقېرى مىغۇدەك دەرىجىدەئولتۇرال

   .②گهنيىلدې، ـ كېتىشىدىن قورقىمهنئۆلۈپ چىقسام، ئۇنىڭ 
  )2640 :نهسائى(

 َمْن َيْوٌم َهذَا إِنَّ أَِخي اْبَن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ :وألƥد - 3612
  .لَُه غُِفَر َوِلَساَنُه َوَبَصَرُه َسْمَعُه ِفيِه َملََك

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 165(ئهلبانى  ①
 .شاز ياكى مۇنكهر، ـ دېگهن): 166(ئهلبانى  ②
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ر پهيغهمـــبه :گهنتىـــدە مۇنـــداق دېـــيىلىئهھمهدنىـــڭ رىۋاي - 3612
ــهللهم    ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــقا (ســ ــى ئابباســ ــى «): فهزل ئىبنــ ئــ

تائاال  هللاتىلىنى  ۋە كۆزى ،قۇلىقى بۈگۈنكىم  !قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى
 »نىڭغــا مهغپىــرەت قىلىنىــدۇ ئۇ ،ھــارام قىلغــان ئىشــالردىن ساقلىســا 

  . ①دېدى
  )3033 :ئهھمهد(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َرُجلٌ أََتى قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3613
 كَانَ لَْو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َماَتْت َوإِنََّها َتُحجَّ أَنْ َنذََرْت قَْد أُْخِتي إِنَّ لَُه فَقَالَ
  .بِالْقََضاِء أََحقُّ فَُهَو اللََّه فَاقȐِْ قَالَ َعْمَن قَالَ قَاِضَيُه أَكُْنَت َدْيٌن َعلَْيَها

نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى   س رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئاببا - 3613
ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبه بىـــر ئـــادەم : ىـــدۇرىـــۋايهت قىلىن

  :پنىڭ قېشىغا كېلىۋەسهللهم
قىلىشـقا ۋەدە قىلغانىـدى، لـېكىن     ھهج بىـر ھهمشـىرەم  مېنىڭ ــ 
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبه. دېــدى ، ـ  قىاللمــاي ئۆلــۈپ كهتتــى ھهج

  :ۋەسهللهم
ـــ  ــت  ئهگهرـ ــڭ ئۈس ــان دە قهرزى ىئۇنى ــابولغ ــادا    ،بولس ــۇنى ئ ــهن ئ س

  :ئادەم ئۇ ـ دەپ سورىغانىدى، ؟مامتىڭقىل
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. دېدى ــ ئادا قىالتتىم، ـ

، تائاالغا بولغان قهرزىنى ئادا قىلغىـن  هللاىڭ ــ ئۇنداقتا، ھهمشىرەڭن
   .دېدى ھهقلىقتۇر، ـنىشقا ئهڭ ىچۈنكى ئۇنىڭ قهرزى ئادا قىل

  )6699 :بۇخارى(

                                                 
رىـۋايهت قىلغـان   ) دە»ئهلكهبىـر «(بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد، ئهبـۇ يهئـال ۋە تهبهرانـى     ): 5545(ھهيسهمى  ①

 .ىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبولۇپ، راۋىيلىرى ئ
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 َعْن لَبَّْيَك َيقُولُ َرُجلًا َسِمَع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3614
 ُحجَّ قَالَ لَا قَالَ َنفِْسَك َعْن َحَجْجَت قَالَ ِلي قَرِيٌب أَْو ِلي أǷٌَ قَالَ ُرَمةُُشْب َمْن قَالَ ُشْبُرَمةَ
  .ُشْبُرَمةَ َعْن ُحجَّ ثُمَّ َنفِْسَك َعْن

ــا ئىبنــى ئاببــاس - 3614 ــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
  :بىر ئادەمنىڭ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه :قىلىنىدۇ

ـــ ــى ـ ــد ! هللا ئ ــۇبرۇمه نامى ــدىم  ۇن بۇيرىش ــۇنۇپ كهل ــا بويس  ، ـ  قىڭغ
  :دېگهنلىكىنى ئاڭالپ

  :ئادەم ئۇ .ـ دەپ سورىدىشۇبرۇمه دېگهن كىم؟ ــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . دېـدى  ، ـ مىنىقغمېنىڭ بىـر تـۇ  ــ 

  :ۋەسهللهم
  :ـ دەپ سورىدى، ئۇ ئادەم؟ غانمىدىڭھهج قىلئۈچۈن ئۆزەڭ ــ سهن 

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. دېدى ، ـياقــ 
ئانــدىن شــۇبرۇمه نامىــدىن ھهج  ،ھهج قىــلئۈچــۈن ئــۆزەڭ ــــ ئــاۋۋال 

   .①دېدى رسهن، ـقىال
  )1811 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ  بِالرَّْوَحاِء َركًْبا لَِقَي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3615  الَفَقَ
 فَقَالَـتْ  َصبِيŋا اْمَرأَةٌ إِلَْيِه فََرفََعْت اللَِّه َرُسولُ قَالَ أَْنَت َمْن فَقَالُوا الُْمْسِلُمونَ قَالُوا الْقَْوُم َمْن
  .أَْجٌر َولَِك َنَعْم قَالَ َحجٌّ أَِلَهذَا

ــاس  - 3615 ــى ئاببـ ــدۇ    ئىبنـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ  :رەزىيهلالھـ
 كـارۋان بىـر   رەۋھـا دېـگهن يهردە   هلهيهى ۋەسهللهمر سهلاللالھۇ ئپهيغهمبه
  :قېلىپ رىشىپئۇچ بىلهن

  :ئۇالر .ـ دەپ سورىدى كىم؟ــ سىلهر 
ســهن ئــۆزۈڭ كىــم . مىزمۇســۇلمانالر) ھهجــگه كېتىۋاتقــان(ــــ بىــز 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .بولىسهن؟ ـ دېيىشتى

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1596(ئهلبانى  ①
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) كـارۋان ئىچىـدىن  . (دېدىبولىمهن، ـ  نىڭ ئهلچىسى تائاال هللا مهنــ 
كۆرسـىتىپ  ) پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا  (بىر ئايـال كىچىـك بـالىنى    

  :تۇرۇپ
ــبهر         ــورىغانىدى، پهيغهم ــدۇ؟ ـ دەپ س ــا بوالم ــاالم ھهج قىلس ــۇ ب ـــ ب ـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .ــ بولىدۇ، شۇنداق قىلسا، ساڭىمۇ ساۋاب بولىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )1336 :مۇسلىم(

 ُنلَبِّـي  فَكُنَّا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َمَع َحَجْجَنا إِذَا كُنَّا قَالَ َجابِرٍ َعْن - 3616
  الصِّْبَياِن َعْن َوَنْرِمي النَِّساِء َعْن

 الِْعلْـمِ  أَْهلُ ْجَمَعأَ َوقَْد الَْوْجِه َهذَا ِمْن إِلَّا َنْعرِفُُه لَا غَرِيٌب َحِديثٌ َهذَا ِعيَسى أَُبو قَالَ
  .غَْيُرَها َعْنَها ُيلَبِّي لَا الَْمْرأَةَ أَنَّ َعلَى

ــدۇلال   - 3616 ــى ئاب ــابىر ئىبن ــۇ ئهنهۇج ــداق  ھ رەزىيهلالھ ــڭ مۇن نى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دۇىنلىدېگهنلىكى رىۋايهت قى

 يهتهلبىــ تهنىئايالالرغــا ۋاكــال بىــلهن بىلــله ھهج قىلغــان ۋاقتىمىــزدا،
 .②تاش ئېتىپ قويـاتتۇق شهيتانغا تهن ىكىچىك بالىالرغا ۋاكال ،①وقۇپئ
  ).927 :تىرمىزى(

بـۇ ھهدىـس پهقهت مۇشـۇ سـهنهد     : ئهبۇ ئىيسا تىرمىزى مۇنداق دەيدۇ
ــان  ــۋايهت قىلىنغ ــال رى ــيه   . بىلهن ــالىتهن تهلبى ــا ۋاك ــاالر ئايالالرغ ئۆلىم

هرنىڭمۇ قىلىنمايدىغانلىقىغا ئېيتىلمايدىغانلىقىغا ۋە باشقا پائالىيهتل
  .بىرلىككه كهلگهن

 َحجَّ َمْن:  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ:  قَالَ ، أَْرقََم بن َزْيِد َعْن - 3617
  .َوَعْنُهَما َعْنُه ذَِلَك أَْجَزأَ أُمِِّه َعْن أَْو أَبِيِه َعْن

                                                 
بىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن ھهج قىلغانىـدۇق،        : بۇ ھهدىس يهنه بىر رىـۋايهتته  ①

بىز كىچىك بالىالرغا ۋاكالىتهن تهلبىـيه ئېيتىـپ، شـهيتانغا    . ئارىمىزدا ئايالالر ۋە كىچىك بالىالر بار ئىدى
 .ئۆلىماالر مانا بۇ رىۋايهتنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن. ئېتىپ قوياتتۇق، ـ دېيىلگهنتاش 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 160(ئهلبانى  ②
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ــى ئهرقهم  - 3617 ــد ئىبنـ ــۇدىن  رەزىيهلال زەيـ ــۇ ئهنهـ ــبهھـ ر پهيغهمـ
يــاكى ئانىســىغا  ســىىكىمكــى داد« :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ

ــا   ھهم ئــۆزى ھهم  تهن ھهج قىلســا،ىۋاكــال ــادا ئات ـ ئانىســىنىڭ ھهجــى ئ
   .①دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان» بولغان بولىدۇ

  )5083: »ئهلكهبىر«(

 َحـجَّ  َمْن”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعْن - 3618
 َخْيرٍ َعلَى َدلَّ َوَمْن أَْجرِِه، ِمثْلُ فَلَُه َصاِئًما فَطََّر َوَمْن أَْجرِِه، ِمثْلُ َعْنُه َحجَّ فَِللَِّذي َميٍِّت َعْن
  .فَاِعِلِه أَْجرِ ِمثْلُ فَلَُه

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    نىە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇد  ئهبۇ ھـۇرەير  - 3618
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئۇنىڭغـا   ،تهن ھهج قىلسـا ىۋاكـال ه كىمكى ئۆلۈپ كهتكهن كىشـىگ «
كىــم بىــر   .دۇىــنىــڭ ئوخشىشــى بېرىل ىربېــرىلگهن ئهج ئۆلگــۈچىگه

ــدارنى ئىپتــار قىلدۇرســا  ــدارغا بېــرىلگهنگهروز ، ئۇنىڭغــاروزى ئوخشــاش  ى
شـۇ  ئۇنىڭغـا   تـۈرتكه بولسـا،  كىمكـى بىـر ياخشـىلىققا     .دۇىىلبېر ىرئهج

   .②»دۇىبېرىل گه ئوخشاش ئهجىرقىلغۇچىنىڭ ئهجرىياخشىلىقنى 
 )»ئهلئهۋسهت«(

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە نامهلۇم بىرى بار، ـ دېگهن): 5685(ھهيسهمى  ①
ى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىبنـى يهزىـد ئىبنـى بهھرامـدىن باشـقا      بۇ ھهدىسنى تهبهران): 5686(ھهيسهمى  ②

 .راۋىيالرنىڭ ھهممىسى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ر پهيغهمبه ،تهشرىق كۈنلىرىدە تهكبىر ئېيتىش
، قانچه قېتىم ھهج، قانچه نىڭ خۇتبىلىرىئهلهيهىسساالم

  ىن باشقا پائالىيهتلهرئۇند ۋە قېتىم ئۆمرە قىلغانلىقى

  
 الَْمْسـجِدِ  أَْهـلُ  فََيْسَمُعُه بِِمًنى قُبَِّتِه ِفي ُيكَبُِّر َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمُر كَانَ - 3619

  .َتكْبًِريا ِمًنى َتْرَتجَّ َحتَّى الْأَْسَواقِ أَْهلُ َوُيكَبُِّر فَُيكَبُِّرونَ
نىڭ ئىچىــدە ىمىنــادىكى چېــدىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئــۆمهر  - 3619
ــاتتىيتهكبىــر ئې ــائىتىمۇ    .ت ــان مهســجىد جام ــاۋازىنى ئاڭلىغ ئۇنىــڭ ئ

 مۇبـازاردىكىلهر ئـۇالردىن كېـيىن   . ئۇنىڭغا ئهگىشىپ تهكبىر ئېيتاتتى
مىنا جاراڭلىق تهكبىـر  شۇنداق قىلىپ،  .شقا باشاليتتىتىيتهكبىر ئې

   .كېلهتتى لىگهزىلزىلىرى بىلهن سادا
  )قىلغانمۇئهللهق رىۋايهت  بۇخارى(

 َوِفي ِفَراِشِه َوَعلَى الصَّلََواِت َوَخلَْف الْأَيَّاَم ِتلَْك بِِمًنى ُيكَبُِّر ُعَمَر اْبُن انَكَ - 3620
  .َجِميًعا الْأَيَّاَم ِتلَْك َوَمْمَشاُه َوَمْجِلِسِه فُْسطَاِطِه

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما تهشرىق كـۈنلىرى مىنـادا    ئىبنى ئۆمهر - 3620
كېيىن، شۇنداقال مهيلى تۆشهكته يـاكى چېـدىردا بولسـۇن،     ھهر نامازدىن

مهيلى ئولتۇرغان ياكى ماڭغاندا بولسـۇن، ئىشـقىلىپ ھهممىـال ۋاقىتتـا     
  . تهكبىر ئېيتاتتى

   )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

 ُيكَبِّـَرانِ  َعْشرِالْ أَيَّامِ ِفي السُّوقِ إِلَى َيْخُرَجاِن ُهَرْيَرةَ َوأَُبو ُعَمَر اْبُن َوكَانَ - 3621
  .بَِتكْبِريِِهَما النَّاُس َوُيكَبُِّر

ككىسـى  ە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىھۇرەير ئىبنى ئۆمهر ۋە ئهبۇ - 3621
 تهكبىــر ،دە بازارالرغــا چىقىــپىــئــون كۈنزۇلههجــجه ئېيىنىــڭ ئــاۋۋالقى 

   .تتىئېيتاتتى، ئۇالرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان باشقىالرمۇ ئۇالرغا ئهگىشه
  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان خارىبۇ(
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 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َخطََبَنا قَالَ ُمَعاٍذ ْبُن الرَّْحَمنِ َعْبُد َعْن - 3622
 َصلَّى لنَّبِيُّا فَطَِفَق َنازِِلَناَم ِفي َوَنْحُن َيقُولُ َما لََنْسَمُع كُنَّا إِنْ َحتَّى أَْسَماَعَنا اللَُّه فَفََتَح بِِمًنى
 الُْمَهاجِرِيَن َوأََمَر الَْخذِْف بَِحَصى فَقَالَ الْجَِماَر َبلَغَ َحتَّى َمَناِسكَُهْم ُيَعلُِّمُهْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  .الَْمْسجِِد ُمǘَخَّرِ ِفي َيْنزِلُوا أَنْ الْأَْنَصاَر َوأََمَر الَْمْسجِِد ُمقَدَّمِ ِفي َيْنزِلُوا أَنْ

نىــڭ مۇنــداق رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئابــدۇراھمان ئىبنــى مۇئــاز - 3622
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر :دۇىدېگهنلىكى رىۋايهت قىلىن

جىـــدە ىتائـــاال قـــۇالقلىرىمىزنى شـــۇ دەر هللا .ســـۆزلىدى مىنـــادا خـــۇتبه
مه ېئۇنىــــڭ نــــ قونــــالغۇلىرىمىزدا تــــۇرۇپ،بىــــز  ئېچىۋەتكهنىــــدىكى،
ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   پهيغهمـــبه . ىيـــااليتتۇق ڭلدەۋاتقـــانلىقىنى ئا
ــائهت ــالىيهتلىرىنى ئۋەســهللهم جام ــاش  شــهيتانغا ىتىــپ،گۆكه ھهج پائ ت

تېشـىدەك كىچىـك   ) رەگهتكه(سوزماق «: دەنئېتىش پائالىيتىگه كهلگه
خهيــــف ( مهســــجىدى مۇھــــاجىرالرن دېــــدى ۋە» !تاشــــالرنى ئېــــتىڭالر

كهينــى رنى مهســجىدنىڭ الىئهنســار تهرىــپىگه، نىــڭ ئالــدى )مهســجىدى
   .①چۈشۈشكه بۇيرىدى تهرىپىگه

  )2996 :نهسائى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أَْصَحابِ ِمْن َرُجلٍ َعْن ُمَعاٍذ ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 3623
 ِلَيْنـزِلْ  فَقَـالَ  َمَنازِلَُهْم َنزَّلَُهْمَو بِِمًنى النَّاَس َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َخطََب قَالَ َوَسلََّم

 ثُـمَّ  الِْقْبلَِة َمْيَسَرِة إِلَى َوأََشاَر ُهَنا َها َوالْأَْنَصاُر الِْقْبلَِة َمْيَمَنِة إِلَى َوأََشاَر ُهَنا َها الُْمَهاجُِرونَ
  .َحْولَُهْم النَّاُس ِلَيْنزِلْ

 ىلهردىن بىرىنىـڭ ئهنسارى سـاھاب ئابدۇراھمان ئىبنى مۇئاز  - 3623
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه  :دۇىـ رىۋايهت قىل مۇنداق دېگهنلىكىنى

ــهللهم ــۇتبه  ۋەس ــادا خ ــۇ مىن ــى دى ۋەئوق ــهتكهن   ھهممهيلهنن ــۆزى كۆرس ئ
ئــۇ، قىبلىنىــڭ ئــوڭ تهرىپىنــى ئىشــارەت  . ىــدىچۈشۈشــكه بۇير ئورۇنغــا
  :قىلىپ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2802(ئهلبانى  ①
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لىنىڭ سول ئاندىن قىب. ـ دېدى! تهرەپكه چۈشسۇن مۇھاجىرالر بۇــ 
   :تهرىپىنى ئىشارەت قىلىپ

ـــ  ــئهنســارالر ـ ــدەپ  . تهرەپــكه چۈشســۇن ۇئ قالغــانالر مۇشــۇالرنى چۆرى
   .①ـ دېدى! ئورۇنالشسۇن

  )1954 :داۋۇد ئهبۇ(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َرأَْيُت قَالَ الَْباِهِليُّ زَِياٍد ْبُن الْهِْرَماُس عن - 3624
  .بِِمًنى الْأَْضَحى َيْوَم الَْعْضَباِء ِتِهَناقَ َعلَى النَّاَس َيْخطُُب

ر پهيغهمـبه  :مۇنـداق دەيـدۇ   ھىرماس ئىبنـى زىيـاد بـاھىلى    - 3624
 ②بـا زكـۈنى مىنـادا ئه   ھېيـت  قۇربـان  نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

تۇرۇپ جامائهتكه خىتاب قىلىۋاتقانلىقىنى دە ىىسىنىڭ ئۈستگدېگهن تۆ
   .③كۆردۈم

  )1954 :ئهبۇ داۋۇد(

 اللَِّه َرُسولَ َرأَْيَنا قَالَا َبكْرٍ َبنِي ِمْن َرُجلَْينِ َعْن أَبِيِه َعْن َنجِيحٍ أَبِي اْبنِ َعْن - 3625
 ُخطَْبـةُ  َوِهـيَ  َراِحلَِتِه ِعْنَد َوَنْحُن التَّْشرِيقِ أَيَّامِ أَْوَسِط َبْيَن َيْخطُُب َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
  .بِِمًنى َخطََب الَِّتي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ

ــۇئىبنـــى  – 3625 ــارقىلىق بهنـــى بهكـــرى   ئهبـ نهجىـــه دادىســـى ئـ
ككــى كىشــىنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت      ىقهبىلىســىلىك ئ 

تهشــرىق كۈنلىرىنىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  :قىلىــدۇ
بىــز ئۇنىــڭ . منىڭ خــۇتبه ئوقۇۋاتقــانلىقىنى كــۆردۇقئهلهيهــى ۋەســهلله

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر بـــۇ،. ئىـــدۇق يېنىـــداتۆگىســـىنىڭ 
   .④ئىدى ىسىخۇتب ئوقۇغان مىناداۋەسهللهمنىڭ 

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1719(ئهلبانى  ①
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ تۆگىسـىنىڭ ئىسـمى بولـۇپ، ئۇنىـڭ يهنه قهسـۋائ،          : ئهزبا ②

 .يهنى بۇالرنىڭ ھهممىسى بىرال تۆگىنىڭ ئىسمى. مۇ بارجهدئا دېگهندەك ئىسىملىرى
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1712(ئهلبانى  ③
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1723(ئهلبانى  ④
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  )1952 :ئهبۇ داۋۇد(

 َوَسـلَّمَ  لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت قَالَ الُْمْزنِيُّ َعْمرٍو ْبُن َراِفُع عن - 3626
 َعْنـهُ  ُيَعبُِّر َعْنُه اللَُّه َرِضَي َوَعِليٌّ َشْهَباَء َبْغلٍَة َعلَى الضَُّحى اْرَتفََع ِحَني بِِمًنى النَّاَس َيْخطُُب
  .َوقَاِئمٍ قَاِعٍد َبْيَن َوالنَّاُس

مهن : ىئ ئىبنـى ئهمـر مـۇزەنى مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ      فرا - 3626
بـوز  ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مىنادا چاشكا ۋاقتىـدا  ر سهلاللالپهيغهمبه

ئهلــى  .ردۈمۆخــۇتبه ئوقۇغــانلىقىنى كــ ئولتــۇرۇپ دە ىقېچىرنىــڭ ئۈســت
 .رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭ سـۆزلىرىنى يىـراقتىكىلهرگه ئاڭلىتىۋاتـاتتى   

  . ①بهزى كىشىلهر ئولتۇرىۋالغان، يهنه بهزى كىشىلهر ئۆرە تۇرۇۋالغانىدى
  )1956: ئهبۇ داۋۇد(

 اللَّـهِ  َرُسولِ َناقَِة بِزَِمامِ آِخذًا كُْنُت قَالَ َعمِِّه َعْن الرَّقَاِشيِّ ُحرَّةَ أَبِي َعْن - 3627
 لَـا  أَلَـا  َتظِْلُموا لَا أَلَا فَقَالَ النَّاَس َعْنُه أَذُوُد التَّْشرِيقِ أَيَّامِ أَْوَسِط ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َوَمـالٍ  َدمٍ كُـلَّ  َوإِنَّ أَلَا ِمْنُه َنفْسٍ بِِطيبِ إِلَّا اْمرǛٍِ َمالُ َيِحلƌ لَا إِنَُّه َتظِْلُموا لَا اأَلَ َتظِْلُموا
 أََماَنـةٌ  ِعْنَدُه كَاَنْت َوَمْن ... الِْقَياَمِة َيْومِ إِلَى َهِذِه قََدِمي َتْحَت الَْجاِهِليَِّة ِفي كَاَنْت َوَمأْثََرٍة
  .َعلَْيَها ائَْتَمَنُه َمْن إِلَى فَلُْيǘَدَِّها

ررە رەقاشــى تاغىســىنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  ۇھــ ئهبــۇ – 3627
ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه مهن  ئىـدى،  لىرىىتهشرىق كۈنلىرىنىڭ ئوتتـۇر  :قىلىدۇ

ــۋۇر ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــۇپىنىڭ تۆگىســىنىڭ چۇل ــۇنى كىشــ  ،نى تۇت لهرنىڭ ىئ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خۇتبه ئوقۇپ. تتىمتۇرا قوغداپدىن ىشۇقىستاپ قوي

! زۇلـۇم قىلمـاڭالر  ! زۇلـۇم قىلمـاڭالر  ــ ئاگاھ بولۇڭالركى، بىر ـ بىرىڭالرغـا   
مۇسـۇلماننىڭ مېلـى پهقهت ئـۆز كۆڭلىـدىن      ،بهىسىزكىۈش!... زۇلۇم قىلماڭالر

 تيهىجـاھىل  ،گـاھ بولـۇڭالركى  ائ. ھاالل بولىدۇهرگهندىال باشقىالرغا رازى بولۇپ ب
ــ   ن قالغـــــانىدەۋرىـــــد قهرز ۋە ) ئۆســـــۈملۈك(، ىھهرقانـــــداق قـــــان قىساســـ

غا ئاستى ئاياغلىرىمنىڭقىيامهتكه قهدەر مۇشۇ  كىتا شهخسىيهتچىلىك قىلىش

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1723(ئهلبانى  ①
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ــالندى  ــۈپ تاش ــىگه      . كۆم ــۆز ئىگىس ــۇنى ئ ــا، ئ ــامهنهت بولس ــدا ئ ــڭ يېنى كىمنى
  . ①ـ دېدى! تاپشۇرسۇن

  )20172 :ئهھمهد(

 قَـدِ  الزََّمـانَ  إِنَّ” :رفعه، قال يف العقبة َعْنُهَما، اهللا رضى ُعَمَر اْبنِ َعنِ - 3628
 َعَشـرَ  اثَْنا اللَِّه ِعْنَد الشُُّهورِ ِعدَّةَ َوإِنَّ َواَألْرَض، السََّماَواِت اللَُّه َخلََق َيْوَم كََهْيئَِتِه اْسَتَداَر،
 َوذُو َوَشْعَبانَ، ُجَماَدى َبْيَن ُمَضَر ُبَرَج: ُحُرٌم أَْرَبَعةٌ ِمْنَها وجل، عز اللَِّه ِكَتابِ ِفي َشْهًرا
 َما إِلَى كَفَُروا الَِّذيَن بِِه َيِضلƌ الْكُفْرِ ِفي زَِياَدةٌ النَِّسيُء إِنََّما َوالُْمَحرَُّم الِْحجَِّة، َوذُو الِْقْعَدِة،
 َوذَِلَك الُْمَحرَُّم، َوكَذَا َحَراًما، اًماَوَع َحالال، َعاًما َصفًَرا َيْجَعلُونَ كَاُنوا أَنَُّهْم ذَِلَك اللَُّه َحرََّم

 عليها ائتمنه من إىل فليǘدها وديعة عنده كانت من الناس أيها يا ....الشَّْيطَاِن ِمَن النَِّسيُء
 ƞحقـرات  مـنكم  رضى وقد الزمان آخر ببالدكم يعبد ان أيس الشيطان ان الناس ايها

  .االعمال Ʈقرات دينكم على فاحذروا االعمال
ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئــۆمه - 3628

  :ېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇئهقهبهدە مۇنداق دئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
ــان « ــمان ۋە ز  هللازام ــاال ئاس ــا ېتائ ــى ياراتق ــا  مىنن ــدىكى ئىزىغ ن كۈن

 يهنـى (نىـڭ دەرگاھىـدا   هللا، شۇبهىسـىزكى . چۈشۈپ ئايلىنىشقا باشلىدى
الردىن ، ئــۇبولــۇپ 12ئايالرنىــڭ ســانى  )ۇزدافــلهۋھۇلمهھ نىــڭ كىتــابىهللا

تـۆتى ئـۇرۇش قىلىـش     رەجهب، زۇلقهئدە، زۇلههججه ۋە مۇھهررەم قاتـارلىق 
ــاي    ــك ئ ــان ھۆرمهتلى ــارام قىلىنغ ــمان ۋە  ﴿ .الردۇرھ ــىزكى، ئاس شۈبهىس
ــدىن تارتىـــپ   ــانى ) قهمهرى(زېمىـــن يارىتىلغانـ نىـــڭ هللائايالرنىـــڭ سـ

يهنـى  (ئون ئىككىـدۇر، ئـۇالردىن تـۆتى    ) پۇزدايهنى لهۋھۇلمهھ(دەرگاھىدا 
ــۇھهررەم ۋە رەجهب   ــجه، مـ ــدە، زۇلههجـ ــارام   ) زۇلقهئـ ــش ھـ ــۇرۇش قىلىـ ئـ

يهنى مهزكۇر تـۆت ئايـدا ئۇرۇشـنىڭ    (بۇ توغرا دىندۇر . قىلىنغان ئايالردۇر
ئۇالرنىـــڭ (، بـــۇ ئـــايالردا )نىـــڭ تـــوغرا دىنىـــدۇرهللاھـــارام قىلىنىشـــى 

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهبـۇ ھـۇررە رەقاشـى            ): 5621(ھهيسهمى  ①

ئىمام ئهبۇ داۋۇد ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سۈرسـه، ئىبنـى      . ى بارئىسىملىك بىر
ئۇنىڭ سهنهدىدە يهنه ئهلى ئىبنى زەيد . مۇئىن ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان

 . ئىسىملىك سهلبىيرەك باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن
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ــلهن،   ــاھ ئىشــالرنى   هللاھــۆرمىتىنى ساقلىماســلىق بى چهكلىــگهن گۇن
 سـۈرۈش  ئارقىغـا ئـاينى  ؛ ①Ŷئۆزەڭالرغا زىيان سالماڭالر) قىلىش بىلهن

يهنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى باشقا بىر ئايغا ئۆزگهرتىپ، يىلنىڭ (
ــۆپهيتىش      ــا ك ــۈچ ئايغ ــون ئ ــى ئ ــى ئېيىن ــون ئىكك ــادە  ) ئ ــۇفرىنى زىي ك

ككىنچـى  ىئ ،ل قىلسـا نـى ھـاال  ىيېئۇالر بىر يىلى سهپهر ئ. ②قىلىشتۇر
. شۇ كهينىگه سۈرۈشـتۇر  ئهنهنى ھارام قىلىدۇ، ىيېبىر يىلى مۇھهررەم ئ

ئىگىســىگه  ئــۇنى ،تى بولســاىكىمــدە بىرســىنىڭ ئامــان !ئــى ئىنســانالر
دىيـارىڭالردا مهبـۇد    شهيتان ئـاخىر زامـانغىچه   !ئىنسانالر ئى. قايتۇرسۇن
ىڭ كىچىــك نئــۇ ســىلهر لــېكىن. ئــۈزدى ىــدھهقىــقهتهن ئۈم بولۇشــتىن

 ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن . گۇنــاھالرنى كــۆزگه ئىلماســلىقىڭالرغا رازى بولــدى   
   .③»!كىچىك گۇناھالردىن ساقلىنىڭالر ،دىنىڭالرغا ھېزى بولۇپ

  )1141 :بهززار(

إن الذي قتل عمارا بصفني أخƎ أنه Ƨع  :بقصة فيها جبري بن كلثوم عن - 3629
 يف هـذا  يومكم كحرمة حرام عليكم كموأموال دماءكم ان: النƑ خطب يوم العقبة فقال

ويف . بعȐ رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدى ترجعوا ال أال هذا بلدكم يف هذا شهركم
 Ƨع ما وسلم عليه اهللا صلى النƑ من Ƨع انه عندي منه ضالال ابني رجال أر فلم: القصة
Ż عمارا قتل.  

ــر     - 3629 ــان بىـ ــۋايهت قىلىنغـ ــۇبهيردىن رىـ ــى جـ ــۇم ئىبنـ كۇلسـ
لتـۈرگهن  ۆشىدا ئهممـارنى ئ ۇين ئۇرففىسى :مۇنداق دېيىلگهن ەسىدقىس

ــى ــىچه،كىشــ ــۇ  نىڭ ئېيتىشــ ــبهئــ ــى  پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ر ســ
ئهقهبه كــۈنى خــۇتبه ئوقۇغانــدا مۇنــداق دېگهنلىكىنــى      ۋەســهللهمنىڭ

  :كهنىئاڭلىغان ئ
مۇشۇ خۇددى سىلهرگه  بىر ـ بىرىڭالرغا قانلىرىڭالر ۋە ماللىرىڭالر «

ــ ــ ،يائ ــۈن  يهر ۋەۇ مۇش ــۇ ك ــش ( مۇش ــۇرۇش قىلى ــارام بول) دە ئ ــدەك ھ غان

                                                 
 .ىر قىسمىـ ئايهتنىڭ ب 36سۈرە تهۋبه،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 37سۈرە تهۋبه،  ②
 .بۇھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5643(ھهيسهمى  ③
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ــدۇر ــر   ائ .ھارام ــيىن بى ــدىن كې ــۇڭالركى، مهن ــاھ بول ــڭ ـ    گ بىرىڭالرنى
  »!قايتماڭالر) ئۇ دۇنياغا(كاپىر بولغان ھالهتته  چېپىپ،گهدەنلىرىگه 

شـهن ئـازغۇن   ور ئـۇ ئادەمـدىنمۇ   :مۇنداق دېيىلگهنيهنه ىدە سقىسبۇ 
دىن ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه ئادەم يوق، چۈنكى ئۇ ئادەم

   .①مارنى ئۆلتۈرگهنمئه تۇرۇپئاڭاليدىغاننى ئاڭالپ 
  )20/362: »ئهلكهبىر«(

 نـƐ  كل أال عرفة يوم يف رفعه الباهلى عجالن ابن صدى امامة اŷ عنـ   3630
 االنبيـاء  فان بعد اما القيامة يوم إىل رŷ عند دخرőا قد فاƆ دعوź اال دعوته مضت قد

  .اƩوض باب على لكم جالس فاơ ƅزوƆ فال مكاثرون
ــامهدىن  - 3630 ــۇ ئۇمــ ــدۇكى،   ئهبــ ــۋايهت قىلىنىــ ــبهرىــ ر پهيغهمــ

  :مۇنداق دېگهن ات كۈنىافئهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــى« ــڭ دەۋەت قىل  ،بىلىڭالرك ــر پهيغهمبهرنى ــھهر بى ــانى ى دىغان زام

چــۈنكى مهن  .دۇرىم مۇستهســناتىــۋەمېنىــڭ د ، ئهممــائۆتــۈپ كهتتــى 
ــا ىدەۋ ــى ت ــدۇم    كىتىمن ــانهت قوي ــا ئام ــامهتكه قهدەر پهرۋەردىگارىمغ  .قىي

ــبهر  ــاڭالركى، ھهر پهيغهم ــۈنى   ئۇنۇتم ــامهت ك ــۆز قىي ــڭ ممهتلىرىۈئئ نى
 ســـۋاەمېنـــى ر) ئـــۇ كـــۈنى( ســـىلهر. رلىنىـــدۇىبىـــلهن پهخ كۆپلـــۈكى
ئالدىـدا   مهن سىلهرنى كهۋسـهر كۆلىنىـڭ دەرۋازىسـى   چۈنكى . قىلماڭالر

   .②مهنىكۈتۈپ ئولتۇر
  )7632 :»ئهلكهبىر«(

 َعلَى َتأَلَّى َمْن فَإِنَُّه اللَِّه، َعلَى َتأْلُوا ال اللَِّه، َعلَى َتأْلُوا ال”: ويف رواية بلني - 3631
  .“اللَُّه أَكْذََبُه اللَِّه

                                                 
تهبهرانى بۇ ھهدىسنى ئىككى سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهدنىڭ        ): 5623(ھهيسهمى  ①

 .اۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنراۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ ر
ــيه ئىبنــى ۋەلىــد      ): 5636(ھهيســهمى  ② ــۇپ، ســهنهدىدە بهقى ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار
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قارشـى قهسـهم    قاهللا« :مۇنداق دېيىلگهن هتتهيۋاىيهنه بىر ر - 3631
ا قارشــى قهســهم قــهللاكىــم . ا قارشــى قهســهم قىلمــاڭالرقــهللا، قىلمــاڭالر

   .①»دۇىئۇنى يالغانچى قىل هللا ،قىلسا

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اِهللا َرُسولَ أنَّ ،عن العداء بن خالد بن عمرو بن عامر - 632
 َوأُْنثَـى  ذَكَرٍ ِمْن َخلَقَْناكُْم إِنَّا النَّاُس َيأَيَُّها: َيقُولُ َوَجلَّ َعزَّ اللََّه إِنَّ”: الَْوَداعِ َحجَِّة قال يف

 َعَجِميٍّ َعلَى ِلَعَربِيٍّ فَلَْيَس أَْتقَاكُْم، اللَِّه ِعْنَد أَكَْرَمكُْم إِنَّ ِلَتَعاَرفُوا َوقََباِئلَ ُشُعوًبا َوَجَعلَْناكُْم
 فَْضلٌ أَْسَوَد َعلَى َألْبَيȐَ َوال أَْبَيȐٍ َعلَى َألْسَوَد َوال فَْضلٌ، َعَربِيٍّ َعلَى ِلَعَجِميٍّ َوال فَْضلٌ،
 النَّـاسُ  َوَيجِيُء أَْعَناِقكُْم َعلَى َتْحِملُوَنَها بِالدُّْنَيا َتجِيئُونِي ال قَُرْيشٍ، َمْعَشَر َيا بِالتَّقَْوى، إِال

  .“َشْيئًا اللَِّه ِمَن َعْنكُْم أُغْنِي ال فَإِنِّي بِاɇِخَرِة
ۋايهت ىـ دىن ررىـد ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـامى     ا ئىبنى خالدئه - 3632

ۋىدالىشــىش  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ، پهيغهمــبهكىدۇىــقىلىن
  :ھهجىدە مۇنداق دېگهن

 بىـر  ھهقىـقهتهن بىـز  لهرنى ىسـ ! ئى ئىنسانالر﴿ :جهلله هززە ۋەئ هللا«
بىر ئاتا، بىـر ئانىـدىن    )ئىبارەتۋۋادىن هئادەم بىلهن ھ( ،بىر ئايالدىن ،ئهر

نۇرغــۇن مىلــلهت ۋە  ســىلهرنى ئــۆز ئــارا تونۇشۇشــۇڭالر ئۈچــۈن. تۇقيــارات
نىڭ دەرگاھىـدا  هللا ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغىنىڭالر ئۇرۇق قىلدۇق،

يهنى كىشـىلهرنىڭ بىـر ـ بىرىـدىن     ( سىلهرىنىلبساېئهڭ ھۆرمهتلىك ھ
 هللا، )ئارتۇق بولۇشـى نهسـهب بىـلهن ئهمهس، تهقۋادارلىـق بىـلهن بولىـدۇ      

. دەيـــدۇ ②Ŷھهممىنـــى بىلگـــۈچى، ھهممىـــدىن خهۋەرداردۇرھهقىـــقهتهن 
ــڭ بلهرئهرە ــاق   نىـــ ــن، ئـــ ــڭ ئهرەبلهردىـــ ــن ئهجهملهرنىـــ ئهجهملهردىـــ

تهنلىكلهرنىڭ قارا تهنلىكلهردىن، قارا تهنلىكلهرنىڭ ئاق تهنلىكلهردىن 
ــوق    ــارتۇقچىلىقى ي ــداق ئ ــقا ھېچقان ــى  .تهقۋادارلىــق قىلىشــتىن باش ئ

ڭالرغـا ئارتىۋالغـان   ۇدۇنيـانى بوين مغا يېنى ئاخىرەتته !قۇرەيش جامائهسى
بېـرىلگهن ھـالهتته    دۇنياغـا  ،رەتنى ئۇنتۇپىيهنى ئاخ( ھالهتته كهلمهڭالر

                                                 
لى ئىبنى يهزىد ئىسـىملىك  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئه): 5638(ھهيسهمى  ①

 .ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ بولسىمۇ، بهزىلهر ئۇنى ئىشهنچلىك دەپ قارىغان، ـ دېگهن. بىرى بار
 .ـ ئايهت 13سۈرە ھۇجۇرات،  ②

 )»ئهلكهبىر«(
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رەتته ئهسقاتىدىغان ياخشى ئهمهللهر ىالر ئاخىباشقھالبۇكى، )! ئۆلمهڭالر
ــدۇ  ــلهن كېلى ــۈنكى . بى ــىلهرچ ــڭ هللادىن مهن س ــازابىنى نى ــر ئ  ھېچبى

  . ①ئهسقاتمايمهن قاقايتۇرۇش
  )18/12 -  13: »رهلكهبىئ«(

 ِحَجـجٍ  ثَلَاثَ َحجَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3633
 َجـاءَ َو َبَدَنةً َوِستَِّني ثَلَاثَةً فََساَق ُعْمَرةٌ َوَمَعَها َهاَجَر َما َبْعَد َوَحجَّةً ُيَهاجَِر أَنْ قَْبلَ ْينَِحجََّت
 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََنَحَرَها ِفضٍَّة ِمْن ُبَرةٌ أَْنِفِه ِفي َجْهلٍ ِلأَبِي َجَملٌ ِفيَها بَِبِقيَِّتَها الَْيَمنِ ِمْن َعِليٌّ
 فَطُبَِخـتْ  بَِبْضـَعةٍ  َبَدَنـةٍ  كُلِّ ِمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوأََمَر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

  .َمَرِقَها ِمْن َوَشرَِب
 :ھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    جابىر ئىبنـى ئابـدۇلال   - 3633
 ،ئۈچ قېتىم ھهج قىلغان بولۇپ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

ئـۆمرە   بىرىنـى ھىجـرەتتىن كېـيىن    ،بـۇرۇن ككىسىنى ھىجـرەتتىن  ىئ
تۇيـاق   63لهيهىسساالم بۇ ھهجدە پهيغهمبهر ئه. ىدىقىلغان بىرگه بىلهن

 ئهلـى  قۇربانلىق تۆگه ئېلىپ كهلگهنىدى، قالغان قۇربانلىق تـۆگىلهرنى 
دا ئارىسـى ئـۇ تۆگىلهرنىـڭ    .دىيهمهنـدىن ئېلىـپ كهلـ   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

بىـر   سـېلىنغان ا كۈمۈش ھالقا غبۇرنى ۋە غانىنئهبۇ جهھلدىن ئولجا ئېل
ــۇتۆگ ــدى  ىم ــار ئى ــهلاللال . ب ــبهر س ــى   پهيغهم ــهللهم ئهل ــى ۋەس ھۇ ئهلهيه

رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بىـلهن تـۆگىلهرنى بوغـۇزالپ بولغانـدىن كېـيىن، ھهر       
بىــر تۆگىــدىن بىــر پــارچه گــۆش پىشۇرۇلىشــىنى تاپشــۇردى ۋە پىشــقان  

   .②گۆشتىن يهپ، شورپىسىدىن ئىچتى
  )815 :تىرمىزى(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َرُهأَْخَب َعْنُه اللَُّه َرِضَي أََنًسا أَنَّ قََتاَدةُ عن - 3634
 َزَمَن أَْو الُْحَدْيبَِيِة ِمْن ُعْمَرةً َحجَِّتِه َمَع الَِّتي إِلَّا الْقَْعَدِة ِذي ِفي كُلƌُهنَّ ُعَمرٍ أَْرَبَع اْعَتَمَر َوَسلََّم

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى بىـر قـانچه سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بـۇ سـهنهدى           ): 5641(ھهيسهمى  ①

 .زەئىپتۇر، ـ دېگهن
  .سهھىه، ـ دېگهن): 652(ئهلبانى  ②
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 َحْيثُ جِْعَراَنةَ ِمْن َوُعْمَرةً الْقَْعَدِة ِذي ِفي قْبِلِالُْم الَْعامِ ِمْن َوُعْمَرةً الْقَْعَدِة ِذي ِفي الُْحَدْيبَِيِة
  .َحجَِّتِه َمَع َوُعْمَرةً الْقَْعَدِة ِذي ِفي ُحَنْينٍ غََناِئَم قََسَم

ــۋايهت قىلىن - 3634 ــادەدىن رى ــگهن ئهنهس ،دۇكىىــقهت ــداق دې  :مۇن
ن لغــاىتــۆت قېــتىم ئــۆمرە ق ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه

دە ئـ زۇلقه ۇپ، ھهج بىـلهن بىـرلىكته قىلغـان ئـۆمرەدىن باشقىسـىنى     بول
هـرام  ېھـۇدەيبىيهدىن يـاكى ھـۇدەيبىيه زامانىـدا ئ    يهنى . قىلغان داىيېئ

ككىنچـى يىلـى قىلىنغـان    ىئ؛ داىـ يېباغالپ قىلىنغان ئۆمرە زۇلقهئدە ئ
ــازا  ــدە ئ ق ــۆمرە زۇلقهئ ــيېئ ــۇنهين ئۇر؛ داى ــا ۇھ ــمهت  نشــىدا ئېلىنغ غهنى

ــاغالپ جىئرانىــدىن  چاغــدا غــانتارقىتىل  ەمــۇقىلىنغــان ئۆمرئېهــرام ب
نى ھهج بىــلهن بىــرلىكته ەئــۆمر بولغانىــدى، ئــاخىرقى داىــيېئ زۇلقهئــدە
   .قىلغان

  )1253 :مۇسلىم(

 ِمـنْ  َخـَرجَ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ الْكَْعبِيِّ ُمَحرِّشٍ َعْن - 3635
 بِالْجِِعرَّاَنـةِ  فَأَْصَبَح لَْيلَِتِه ِمْن َخَرَج ثُمَّ ُعْمَرَتُه فَقََضى لَْيلًا َمكَّةَ فََدَخلَ ُمْعَتِمًرا ْيلًالَ الْجِِعرَّاَنِة
 طَرِيـقِ  الطَّرِيقِ َمَع َجاَء َحتَّى َسرَِف َبطْنِ ِمْن َخَرَج الَْغِد ِمْن الشَّْمُس َزالَْت فَلَمَّا كََباِئٍت
  .النَّاسِ َعلَى ُعْمَرُتُه َخِفَيْت ذَِلَك أَْجلِ فَِمْن َسرَِف بَِبطْنِ َجْمعٍ

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه  :مۇنـداق دەيـدۇ   ش كهئبـى ىمۇھهرر - 3635
مهككىـگه كېچىـدە   پ، هـرام بـاغال  ېگه ئەئـرانه دېـگهن يهردىـن ئـۆمر    ىجۋەسهللهم 

 شــۇنىڭ بىــلهن،. تــىشــۇ كېچىــدە قايتىــپ چىق  ،تامــامالپ ەنىئــۆمر ردى ۋەكىــ
قايرىلغانـدىن   ئهتىسـى كـۈن  . دە ئۆتكۈزگهنـدەك بولـدى  هجىئـران چىنى خۇددى كې

 ۇڭاشـ . سهرف جىلغىسىدىن ئۆتۈپ، مۇزدەلىفه يولى بىلهن يۈرۈپ كهتتى كېيىن،
قېتىملىــق ئــۆمرە ھهجىنــى نىڭ بــۇ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه

   .①كۆپىنچه كىشى بىلمهيدۇ 
  )935 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 743(ئهلبانى  ①
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 فََجـاءَ  الْجِْعَراَنة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ النَّبِيُّ َدَخلَ قَالَ الْكَْعبِيِّ رِّشٍُمَح َعْن -3636
 َحتَّى َسرَِف َبطَْن فَاْسَتقَْبلَ َراِحلَِتِه َعلَى اْسَتَوى ثُمَّ أَْحَرَم ثُمَّ اللَُّه َشاَء َما فََركََع الَْمْسجِِد إِلَى
  .كََباِئٍت بَِمكَّةَ أَْصَبَحفَ الَْمِديَنِة طَرِيَق لَِقَي

ــۋايهت  يهنه كهئبىنىــڭ ىش مــۇھهرر – 3636 ــداق دېگهنلىكــى رى مۇن
يېتىـپ   گههجىئـران  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه :دۇىقىلىن

ــدىن كېــيىن، ــداردا خالىغــان  هللا، مهســجىدكه كىرىــپ بارغان ــاز مىق نام
سهرف جىلغىسـىغا   ندى ۋەگه مىىتۆگىس ،هرام باغالپېئ ئاندىن .دىئوقۇ

خۇددى كېچىنى مهككىـدە  (ه يولىغا چىقىپال، مهدىن .قاراپ يۈرۈپ كهتتى
   .①سهھهردە مهككىگه كىرىپ بولدى) ئۆتكۈزگهن ئادەمدەك

  )1996 :داۋۇد ئهبۇ(

 َيْعَتِمْر لَْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَبِيِه َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ِهَشامِ َعْن - 3637
  .الْقَْعَدِة ِذي ِفي َواثَْنَتْينِ َشوَّالٍ ِفي إِْحَداُهنَّ ثَلَاثًا إِلَّا

ھىشام ئىبنـى ئـۇرۋە دادىسـىدىن رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق        - 3637
قېــتىم ئــۆمرە  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۈچالپهيغهمــبه :دەيــدۇ
دا ىـ يېۇلقهئـدە ئ نى زسـى ككىىدا، ئئېيىـ  ، بىرىنـى شـهۋۋال  بولۇپ قىلغان
  . ىدىقىلغان

  )767 :مالىك(

 ِفي ُعْمَرةً ُعْمَرَتْينِ اْعَتَمَر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعاِئَشةَ َعْن - 3638
  .َشوَّالٍ ِفي َوُعْمَرةً الِْقْعَدِة ِذي

ــه – 3638 ــاد  ئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت قىلىنرەزىيهلالھـ ــىن رىـ ، كىدۇىـ
ئـۆمرە قىلغـان   قېـتىم  ككـى  ىئر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهپهيغهم
   .②ىدا ئىدىيېبىرى شهۋۋال ئيهنه دا، ىيېبىرى زۇلقهئدە ئبولۇپ، 

  )1991 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1758(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1754(ئهلبانى  ②
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 َوإِنَّـا  َعاِئَشةَ ُحْجَرِة إِلَى ُمْسَتنَِدْينِ ُعَمَر َواْبُن أََنا كُْنُت قَالَ الزَُّبْيرِ ْبُن ُعْرَوةُ عن - 3639
 ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ اْعَتَمَر الرَّْحَمنِ َعْبِد أََبا َيا فَقُلُْت قَالَ َتْسَتنُّ بِالسَِّواِك َضْرَبَها لََنْسَمُع
 َيقُـولُ  َوَما قَالَْت نِالرَّْحَم َعْبِد أَُبو َيقُولُ َما َتْسَمِعَني أَلَا أُمََّتاُه أَْي ِلَعاِئَشةَ فَقُلُْت َنَعْم قَالَ َرَجبٍ
 الـرَّْحَمنِ  َعْبـدِ  ِلأَبِي اللَُّه َيْغِفُر فَقَالَْت َرَجبٍ ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ اْعَتَمَر َيقُولُ قُلُْت

 لَـا  قَالَ فََما َيْسَمُع ُعَمَر َواْبُن قَالَ لََمَعُه َوإِنَُّه إِلَّا ُعْمَرٍة ِمْن اْعَتَمَر َوَما َرَجبٍ ِفي اْعَتَمَر َما لََعْمرِي
  .َسكََت َنَعْم َولَا

 ئىبنـى ئـۆمهر   ھئابـدۇلال  :مۇنداق دەيـدۇ  ئۇرۋە ئىبنى زۇبهير - 3639
ــا ئىككىمىــــز  ــۇ ئهنهۇمــ ــهرەزىيهلالھــ ــۇ ئهنها ئائىشــ نىــــڭ رەزىيهلالھــ

ائىشــه رەزىيهلالھــۇ  ئ. ئولتۇراتتــۇق لىنىــپجرىســىنىڭ تېمىغــا يۆ ۇھ
  :مهن .لىقى ئاڭلىنىپ تۇراتتىۋاتقانىىلنىڭ مىسۋاك قئهنها

 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    هربپهيغهمـ  !ئـى ئهبـۇ ئابـدۇراھمان   ــ 
  :ئۇ. ـ دەپ سورىدىم يىدا ئۆمرە قىلغانمۇ؟ېرەجهپ ئ
  :دەرھال مهن. دېدى ، ـھهئهــ 
ـ   ؟ېگهنلىكىنـى ئاڭلىـدىڭمۇ  مه دېئهبۇ ئابـدۇراھماننىڭ نـ  ! ئى ئاناــ 
  :ىيهلالھۇ ئهنهائائىشه رەز. دېدىم

  :مهن .دېدىـ مه دەيدۇ؟ ېنــ 
دا ئــۆمرە ىــيېرەجهپ ئر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهــــ 

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها .ىمددېـ  قىلغان دەۋاتىدۇ،
ـــ  نىــڭ نــامى بىــلهن هللا !ھماننى كهچۈرســۇنائهبــۇ ئابــدۇرتائــاال  هللاـ

هللهم رەجهب ئېيىدا ئـۆمرە  قهسهمكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس
ئىبنـى ئـۆمهر ھهمـمه ئـۆمرەدە ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله ئىـدى، ـ          . قىلمىدى

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ سـۆزلىرىنى ئـاڭالپ      ئىبنـى ئـۆمهر   . دېدى
   .تۇرسىمۇ، ھېچقانداق ئىپادە بىلدۈرمىدى

  )1255 :مۇسلىم(

 ُيِظلƌَك بَِناءă أَْو َبْيًتا بِِمًنى لََك َنْبنِي أَلَا ِهاللَّ َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 3640
  .إِلَْيِه َسَبَق َمْن ُمَناǷُ ُهَو إِنََّما لَا فَقَالَ الشَّْمسِ ِمْن
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئائىشــه – 3640
  :ۋەسهللهمگه

بىـر  غۇدەك سـاڭا قۇياشـتىن پانـاھالن    دامىنا! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ېگهنىـدى، دـ ؟  ىنـا سالسـاق بولمامـدۇ   ئۆي ياكى ب

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئـارام  چۆكتـۈرۈپ،  تۆگىسـىنى   ، شـۇ كىـم بـۇرۇن چىقسـا    مىنا ،ياقــ 
   .①دېدى ـ ،)يهنى ئولتۇراقلىشىدىغان جاي ئهمهس( غان ئورۇنىئالىد

  )2019 :ئهبۇ داۋۇد(

 ِهـيَ  لََعَجٌب، ِمًنى أُُموَر إِنَّ اللَِّه، َرُسولَ َيا: قُلَْنا: قَالَ َداِء،الدَّْر أَبِي َعْن - 3641
 ِمًنـى  َمثَلُ إِنََّما”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ اتََّسَعْت، النَّاُس َنَزلََها فَإِذَا َضيِّقَةٌ،

  .“اللَُّه َوسََّعَها َحَملَْت فَإِذَا َضيِّقَةٌ، ِهَي كالرَِّحمِ،
ز بىـ  :دۇىـ ئهبۇ دەردانىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىن   - 3641

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
گهرچه . ھهقىـقهتهن ئاجايىـب بىـر يهر    مىنـا  !رەسـۇلى ىـڭ  نهللا ئـى ــ 

، دېســهك ـ   ىــپ كېتىــدۇ،ېڭىيك كهلگهنــدەئــادەملهر ئــۆزى تــار بولســىمۇ، 
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمر سهلالپهيغهمبه

بـاال يـاتقۇ تـار بولىـدۇ، لـېكىن       .يدۇباال ياتقۇغا ئوخشـا  خۇددى مىناــ 
   .②دېدىـ ئۇنى كېڭهيتىۋېتىدۇ،  هللاھامىلدار بولغاندا، 

  )»ئهلئهۋسهت«(

 َعلَْيِه لَُّهال َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ أَبِيِه َعْن اللَّْيِثيِّ َواِقٍد ِلأَبِي اْبنٍ َعْن - 3642
  .الُْحْصرِ șُُهوَر ثُمَّ َهِذِه الَْوَداعِ َحجَِّة ِفي ِلأَْزَواجِِه َيقُولُ َوَسلََّم

ــۇ ۋاقىــد لهيســ  - 3642 ــداق  بىــر نىڭ ىئهب ــوغلى دادىســىنىڭ مۇن ئ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   پهيغهمـــبهر: دۇىـــدېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىل 

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 438(ئهلبانى  ①
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە نامهلۇم بىرى بار، ـ دېگهن): 5617(ھهيسهمى  ②
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ھهجدىن كېيىنكى بۇ «: غاىئاياللىر ۋىدالىشىش ھهجىدە ۋەسهللهمنىڭ
يهنــى بۇنــدىن كېــيىن ھهج   (جــايىڭالر بوراڭالرنىــڭ ئۈســتى بولســۇن    

ېگهنلىكىنـى  د» )!قىلىش سىلهرگه پهرز ئهمهس، ئۆيـۈڭالردا ئولتـۇرۇڭالر  
   .①ئاڭلىغانىدىم

  )1722: ئهبۇ داۋۇد(

 إِلَّا ْحُجْجَنَي كُلƌُهنَّ فَكُنَّ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنوزاد البزار وأƥد واƫوصلي  - 3643
 َسـِمْعَنا  أَنْ َبْعَد َدابَّةٌ ُتَحرِّكَُنا لَا َواللَِّه َتقُولَاِن َوكَاَنَتا َزْمَعةَ بِْنَت َوَسْوَدةَ َجْحشٍ بِْنَت َزْيَنَب
 لَـا  َواللَّـهِ  اَتقَالَ َحِديِثِه ِفي ُسلَْيَمانَ ْبُن إِْسَحاُق قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ ِمْن ذَِلَك

  .الُْحْصرِ șُُهوَر ثُمَّ َهِذِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ قَْولِ َبْعَد َدابَّةٌ ُتَحرِّكَُنا
پهيغهمـبهر   :دېـگهن  مۇنـداق  ە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ ھۇرەير - 3643

هھـش  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاياللىرىدىن زەينهپ بىنتـى ج 
ــى     ــقا ھهممىســى ھهج قىالتت ــئهدىن باش ــى زەم ــهۋدە بىنت ــلهن س ــۇ . بى ئ

  :ئىككىسى
ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ شـــۇ ســـۆزىنى پهيغهمـــبهـــــ 

ــدىن ــورنىمىزدىن   ئاڭلىغانــ ــۇالغ بىزنــــى ئــ ــداق ئــ ــيىن، ھېچقانــ كېــ
  .، ـ دەيتتى)يهنى بىز قايتا ھهج قىلمايمىز(قوزغىيالمايدۇ 

ــۇال   ــى س ــهاق ئىبن ــئىس ــته   ىۆزيمان ئ ــان ھهدىس ــۋايهت قىلغ ــۇ  رى ئ
  :نىڭككىسىىئ

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   ـــ پهيغهم ــۇ «: ـ ھهجــدىن ب
يهنـى بۇنـدىن كېـيىن    (كېيىنكى جايىڭالر بوراڭالرنىڭ ئۈستى بولسۇن 

ــۈڭالردا ئولتــۇرۇڭالر  ــگهن » )!ھهج قىلىــش ســىلهرگه پهرز ئهمهس، ئۆي دې
ــ     ى ئـــۆز ئـــورنىمىزدىن  ســـۆزىدىن كېـــيىن، ھېچقانـــداق ئـــۇالغ بىزنـ

   .②قوزغىيالمايدۇ، ـ دېگهنلىكىنى نهقىل قىلغان
  )؛ بهززرا ۋە مهۋسىلى26211 :ئهھمهد(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1515(هلبانى ئ ①
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه   ): 5309(ھهيســهمى  ②

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 َصلَّى النَّبِيِّ ِلأَْزَواجِ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمُر أَِذنَ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن إِْبَراِهيُم عن - 3644
 ْبـنَ  الـرَّْحَمنِ  َوَعْبَد َعفَّانَ ْبَن ُعثَْمانَ َمَعُهنَّ فََبَعثَ َحجََّها َحجٍَّة آِخرِ ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

  .َعْوٍف
ــارقىلىق بوۋ  - 3644 ــراھىم دادىســــى ئــ ــىىئىبــ ــداق ســ نىڭ مۇنــ

قى قېـتىم  ئاخىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
ــدە  ــان ھهجىـ ــبه قىلغـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ڭ نىر سـ

ئوسـمان ئىبنـى ئهففـان     ،بېرىـپ  رۇخسهتا ىغھهج قىلىش نىڭئاياللىرى
   .قوشۇپ ئهۋەتكهنىدى غائۇالربىلهن ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋفنى 

  )1860 :بۇخارى(

 َيكُـنْ  َولَـمْ  َرْحـلٍ  َعلَى أََنٌس َحجَّ قَالَ سٍأََن ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبنِ ثَُماَمةَ َعْن - 3645
  .َزاِملََتُه َوكَاَنْت َرْحلٍ َعلَى َحجَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ نَّأَ َوَحدَّثَ َشِحيًحا

ــدۇلال  - 3645 ــى ئاب ــۇمامه ئىبن ــداق د  ھس ــى ئهنهس مۇن ــدۇئىبن  :ەي
 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوزۇق ـ تۈلۈكى ئارتىلغـان تۆگىسـىگه مىنىـپ     ئهنهس

ــۇ، بېخىللىقىــدىن . ھهجــگه چىقتــى) يهنــى ئــايرىم تــۆگىگه مىــنمهي ( ئ
ــدى   ــۇنداق قىلغانى ــدىن ش ــقىالرغا   .ئهمهس، بهلكــى كهمتهرلىكى ــۇ باش ئ

يـۈك ـ تـاق ئارتىلغـان      ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭمۇ   پهيغهمـبه 
ــۆگىگه ــقا        ت ــدىغان باش ــاق ئارتى ــۈك ـ ت ــانلىقىنى، ي مىنىــپ ھهج قىلغ

   .تۆگىسىنىڭ يوقلۇقىنى سۆزلهپ بهرگهنىدى
  )1517 :ىبۇخار(
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مىتىنى ئۇنىڭ ھۆر، مهككه ۋە كهئبىنىڭ پهزىلىتى
، يهردىكى ئهزان ئۇ، زەمزەمى، بولۇش قىلماسلىقنىڭ ھارام

  ارقىتىش ھهققىدىكى ھهدىسلهرسۇ تىنىڭ يوپۇقى ۋە هئبك

 َمْسجٍِد لِأَوَّ َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسأَلُْت قَالَ ذَرٍّ أَبِي َعْن - 3646
 َبْيَنُهَما كَْم قُلُْت الْأَقَْصى الَْمْسجُِد قَالَ أَيٌّ ثُمَّ قُلُْت الَْحَراُم الَْمْسجُِد قَالَ الْأَْرضِ ِفي ُوِضَع
  .َعاًما أَْرَبُعونَ قَالَ

نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ زەر - 3646
  :ىنھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدر سهلاللالمهن پهيغهمبه :دۇىقىلىن

قايسـى؟ ـ دەپ   مىـن يۈزىـدە تـۇنجى قېـتىم قۇرۇلغـان مهسـجىد       ېزـــ  
  :ئۇ سورىسام،

  .دېدى ــ ھهرام مهسجىدى، ـ
  :ـ دەپ سورىسام چۇ؟ىڭدىن قالسىئۇنــ 
  .بهردى بدەپ جاۋا ، ـمهسجىدى ئهقساــ 
 ،سـام ىسور يىـل پهرق بـار؟ ـ دەپ   سىدا قانچه ىككىسىنىڭ ئارىئ ئۇــ 

  :ئۇ
   .دېدى يىل، ـ 40ــ 

  )520 :مۇسلىم(

 الَْحَجـرُ  َنـَزلَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3647
  .آَدَم َبنِي َخطَاَيا فََسوََّدْتُه اللََّبنِ ِمْن َبَياًضا أََشدُّ َوُهَو الَْجنَِّة ِمْن الْأَْسَوُد

رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      ى ئاببـاس ئىبن - 3647
 ىجرىھ«: دۇىرىۋايهت قىل نىمۇنداق دېگهنلىكى ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
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. جهننهتتىن چۈشـكهندە سـۈتتىن ئـاق ھـالهتته ئىـدى      )تاش قارا(ئهسۋەد 
  . ①»ۋەتتىىقىل قارائۇنى  لىرىنىڭ گۇناھلىرىىئادەم بال

  )877 :تىرمىزى(

 َواللَِّه الَْحَجرِ ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعبَّاسٍ نِاْب َعْن - 3648
  .بَِحقٍّ اْسَتلََمُه َمْن َعلَى َيْشَهُد بِِه َيْنِطُق َوِلَسانٌ بِهَِما ُيْبِصُر َعْيَناِن لَُه الِْقَياَمِة َيْوَم اللَُّه لََيْبَعثَنَُّه

رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      اسئىبنى ئاببـ  - 3648
ھىجرى ئهسۋەد ھهققىـدە مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    نىڭ ئهلهيهى ۋەسهللهم
قىيـامهت كـۈنى   ، ىـلهن قهسـهمكى  تائاالنىڭ نـامى ب  هللا«: رىۋايهت قىلىدۇ

ھــالهتكه ســۆزلهيدىغان تىلــى بــار ۋە ككــى كــۆزى ىغان ئىكۆرىــدئــۇنى  هللا
بىـلهن سـۆيگهنلهرگه   ) خـالس ىئ(نى ھهق ىۆزئ ئۇ تىلى بىلهن. كهلتۈرىدۇ

   .②»گۇۋاھلىق بېرىدۇ
  )961 :تىرمىزى(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعْنُهَما، َتَعالَى اللَُّه َرِضي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 3649
 َوِلَسـانٌ  َعْيَناِن َولَُهَما الِْقَياَمِة، َيْوَم يَّالَْيَمانِ َوالرُّكَْن اَألْسَوَد، الَْحَجَر اللَُّه َيْبَعثُ :َوَسلََّم َعلَْيِه

  .بِالَْوفَاِء اْسَتلََمُهما ِلَمنِ َيْشَهَداِن َوَشفََتاِن
رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      ئىبنى ئاببـاس  - 3649

ــهللهمنىڭ  ــى ۋەسـ ــداق دېگهنلىكى ئهلهيهـ ــىمۇنـ ــۋايهت قىل نـ ــرىـ : دۇىـ
 ىرۇكنىــل يهمــانىن بىــلهن ئهســۋەد ىجــرىھ تائــاال هللا، قىيــامهت كــۈنى«
ــار  ىئ ۋە تىلــى ،ككــى كــۆزىىئ ــدۇھــالهتته ككــى كــالپۇكى ب ــۇ  .تۇرغۇزى ئ
غانالر ىســىل ،يۈپۆســاداقهت بىــلهن ســســهمىمىي  ى ئــۆزلىرىنىككىســىئ

   .③»ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىدۇ
  )11432 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 695(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 768(ئهلبانى  ②
رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە بهكـرى ئىبنـى مـۇھهممهد         بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى  ): 5489(ھهيسهمى  ③

مهن ھهر ئىككىلىســى ھهققىــدە . قۇرەشـى بىــلهن ھـارىس ئىبنــى غهسســان ئىسـىملىك ئىككــى كىشــى بـار    
 .مهلۇماتقا ئىگه ئهمهس، ـ دېگهن
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 اللَّـهِ  َرُسولَ َسِمْعُت َيقُولُ رٍوَعْم ْبَن اللَِّه َعْبَد َسِمْعُت قَال الَْحاجَِب عن - 3650
 ُنوَرُهَما اللَُّه طََمَس الَْجنَِّة َياقُوِت ِمْن َياقُوَتَتاِن اَمَوالَْمقَ الرُّكَْن إِنَّ َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َعـنْ  ُيْرَوى َهذَا ِعيَسى أَُبو قَالَ َوالَْمْغرِبِ الَْمْشرِقِ َبْيَن َما لَأََضاَءَتا ُنوَرُهَما َيطِْمْس لَْم َولَْو
  .قَْولُُه َمْوقُوفًا َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد

همـر رەزىيهلالھـۇ   ئىبنـى ئ  ھئابدۇلال: مۇنداق دەيدۇ ھاجىب – 3650
ئهنهۇمــــا پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ مۇنــــداق 

  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىكهن
ــ« ــ لرۇكنىـ ــامى ئىانى ۋە مايهمـ ــراھىم جهننهقـ ــى تبـ ــل تىكـ قىزىـ
ككىســـىنىڭ نـــۇرىنى ىئـــۇ ئتائـــاال  هللاالردىن ئىككىســـى بولـــۇپ، يـــاقۇت

بولســا  ئۆچۈرىــۋەتمىگهنككىســىنىڭ نــۇرىنى  ىئهگهر ئ .ئۆچۈرىــۋەتكهن
ىنى ىســـتىشـــنىڭ ئارېپ كـــۈنبىـــلهن چىقىـــش  كـــۈنئـــۇ نـــۇر  ،ئىـــدى

   .①»تىۋەتكهن بوالتتىۇيور
  )878 :تىرمىزى(

ِه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاȋِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْبِد اللَّ - 3651
  .َوَسلََّم َيأِْتي الرُّكُْن َيْوَم الِْقَياَمِة أَْعظََم ِمْن أَبِي قَُبْيسٍ لَُه ِلَسانٌ َوَشفََتاِن

ــدۇلال - 3651 ــاس    ھئاب ــى ئ ــر ئىبن ــى ئهم ــۇ   ئىبن ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ
 نــىنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر ســهلال
ــۋايهت قىلىــدۇ  ككــىىيهمــانى تىلــى ۋە ئ لقىيــامهت كــۈنى رۇكنىــ «: رى
   .②»كېلىدۇ ھالهتته چوڭئهبۇ قۇبهيس تېغىدىنمۇ  ،كالپۇكى بىلهن

  )6939 :ئهھمهد(

                                                 
 .بۇ ھهدىسكه باھا بهرمىگهن، لېكىن بۇ ھهدىس سهھىه كىتابتا نهقىل قىلىنغان: ئهلبانى ①
رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،    ) ته»ئهلئهۋسـهت «(بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى      ): 5486(مى ھهيسه ②

سهنهدىدىكى ئابدۇلالھ ئىبنى مۇئهممىل ئىسىملىك كىشىنىڭ ئىشهنچلىك ياكى ئهمهسلىكىدە ئىختىالپ 
 .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. بار
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 :َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعْمرٍو، بن اللَِّه َعْبِد َعْن - 3652
 اْسـَتلََمهُ  ِلَمنِ َيْشَهَداِن َوَشفََتاِن، ِلَسانٌ، لَُه قَُبْيسٍ، أَبِي ِمْن أَْعظََم الِْقَياَمِة َيْوَم الرُّكُْن َيأِْتي”

  .“َخلْقَُه بَِها ُيَصاِفُح الَِّتي َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه َيِمُني َوُهَو بِالَْحقِّ،
ــدۇلال - 3652 ــرئىب ھئابـ ــى ئهمـ ــبهر   نـ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

رىـــۋايهت  نـــىنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
ككـى كـالپۇكى   ىيهمانى قىيـامهت كۈنىـدە تىلـى ۋە ئ    لرۇكنى«: قىلىدۇ
الس ىخنى ئۆزىئ ،كېلىپ شهكىلدە چوڭ مۇتېغىدىن ئهبۇ قۇبهيس ،بىلهن

نىڭ خهلـق  تائاال هللا ،ئۇ .گه گۇۋاھلىق بېرىدۇلهربىلهن سىلىغان كىشى
   .①»دۇرشىدىغان قولىۈبىلهن كۆر

  )567 :»ئهلئهۋسهت«(

 الَْحَجـرُ ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3653
 َما فَلَْوال كَالَْمَها، أَْبَيȐَ َوكَانَ ،غَْيُرُه الَْجنَِّة ِمَن اَألْرضِ ِفي َوَما الَْجنَِّة، ِحَجاَرِة ِمْن اَألْسَوُد
  .“َبَرأَ إِال َعاَهٍة ِذي ِمْن َمسَُّه َما الَْجاِهِليَِّة، َدَنسِ ِمْن َمسَُّه

ــبهر  ئىبنــــى ئاببــــاس  - 3653 ــادىن پهيغهمــ ــۇ ئهنهۇمــ رەزىيهلالھــ
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۋايهت   سـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ نىڭ مۇنـ

نـدا  ىمېز دىن بولـۇپ، جهننهتنىـڭ تاشـلىرى   ئهسـۋەد  ىجرىھ«: ۇدىقىلىن
ئهسـلىدە  ئـۇ  . تىن كهلـگهن ھېچبىـر تـاش يـوق    ئۇنىڭدىن باشقا جهننهتـ 

ــۈز ىرخ ــتالدەك سـ ــدى  ،كۈسـ ــاق ئىـ ــا. ئاپئـ ــاھىلىيهت ئهگهر ئۇنىڭغـ  جـ
بىـرى ئـۇنى سـىلىغان ھامـان      كېسهلبولسا ئىدى،  كىرلىرى يۇقمىغان

  . ②»ساقىيىپ كهتكهن بوالتتى) كېسىلىدىن(
  )149: »ۋسهتئهلئه«(

                                                 
دىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدىكى ئابـدۇلالھ ئىبنـى مۇئمىـل     بۇ ھه): 5486(ھهيسهمى  ①

قالغـان راۋىـيالر سـهھىه ھهدىسـنىڭ     . ئىسىملىك كىشىنىڭ ئىشهنچلىك ياكى ئهمهسلىكىدە ئختىالپ بـار 
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

هممهد ئىبنى ئهبۇ لهيال بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى مۇھ): 5490(ھهيسهمى  ②
 .ئىسىملىك كىشىنىڭ ئىشهنچلىك ياكى ئهمهسلىكىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن
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 أŷ على فوضع السماء من االسود الركن نزل قال عمرو بن اهللا عبد عن - 3654
  .ابراهيم قواعد على وضع Ż سنة أربعني فمكث بيضاء مهاة كأنه قبيس

ــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر  - 3654 ــگهن ئاب ــداق دې ئهســۋەد  ىجــرىھ: مۇن
ــت   ــڭ ئۈسـ ــۇبهيس تېغىنىـ ــۇ قـ ــماندىن ئهبـ ــتىگه ىئاسـ ــۇ . چۈشـ ــا وگئـ يـ

يىـل تۇرغانـدىن    40ئـۇ يهردە  . ۋە سۈپسـۈزۈك ئىـدى  ستالدەك ئاپئـاق  ىرخ
ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالم قـۇرۇپ چىققـان كهئبىنىـڭ ئۇلىغـا        ،كېيىن
   .①دىقويۇل

  )»ئهلكهبىر«(

 ِمْن الرُّكُْن طُبَِع َما لَْوال”: قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنّ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3655
 الَْيْوَم َوُألْبِقَي َعاَهٍة، كُلِّ ِمْن بِِه الْسُتْشِفَي َواَألثََمِة الظَّلََمِة، َوأَْيِدي َوأَْرَجاِسَها، الَْجاِهِليَِّة، أَْنَجاسِ
 َولَيصَرينَّ الَْجنَِّة، زِيَنِة إِلَى االدُّْنَي أَْهلُ َيْنظَُر ِلئَال بِالسََّواِد اللَُّه غَيََّرُه َوإِنََّما اللَُّه، َخلَقَُه َيْوَم كََهْيئَِة
 َتكُونَ أَنْ قَْبلَ الْكَْعَبِة َمْوِضعِ ِفي آَدَم أَْنَزلَ ِحَني اللَُّه َوَضَعُه الَْجنَِّة َياقُوِت ِمْن لََياقُوَتةٌ َوإِنََّها إِلَْيَها،
 ، ُيَنجُِّسوَنها أَْهلٌ لََها َولَْيَس الَْمَعاِصي، ِمَن ءĄَشْي ِفيَها ُيْعَملْ َولَْم طَاِهَرةٌ َيْوَمِئٍذ َواَألْرُض الْكَْعَبةُ،
 َيْوَمِئٍذ َوُسكَّاُنها اَألْرضِ ُسكَّاِن ِمْن َيْحُرُسوَنُه الَْحَرمِ أَطَْراِف َعلَى الَْمالِئكَِة ِمَن َصفٌّ لَُه فَُوِضَع
 ُوقُوٌف َوُهْم َعْنُه َيذُودوَنُهْم فَالَْمالِئكَةُ ، الَْجنَِّة ِمَن َشْيءĄ َألنَُّه إِلَْيِه َيْنظُُروا أَنْ لَُهْم َيْنَبِغي ال الْجِنُّ،
 َبْيَنُهْم ِفيَما َيُحولُونَ َألنَُّهْم الَْحَرُم ُسمَِّي َوِلذَِلَك َجانِبٍ كُلِّ ِمْن بِِه َيْحِدقُونَ الَْحَرمِ أَطَْراِف َعلَى
  .“َوَبْيَنُه

ن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادى ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 3655
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ـزالىــم    ،نىجســلىرىكىــر ۋە جاھىلىيهتنىــڭ  ئهســۋەدكه ىجــرىھ«
ھهرقانـداق كېسـهلگه   رنىڭ قوللىرى تهگمىگهن بولسا ئىـدى،  گۇناھكارال

كۈنىدىكىــدەك پــاك، ســۈزۈك پېتــى  راتقــان تائــاال يا هللابــوالتتى ۋە  شــىپا
ــۇر ــېكىن  .اتتىتــ ــڭ   هللالــ ــا جهننهتنىــ ــڭ ئۇنىڭغــ ــن ئهھلىنىــ زېمىــ

زىبۇزىننهتلىرى دېـگهن تونۇشـتا قـاراپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن قـارا رەڭـگه        
 ،بولـۇپ ى ئۇ ھهقىـقهتهن جهننهتنىـڭ ياقۇتلىرىـدىن بىـر     .ئۆزگهرتىۋەتتى

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5493(ھهيسهمى  ①
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، كهئبىنىــڭ ئــادەمنى جهننهتــتىن چۈشــۈرگهندەھهزرىتــى ئــۇنى تائــاال  هللا
تېخـى  مىـن  ېز چاغـدا، ئۇ . قويغانىدىبۇرۇن  ىشتىنياسىلكهئبه  ئورنىغا،
ئۆتكــۈزۈپ، گۇنــاھ ىدى، دە ھــېچ گۇنــاھ ئىشــلهنمىگهنىئۈســت بولــۇپ، پــاك

ــاال هللا .يــوق ئىــدىئىنســانمۇ  دىغانىــننــى پاســكىنا قىلىمېز ــۇنى  تائ ئ
منىـڭ  اھهر نىپهرىشـتى  گـۇرۇھ قوغـداش ئۈچـۈن بىـر    زېمىن ئهھلىـدىن  

ــائهتراپى ــتۇرد   غ ــپ ئورۇنالش ــار قىلى ــۇ ى، قات ــاغالردائ ــن ئېز چ ــمى ى هھل
 تـاش ئهسـۋەد جهننهتـتىن چىققـان     ھىجـرى  بولـۇپ،  دىن ئىبـارەت جىنالر
پهرىشـتىلهر  . نىڭ ئۇنىڭغا قاراش ساالھىيتى يوق ئىدىجىنالر ،بولغاچقا

 ھهرەمغاچقا، ئـۇ يهر  تۇر پىدا چۆرىدەپ سهپ تۇتۇپ قوغداپمنىڭ ئهترااھهر
چـــۈنكى پهرىشـــتىلهر  .ىـــدىدەپ ئاتالغان) لهنگهنچهكلهنـــگهن، ھـــۆرمهت(

  . ①»ئۇنىڭغا يېقىنلىشىشتىن توسۇپ تۇراتتىجىنالرنى 
  )11028: »ئهلكهبىر«(

َعْن َحْنظَلَةَ الْأَْسلَِميِّ قَالَ َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ َعـْن   - 3656
ِذي َنفِْسي بَِيِدِه لَُيهِلَّنَّ اْبُن َمْرَيَم بِفَجِّ الرَّْوَحاِء َحاجŋا أَْو النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوالَّ

  .ُمْعَتِمًرا أَْو لََيثْنَِينَُّهَما
رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن  ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە ھهنـــزەله ئهســـلهمى - 3656

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       رىۋايهت قىلىـدۇكى، 
مهريهم ئـوغلى   ،بولغـان زات بىـلهن قهسـهمكى    لكىـدە ئىجېنىم «: دېگهن

ھهج ياكى ئۆمرە ۋەيـاكى ھهر ئىككىسـىنى    )سا ئهلهيهىسساالمييهنى ئى(
تهلبىـــيه چوقـــۇم بىـــرلىكته ئـــادا قىلىـــش ئۈچـــۈن رەۋھـــا كوچىســـىدا 

   .»ئېيتىدۇ
  )1228 :مۇسلىم(

 الْـأَْزَرقِ  بِـَواِدي  َمرَّ َوَسلََّم ْيِهَعلَ اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3657
 َهابِطًـا  السَّلَام َعلَْيِه ُموَسى إِلَى أَْنظُُر كَأَنِّي قَالَ الْأَْزَرقِ َواِدي َهذَا فَقَالُوا َهذَا َواٍد أَيُّ فَقَالَ
 ثَنِيَّـةُ  قَالُوا َهِذِه ثَنِيٍَّة أَيُّ فَقَالَ َهْرَشى ِةثَنِيَّ َعلَى أََتى ثُمَّ بِالتَّلْبَِيِة اللَِّه إِلَى ُجǘَاٌر َولَُه الثَّنِيَِّة ِمْن

                                                 
 .نۇش بىرى بار، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ناتو): 5492(ھهيسهمى  ①
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 ُجبَّـةٌ  َعلَْيِه َجْعَدٍة َحْمَراَء َناقٍَة َعلَى السَّلَام َعلَْيِه َمتَّى ْبنِ ُيوُنَس إِلَى أَْنظُُر كَأَنِّي قَالَ َهْرَشى
  .ُيلَبِّي َوُهَو ُخلَْبةٌ َناقَِتِه اُمِخطَ ُصوٍف ِمْن

ــا ئاببــاسئىبنــى  - 3657 ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۋايهت مۇن رى
ىن ۋادىسـىد  ئهزرەق ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبه :دۇىقىلىن

  :ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ
  :ھهمراھلىرى .ـ دەپ سورىدى ؟ۋادىبۇ قايسى ــ 

ـــ  ــۇ، ـ ــى، ـ   ب ــدى ئهزرەق ۋادىس ــى    .دې ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  :ۋەسهللهم

ـــ  ــاۋازى بىــلهن   ڭيهىسســاالمنىمهن مۇســا ئهلهـ ــوم ئ ــدىن ب  هللاداۋان
 ۇۋاتىمهن، ـ كۆرگهنـدەك بولـ   پ چۈشـۈۋاتقانلىقىنى ئېيتى تهلبىيهغا تائاال
  :كېلىپيېتىپ  داۋىنىغائاندىن ھهرشا  .دېدى

  :ھهمراھلىرى. ـ دەپ سورىدى ؟داۋانبۇ قايسى ــ 
  :لهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل .دېدىداۋىنى، ـ ھهرشا ــ بۇ 

 تـون توقۇلغـان   يۇڭـدىن  ئۇچىسىغا مهن يۇنۇس ئهلهيهسساالمنىڭــ 
قىزىـــل  كىيىـــپ، چۇلـــۋۇرى خورمـــا قوۋزىقىـــدىن توقۇلغـــان، ســـېمىز، 

تۆگىســــىنىڭ ئۈســــتىدە تهلبىــــيه ئېيتىۋاتقــــانلىقىنى كۆرگهنــــدەك 
   .دېدىبولۇۋاتىمهن، ـ 

  )166 :مۇسلىم(

َعاِئَشةَ قَالَْت َعَبثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ أَنَّ - 3658
إِنَّ  َوَسلََّم ِفي َمَناِمِه فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه َصَنْعَت َشْيئًا ِفي َمَناِمَك لَْم َتكُْن َتفَْعلُُه فَقَالَ الَْعَجُب

قَُرْيشٍ قَْد لََجأَ بِالَْبْيِت َحتَّى إِذَا كَـاُنوا بِالَْبْيـَداِء    َناًسا ِمْن أُمَِّتي َيǘُمُّونَ بِالَْبْيِت بَِرُجلٍ ِمْن
ُخِسَف بِهِْم فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ الطَّرِيَق قَْد َيْجَمُع النَّاَس قَالَ َنَعـْم ِفـيهِْم الُْمْسَتْبِصـُر    

َوَيْصُدُرونَ َمَصاِدَر َشتَّى َيْبَعثُُهْم اللَُّه َعلَـى  َوالَْمْجُبوُر َواْبُن السَّبِيلِ َيْهِلكُونَ َمْهلَكًا َواِحًدا 
  .نِيَّاِتهِْم

 ئائىشـــهرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   ئىبنـــى زۇبهيـــر  ھئابـــدۇلال - 3658
ر پهيغهمـبه  :رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
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. ئۇخالۋېتىـــپ قىمىلـــداپ كهتتـــى   ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  
  :ندىن كېيىنئويغانغا

ـــ  ــى ـ ــڭ،    !ىــڭ ئهلچىســى نهللائ ــداپ كهتتى ــۇ قىمىل ــدا بهكم ئۇيقۇڭ
  :دېسهكئىلگىرى بۇنداق بولۇپ باقمىغانىدىڭ، ـ 

ـــ ھهقىــقهتهن غهلىــته  ئۇممىتىمــدىن بىــر ). چــۈش كــۆرۈپتىمهن(ـ
بهيتۇلالھقــا پاناھلىنىۋالغــان قۇرەيشــلىك بىرىنىــڭ    تۈركــۈم كىشــى  

. ى كـۆزلهپ يولغـا چىققـۇدەك   سهۋەبى بىـلهن بهيتـۇلالھنى چېقىۋېتىشـن   
. بهيزا دېگهن جايغا كهلگهندە، ھهممىسىنى يهر يۇتـۇپ كېتىپتـۇ، ـ دېـدى    

  :بىز

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ يولــدا باشــقا ئىنســانالرمۇ بــار ئهمهســمۇ؟ ـ دەپ    ! ـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سورىغانىدۇق

ــــ شــۇنداق، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا بىلىــپ تــۇرۇپ قهســتهن چىققــانالر، 
يولۇچىالرمـۇ  ) ئۇالر بىلهن مۇناسىۋىتى بولمىغان(بۇرىي چىققانالر ۋە مهج

تائــاال ھهممىســىنى بىــرال كۈنــدە بىــر ـ بىرىــدىن پهرقلىــق     هللابولــۇپ، 
  . تىرىلدۈرىدۇ، ـ دېدى

  )2884 :مۇسلىم(

 َوَسـلَّمَ  ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةُ عن - 3659
 َيـا  قُلُْت قَالَْت َوآِخرِِهْم بِأَوَِّلهِْم ُيْخَسُف الْأَْرضِ ِمْن بَِبْيَداَء كَاُنوا فَإِذَا الْكَْعَبةَ َجْيٌش َيْغُزو
 ُيْخَسـفُ  قَالَ ِمْنُهْم لَْيَس َوَمْن أَْسَواقُُهْم َوِفيهِْم َوآِخرِِهْم بِأَوَِّلهِْم ُيْخَسُف كَْيَف اللَِّه َرُسولَ
  .نِيَّاِتهِْم َعلَى ُيْبَعثُونَ ثُمَّ َوآِخرِِهْم بِأَوَِّلهِْم

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     رەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه – 3659
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :دۇىقىلىن

ئۆرۈۋېتىش نىيىتىـدە يولغـا چىقىـپ، بهيـزا     كهئبىنى ــ بىر قوشۇن 
ئۇالرنىــڭ ھهممىســىنى يهر يۇتــۇپ    هنــدە،دېــگهن جايغــا يېتىــپ كهلگ  

  :مهن .دېدى كېتىدۇ، ـ
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ـــ  ــىــ ــۇلىهللا ئـ ــقا ئۇالرنىـــڭ ھهممىســـىنى   !نىـــڭ رەسـ يهر نېمىشـ
ــدۇ؟  ــالبۇكىيۇتۇۋېتىـ ــدە  ،ھـ ــارەتچىلهرئۇالرنىـــڭ ئىچىـ ــا ۋە ئۇ تىجـ الرغـ

  :مۇناسىۋەتسىز ئادەملهرمۇ بولۇپ قالىدىغان تۇرسا؟ ـ دەپ سورىسام
ـــ ئ ــدۇھهممىســـىنى يهر ۇالرنىـــڭ ــ ــۇالر  .يۇتـــۇپ كېتىـ كېـــيىن ئـ
   .دېدىتىرىلدۈرۈلىدۇ، ـ شا ىرىگه يارىنىيهتل

  )2118 :بۇخارى(

 َعْن النَّاُس َيْنَتهِي لَا لََّمَوَس َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت َصِفيَّةَ َعْن - 3660
 ُخِسـفَ  الْـأَْرضِ  ِمْن بَِبْيَداَء أَْو بِالَْبْيَداِء كَاُنوا إِذَا َحتَّى َجْيٌش َيْغُزَو َحتَّى الَْبْيِت َهذَا غَْزوِ

 َعلَى اللَُّه َيْبَعثُُهْم قَالَ ِمْنُهْم كَرَِه فََمْن اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت أَْوَسطُُهْم َيْنُج َولَْم َوآِخرِِهْم بِأَوَِّلهِْم
  .أَْنفُِسهِْم ِفي َما

مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    سهفىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ – 3660
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: دۇىقىلىن
ھهتتـا بىـر قوشـۇن    ئىسـانالر بـۇ ئـۆيگه داۋاملىـق ئـۇرۇش ئاچىـدۇ،       ــ 

يېتىـپ   يولغا چىقىـپ، بهيـزا دېـگهن جايغـا    ئۈچۈن  ئۆرۈۋېتىشكهئبىنى 
ايدۇ، ھهممىسى يهرگه يۇتتۇرۇلىدۇ، ئۇالردىن ھېچكىم قۇتۇاللم ،كهلگهندە
  :مهن. ـ دېدى

ـــ  ئــۇرۇش قىلىشــنى  رنىــڭ ئارىســىدىكىئۇال !نىــڭ رەســۇلىهللا ئــىـ
  :ئۇ جاۋابهنـ دەپ سورىسام،  چۇ؟لهرياقتۇرمىغان كىشى

  . ①دېدىـ  ،يارىشا تىرىلدۈرىدۇ هئۇالرنى نىيهتلىرىگ) قىيامهتته( هللاــ 
  )2184 :تىرمىزى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ الُْمǘِْمنَِني أُمِّ َعْن َصفَْوانَ ْبُن اللَِّه َعْبُد عن - 3661
 ُيْبَعـثُ  ُعدَّةٌ َولَا َعَدٌد َولَا َمَنَعةٌ لَُهْم لَْيَسْت قَْوٌم الْكَْعَبةَ َيْعنِي الَْبْيِت بَِهذَا َسَيُعوذُ قَالَ َوَسلََّم
 َيْوَمِئـذٍ  الشَّأْمِ َوأَْهلُ ُيوُسُف قَالَ بِهِْم ُخِسَف ْرضِالْأَ ِمْن بَِبْيَداَء كَاُنوا إِذَا َحتَّى َجْيٌش إِلَْيهِْم

  .الَْجْيشِ بَِهذَا ُهَو َما َواللَِّه أََما َصفَْوانَ ْبُن اللَِّه َعْبُد فَقَالَ َمكَّةَ إِلَى َيِسُريونَ
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مۇئمىنلهرنىـڭ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ۋانفئىبنى سه ھئابدۇلال - 3661
ــهلهمه رەزىي  ئانىســى ــۇ س ــادىن  ئۇمم ــۇ ئهنه ــبههلالھ ــهلاللالھۇ پهيغهم ر س

ــدۇ     ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ  :ئهلهيهـ
قارشــى تۇرغــۇدەك كــۈچى، ئــادەم ســانى ۋە قــورال ـ يــارىقى     ) دۈشــمهنگه(«

زور بىر قوشـۇن  . پاناھلىنىدۇ) كىرىپ(بولمىغان بىر خهلق بهيتۇلالھقا 
 ،يېتىــپ كهلگهنــدە زا دېــگهنبــۇ قوشــۇن بهيــ. ئۇالرغــا قارشــى ئاتلىنىــدۇ

  .»نى يهر يۇتۇپ كېتىدۇئۇالر
دەل شۇ كۈنلهردە : مۇنداق دەيدۇ) ئىبنى ماھهك(راۋىيالردىن يۇسۇف 

: ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســهفۋان. قــاراپ كېلىۋاتــاتتى ىــگهمهكك شــام خهلقــى
  . نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ئۇالر بۇ قوشۇن ئهمهس، ـ دېگهنهللا

  )2883 :مۇسلىم(

 ِفـي  َعْنُه اللَُّه َرِضَي الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر قََعَد قَالَ ُعثَْمانَ اْبَن َيْعنِي َشْيَبةَ ْنَع - 3662
 قَالَ بِفَاِعلٍ أَْنَت َما قُلُْت قَالَ الْكَْعَبِة َمالَ أَقِْسَم َحتَّى أَْخُرُج لَا فَقَالَ ِفيِه أَْنَت الَِّذي َمقَْعِدَك
 قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ ِلأَنَّ قُلُْت ِلَم قَالَ بِفَاِعلٍ أَْنَت َما ُتقُلْ قَالَ لَأَفَْعلَنَّ َبلَى
 فَقَـامَ  ُيْخرَِجـاهُ  فَلَـمْ  الَْمالِ إِلَى ِمْنَك أَْحَوُج َوُهَما َعْنُه اللَُّه َرِضَي َبكْرٍ َوأَُبو َمكَاَنُه َرأَى
  .فََخَرَج

ــى ئو  - 3662 ــهيبه ئىبنـ ــمان شـ ــدا   (سـ ــڭ يېنىـ ــدە ئۆزىنىـ كهئبىـ
رەزىيهلالھـۇ   ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    :مۇنـداق دېـدى   قهشهقىق) ئولتۇرغان

  :ئهنهۇ سهن ئولتۇرغان مۇشۇ يهردە ئولتۇرۇپ
 ىـۋەتمىگىچه تهقسـىم قىل ) پېقىرالرغا(لكىنى ۈمهن كهئبىنىڭ مــ 

  :مهن .دېدى ، ـنهچىقمايم بۇ يهردىن
  :ئۇ .دېدىم ، ـ)اق قىلساڭ بولمايدۇيهنى ئۇند( ئۇنداق قىاللمايسهنـ 

  :يهنه مهن دېدى، ـ ،ــ راستىنال شۇنداق قىلىمهن
  :ئۇ .دېدىم ، ـقىاللمايسهنــ ئۇنداق 

  :مهن. ـ دەپ سورىدى مىشقا؟ېنــ 
رى ئهبـۇ بهكـ   ۋەر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    چۈنكى پهيغهمـبه ــ 

ــدى،    ــالالرنى كۆرگهنىــ ــۇ مــ ــۇ بــ ــۇ ئهنهۇمــ ــېكىنرەزىيهلالھــ ــۇنى  لــ ئــ
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ھــــالبۇكى، ئــــۇالر بــــۇ مالغــــا ســــهندىنمۇ بهكــــرەك . چىقارمىغانىــــدى
بــۇنى ئاڭلىغــان ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب  .دېــدىمئېهتىيــاجلىق ئىــدى، ـ   

   .①چىقىپ كهتتى) كهئبىدىن(رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قوپقىنىچه 
  )2031 :داۋۇد ئهبۇ(

 لَقَـدْ  فَقَالَ الْكَْعَبِة ِفي لْكُْرِسيِّا َعلَى َشْيَبةَ َمَع َجلَْسُت قَالَ َواِئلٍ أَبِي َعْن - 3663
 َولَـا  َصـفَْراءَ  ِفيَها أََدَع لَا أَنْ َهَمْمُت لَقَْد فَقَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمُر الَْمْجِلَس َهذَا َجلََس
  .بِهَِما َتِديأَقْ الَْمْرَءاِن ُهَما قَالَ َيفَْعلَا لَْم َصاِحَبْيَك إِنَّ قُلُْت قََسْمُتُه إِلَّا َبْيَضاَء

ــۋايهت قىل   - 3663 ــداق دېگهنلىكــى رى ــۇ ۋائىلنىــڭ مۇن ــدۇىئهب  :نى
ئـۇ   .اتتـۇق ئورۇنـدۇقتا ئولتۇر  ىكىكهئبىنىـڭ ئىچىـد   شهيبه ئىككىمىـز 

  :مۇنداق دېدى) شهيبه(
: ر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇشــۇ يهردە ئولتــۇرۇپئــۆمهــــ 

پېقىرالرغـــا  نىنىڭ ھهممىســـىكۈمۈشـــۋە  يهردىكـــى ئـــالتۇن مهن ئـــۇ”
يهنـى  (ككى دوستۇڭ ىئ” :مهن .دېدى “كهلدىم نىيىتىگهش ىۋېتىتارقىت

ــرى   ــۇ بهكـ ــى ئهبـ ــلهن ھهزرىتـ ــاالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــداق ) پهيغهمـ ئۇنـ
 “سـىگه ئهگىشـىمهن  ككىىمهن ئـۇ ئ ئۇنداقتا، ” :م، ئۇسهدې “غۇ؟قىلمىغان

   .دېدى
  )1594 :بۇخارى(

 إِلَى الُْبُعوثَ َيْبَعثُ َوُهَو َسِعيٍد ْبنِ ِلَعْمرِو قَالَ أَنَُّه الَْعَدوِيِّ ُشَرْيحٍ أَبِي َعْن - 3664
 َيْومِ ِمْن ِللَْغِد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ بِِه قَاَم قَْولًا أَُحدِّثَْك الْأَِمُري أَيَُّها ِلي ائْذَنْ َمكَّةَ
 ثُمَّ َعلَْيِه َوأَثَْنى اللََّه َحِمَد إِنَُّه بِِه َتكَلََّم ِحَني َعْيَناَي َوأَْبَصَرْتُه قَلْبِي َوَوَعاُه أُذَُناَي فََسِمَعْتُه الْفَْتحِ
 أَنْ الْـآِخرِ  َوالَْيْومِ بِاللَِّه ُيǘِْمُن ِلاْمرǛٍِ َيِحلƌ فَلَا النَّاُس ُيَحرِّْمَها َولَْم اللَُّه َحرََّمَها َمكَّةَ إِنَّ قَالَ

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِلِقَتالِ َتَرخȌََّ أََحٌد فَإِنْ َشَجَرةً بَِها َيْعُضَد َولَا ًماَد بَِها َيْسِفَك
 ِلـي  أَِذنَ َوإِنََّما لَكُْم َيأْذَنْ َولَْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِلَرُسوِلِه أَِذنَ اللََّه إِنَّ لَُه فَقُولُوا َوَسلََّم
 فَِقيـلَ  الَْغاِئَب الشَّاِهُد َولُْيَبلِّغْ بِالْأَْمسِ كَُحْرَمِتَها الَْيْوَم ُحْرَمُتَها َعاَدْت َوقَْد َنَهارٍ ِمْن َساَعةً
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 ُيِعيـذُ  لَـا  الَْحَرَم إِنَّ ُشَرْيحٍ أََبا َيا ِمْنَك بِذَِلَك أَْعلَُم أََنا قَالَ َعْمٌرو لََك الَقَ َما ُشَرْيحٍ ِلأَبِي
  .َبِليَّةٌ ُخْرَبةٌ بُِخْرَبٍة فَارŋا َولَا بَِدمٍ فَارŋا َولَا َعاِصًيا

بنـى  ىئهمر ئمهككىگه قوشۇن ئهۋەتكهن  ئهبۇ شۇرەيه ئهدەۋى - 3664
  :مۇنداق دېدىسهئىدكه 

ر سـهلاللالھۇ  مهن ساڭا پهيغهمـبه ماڭا ئىجازەت بهرسهڭ،  !ئى ئهمرــ 
يتقـان  ېئ بولغان كۈننىـڭ ئهتىسـى   فهتىهنىڭ مهككه ئهلهيهى ۋەسهللهم

ۇ سـۆزلهۋاتقاندا ئىككـى كـۆزۈم ئـۇنى كـۆرگهن،      ئ .ئېيتىپ بېرەي سۆزىنى
ئـۇ  . سۆزلىرىنى ئىككى قۇلىقىم ئاڭلىغان ۋە دىلىم خاتىرىلىۋالغانىـدى 

ــلهن   ــدى بى ــدۇ  تائاال هللائال ــق ھهم ــا اليى ــۈزەل   غ ــانا ۋە گ ــيهلهرس  مهدھى
  :ېيتىپ، ئاندىنئ

ــۇرۇش قىلىشــنى ئىنســانالر ئهمهس، بهل  « ــدە ئ ــاال  هللاكــى مهككى تائ
ــار  هللاشــۇڭا . ھــارام قىلغــان ــاخىرەت كــۈنىگه ئىمــانى ب  ھهر تائاالغــا ۋە ئ

نـى  ىخىدەر بـۇ يهرنىـڭ دەل ـ   شـى ۋە  ۈۇ يهردە قان تۆكبساننىڭ نقانداق ئى
ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه” :ئهگهر بىــر ئىنســان. ئهمهسكېسىشــى ھــاالل 
 دېسه، “قىلىنىپتىكهنغۇ؟گه ئۇرۇش قىلىش رۇخسهت ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ، لـېكىن پهيغهمبىـرىگه رۇخسـهت قىلغـان    ھهقىقهتهن ئـۆز  هللا” :ئۇنىڭغا
ــازغىنه  م هللا. دەڭــالر “ســىلهرگه رۇخســهت قىلمىــدى  ــدۈزنىڭ ئ اڭــا كۈن

ــدى    ــهت قىل ــقا رۇخس ــۇرۇش قىلىش ــدا ئ ــۈن . ۋاقتى ــبۈگ ــۇرۇش ئۇنىڭ دا ئ
بـۇ  . بۇرۇنقىدەكال ئهسلىگه قـايتتى  ھۆكمى قىلىشنىڭ ھارام ئىكهنلىك

 »!يهتكۈزسـۇن  بولغانالر سۆزلىرىمنى بـۇ يهردە بولمىغانالرغـا  يهرگه ھازىر 
  :تىنئهبۇ شۇرەيه. دېدى

ـ دەپ سـورالغانىدى، ئهبـۇ شـۇرەيه مۇنـداق     مه دېـدى؟   ېئهمر ساڭا نـ ــ 
  :دەپ جاۋاب بهردى

 .مهنىـ ئـۇنى سـهندىن ياخشـىراق بىل   مهن ! ى ئهبـۇ شـۇرەيه  ئـ ”: ــ ئـۇ 
ــان داۋ   ماھهر ــۇچىنى، ق ــىيلىق قىلغ ــجىدى ئاس ــپ  مهس ــىدىن قېچى اس

 كهتكۈچىنى ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلغاندىن كېيىن قېچىـپ كهتكـۈچىنى  
   .دېدى “پاناھىغا ئااللمايدۇ

  )1832 :بۇخارى(
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 اللََّه إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3665
 لَـا  َنَهارٍ ِمْن َساَعةً ِلي أُِحلَّْت َوإِنََّما َبْعِدي ِلأََحٍد َتِحلƌ َولَا قَْبِلي ِلأََحٍد َتِحلَّ ْمفَلَ َمكَّةَ َحرََّم
 َوقَـالَ  ِلُمَعـرِّفٍ  إِلَّا لُقَطَُتَها ُتلَْتقَطُ َولَا َصْيُدَها ُيَنفَُّر َولَا َشَجُرَها ُيْعَضُد َولَا َخلَاَها ُيْخَتلَى
 ِعكْرَِمـةَ  َعْن َخاِلٍد َوَعْن الْإِذِْخَر إِلَّا فَقَالَ َوقُُبورَِنا ِلَصاغَِتَنا الْإِذِْخَر إِلَّا اللَِّه لََرُسو َيا الَْعبَّاُس
  .َمكَاَنُه َيْنزِلُ الظِّلِّ ِمْن ُيَنحَِّيُه أَنْ ُهَو َصْيُدَها ُيَنفَُّر لَا َما َتْدرِي َهلْ قَالَ

ــا - 3665 ــائىبنــى ئابب ــداق دىن س رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۋايهت مۇن رى
ــنىقىل ــبه :دۇىـ ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــاال  هللا« :ر سـ تائـ

نىڭـدا ئـۇرۇش   ئۇ .ھـارام قىلـدى   دە ئـۇرۇش قىلىشـنى  ھهقىقهتهن مهككى
مهنـدىن كېيىنمـۇ    ،مهندىن بۇرۇن ھېچكىمگه ھـاالل بولمىغـان   قىلىش

ــۇنى ماڭــا هللا. ھــېچكىمگه ھــاالل بولمايــدۇ  ــۇمۈپهقهت كۈنــد ئ  زنىڭ مهل
ئۇنىـڭ ئـوت ـ چـۆپى يۇلۇنمايـدۇ، دەل ـ        .دىپ بهرھاالل قىلىـ  ىالتىدىسائ

ــ دەرىخـــــى ــار قۇشـــــلىرى  لمهيدۇىكېســـ ــايۋانلىرى ۋە ئۇچـــ ــوۋ ھـــ ، ئـــ
، ئىگىسـىگه  نمايـدۇ ۋېلىېلىئچۈشۈپ قالغان نهرسـه  ئۈركۈتىۋېتىلمهيدۇ، 

يهنى (مهن . دىدې» قايتۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن ئېلىش بۇنىڭدىن مۇستهسنا
  :)ئىبنى ئابباس

بىـز  . بولسـۇن  )ھـاالل (بۇنىـڭ سـىرتىدا    چىـغ  !ىرەسۇلىڭ نهللائى ــ 
ــۇنى ــلىتىمىز، ـ       ئـ ــىغا ئىشـ ــته ۋە ئۆيلىرىمىزنىـــڭ تورۇسـ زەرگهرلىكـ

  :ئۇ دېگهنىدىم،
  .دېدى ، ـھاالل ــ چىغنى ئورۇش
ئــوۋ : نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ خالىــد ئىكرىمه

 لىكىنــــىىمېىكنىڭ نمهســــلىۋەتۈركۈتئقۇشــــالرنى ۋە  ھــــايۋانلىرىنى
اپ تۇرغان يېرىدىن قوغلىۋېتىپ، سايىداق نى سايىدالرئۇ ،بىلهمسهن؟ ئۇ

  . يهرنى ئىگهللىۋېلىشتۇر
  )1833 :بۇخارى(

 الَْوِليِد ْبُن َخاِلُد َهذَا لَُه فَِقيلَ: وللكبري واألوسط بلني حنوه، وزاد يف آخره - 3666
: فَقَالَ الرَُّجلُ، فَأََتاُه ،“الْقَْتلِ ِمَن َيَدُه فَلَْيْرفَْع الَْوِليِد ْبَن ِلَدَخا فأِْت فُالنُ، َيا قُْم”: قَالَ َيقُْتلُ،
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 إِْنَسـاًنا،  َسْبِعَني فَقََتلَ ،“َعلَْيِه قََدْرَت َمْن اقُْتلْ” :َيقُولُ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيَّ إِنَّ
 َعنِ أَْنَهَك أَلَْم”: فَقَالَ َخاِلٍد، إِلَى فَأَْرَسلَ لَُه، ذَِلَك فَذُِكَر َوَسلََّم ْيِهَعلَ اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَأُِتي
Ýِأَلَْم” إِلَْيِه، فَأَْرَسلَ َعلَْيِه، قََدْرُت َمْن أَقُْتلَ أَنْ فَأََمَرنِي فُالنٌ، َجاَءنِي: فَقَالَ “الْقَْتل Ýآُمْرَك“ 
 كَـانَ  الَِّذي إِال اْسَتطَْعُت َوَما أَْمرَِك، فَْوَق اللَِّه أََمُر فَكَانَ أَْمًرا، اللَُّه َوأََراَد أَْمًرا أََرْدَت: قَالَ

  .َشْيئًا َعلَْيِه َردَّ فََما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيُّ َعْنُه فََسكََت
ا غــــقىىرىيۇق ته»ئهلئهۋســــهت« ۋە» ئهلكهبىــــر«تهبهرانــــى  - 3666

يهنه دا ىــئاخىر ، لــېكىن ئۇنىــڭھهدىــس رىــۋايهت قىلغــانئوخشــاش بىــر 
  :مۇنداق دېيىلگهن

ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم خالىـد ئىبنـى ۋەلىـدنىڭ      پهيغهمبه
  :ئادەم ئۆلتۈرگهنلىكىنى ئاڭالپ، بىرەيلهنگه

ئــادەم ئــۇ قــولىنى  ســهن بېرىــپ، خالىــدقا ئېيــتقىن،! ئــى پــاالنىــــ 
  :ئادەم خالىدنىڭ قېشىغا بېرىپئۇ  .دېدىـ ! ئۆلتۈرۈشتىن تارتسۇن

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم سـېنى تۇتۇۋالغـانلىكى      پهيغهمبهــ 
 ئـادەمنى  70 شۇنىڭ بىلهن، خالىد .دېدىئادەمنى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىدى، ـ  

ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبه بــۇ ئهھــۋالنى ئاڭلىغــان .ىــۋەتتىئۆلتۈر
  :ۋەسهللهم خالىدقا

ـ دەپ خهۋەر     ممۇ؟ىدىئۆلتۈرۈشـــتىن توســـمئـــادەم مهن ســـېنى  ـــــ
  :خالىد ئىبنى ۋەلىد .يوللىدى

 تۇتۇۋالغـانلىكى ئـادەمنى   ، سـېنىڭ مېنـى  كېلىـپ كىشـى  پـاالنى  ــ 
ــ ــۈزدى كهئۆلتۈرۈشـ ــانلىقىڭنى يهتكـ ــايتۇردى    بۇيرىغـ ــاۋاب قـ . ، ـ دەپ جـ
  :چاقىرتىپر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ ئادەمنى پهيغهمبه

ـ   ممۇ؟ىدىـ بۇيرۇم ىنىچكىمنى ئۆلتۈرمهسلىكھې ڭمهن خالىدنىــ 
  :ئۇ .ەپ سورىدىد

بىر ئىشنى تائاال باشقا  هللاقا ئهمىر قىلدىڭ، لېكىن سهن بىر ئىشــ 
مهن  ئۈسـتۈندۇر، ڭـدىن  ىسېنىڭ ئهمر ئىرادىسىىڭ نهللا. ىپتۇئىرادە قىل

يهنـــى مېنىـــڭ قولۇمـــدىن كېلىـــدىغىنى (مۇشـــۇنچىلىك قىاللىـــدىم 
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ئۇنىڭغا ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يغهمبهپه. ، ـ دېدى )مۇشۇنچىلىك
   .①بىر نهرسه دېمىدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

 َمـنْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُحْبِشيٍّ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3667
  .النَّارِ ِفي َرأَْسُه اللَُّه َصوََّب ِسْدَرةً قَطََع

ــدۇلال  3667 ــ ئاب ــى  ھـ ــى ھۇبش ــبهر    ئىبن ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ
ى رىـــۋايهت ىنـــكىمۇنـــداق دېگهنل ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ

  :قىلىدۇ
ئـۇنى دوزاخقـا    هللابىر تـۈپ كهسسـه،    ىخىدىندەر ياۋا چىالن كىكىم«

   .②»تاشاليدۇبېشىچه 
   )5239 :ئهبۇ داۋۇد(

 َوُهـوَ  السِّْدرِ قَطْعِ َعْن ُعْرَوةَ ْبَن ِهَشاَم ُتَسأَلْ قَالَ إِْبَراِهيَم ْبُن َحسَّانُ عن - 3668
 كَانَ ُعْرَوةَ ِسْدرِ ِمْن ِهَي إِنََّما َوالَْمَصارِيَع َواَبالْأَْب َهِذِه أََتَرى فَقَالَ ُعْرَوةَ قَْصرِ إِلَى ُمْسَتنٌِد
  . بِِه َبأَْس لَا َوقَالَ أَْرِضِه ِمْن َيقْطَُعُه ُعْرَوةُ

ئۇرۋەنىـڭ  مهن  :دەيـدۇ ىبنـى ئىبـراھىم مۇنـداق    ھهسسان ئ - 3668
يـاۋا  شـام ئىبنـى ئـۇرۋەدىن    ىھقهسىرىنىڭ تېمىغا يۆلىنىپ ئولتۇرغـان  

  :، ئۇمىغانىدىنى كېسىش توغرۇلۇق سورىخىدەر چىالن
لىرى مهخسـۇس  ئۇنىڭ كېشـهك ۋە  مانا بۇ دەرۋازا سهن؟مكۆرمهيۋاتاــ 

ئۆزىنىـــڭ رۋە ئـــۇ. خىنىـــڭ ياغاچلىرىـــدىن ياســـالغانىدەر يـــاۋا چىـــالن
كه ئـۇنى كېسىشـ  ” :كېسـهتتى ۋە خىنـى  ىدەر ئېتىزلىقىدىكى ياۋا چىالن

   .③دېدى دەيتتى، ـ “بولىدۇ
  )5241 :ۇدۋئهبۇ دا(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئهتا ئىبنـى سـائىب دېـگهن    ): 5696(ھهيسهمى  ①

 .كىشىنىڭ ئهسته تۇتۇش قابىلىيىتى ياخشى ئهمهس، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4364(ئهلبانى  ②
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 1123(ئهلبانى  ③
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 ِمْن الْبِْدَعةُ إِنََّما قُلُْت قَالَ بِبِْدَعٍة جِئَْتنِي ِعَراِقيُّ َيا ِهَي فَقَالَ :زاد يف رواية - 3669
 ثُـمَّ  السِّْدَر قَطََع َمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لََعَن بَِمكَّةَ لَُيقُو َمْن َسِمْعُت ِقَبِلكُْم
  .َمْعَناُه َساَق

ھىشـام   :نىـڭ ئاخىرىـدا مۇنـداق دېـيىلگهن    يهنه بىر رىۋايهت - 3669
  :سۆزىنىڭ داۋامىدا ھهسسانغا

 .دېـدى  ، ـ بىـدئهت ئېلىـپ كهلـدىڭ    سـهن بىـزگه  ! هي ئىراقلىـق ـــ ئ 
  :ھهسسان ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ

ـــــ مهن ســـىلهرگه بىـــدئهت ئېلىـــپ كهلمىـــدىم، بهلكـــى بىـــدئهت  
رەســـۇلۇلالھ ”: نىڭبىـــر كىشـــى مهن مهككىـــدە. ســـىلهردىن چىقىـــدۇ

خىنـى كهسـكهن كىشـىگه    ىدەر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ياۋا چىـالن 
ىرىقى يۇق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى ۋە سۆزىنى  “لهنهت ئوقۇدى
   .①داۋامالشتۇردى ىدامهزمۇن ھهدىسنىڭ

  )5241 :داۋۇد ئهبۇ(

 ِفـي  الرُّْمحِ ِسَنانُ أََصاَبُه ِحَني ُعَمَر اْبنِ َمَع كُْنُت قَالَ ُجَبْيرٍ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 3670
ِȌفََجَعـلَ  الَْحجَّـاجَ  فََبلَغَ بِِمًنى َوذَِلَك فََنَزْعُتَها فََنَزلُْت بِالرِّكَابِ قََدُمُه فَلَزِقَْت قََدِمِه أَْخَم 
 قَـالَ  َوكَْيـفَ  قَالَ أََصْبَتنِي أَْنَت ُعَمَر اْبُن فَقَالَ اَبَكأََص َمْن َنْعلَُم لَْو الَْحجَّاُج فَقَالَ َيُعوُدُه
 السِّـلَاحُ  َيكُـنْ  َولَْم الَْحَرَم السِّلَاَح َوأَْدَخلَْت ِفيِه ُيْحَملُ َيكُْن لَْم َيْومٍ ِفي السِّلَاَح َحَملَْت
  .الَْحَرَم ُيْدَخلُ

ــى جۇبهير  - 3670 ــهئىد ئىبن ــڭ س ــۋايهت  نى ــى رى ــداق دېگهنلىك مۇن
نهيزىنىڭ ئـۇچى   ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ پۇتىغائىبنى ئۆمه: دۇىقىلىن

ئۇلىغىمـدىن  مهن  لـدى، چاپلىشىپ قا پۇتى ئۈزەڭگىگه ېتىپ،كىرىپ ك
بــۇ ئىــش مىنــادا  چۈشــۈپ، ئۇنىــڭ پــۇتىنى ئۈزەڭگىــدىن ئاجرىتىۋالــدىم، 

ئىبنـى  ) ئىبنى يۇسۇف(بۇ ئىشتىن خهۋەر تاپقان ھهججاج  .بولغان ئىدى
  :ئۇ ئهمدىال سۆز باشالپ. ئۆمهرنى يوقالپ كهلدى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1123(ئهلبانى  ①
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، ـ دەپ   ...ــــ ســاڭا مۇســىبهت يهتكــۈزگهن ئــادەمنى بىلــگهن بولســاق
  :تۇرۇشىغا، ئىبنى ئۆمهر ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ

. مۇسىبهت يهتكـۈزدۈڭ، ـ دېـدى   ــ ماڭا باشقىسى ئهمهس، بهلكى سهن 
  :ھهججاج

مهن قانداقســىگه ســاڭا مۇســىبهت يهتكــۈزدۈم؟ ـ دەپ       ! ــــ نــېمه؟ 
  :ئىبنى ئۆمهر. سورىدى

ۋە كۈنـدە قـورال كۆتـۈردۈڭ     بۇ ئۇلـۇغ قورال كۆتۈرۈلمهيدىغان ــ سهن 
ئېلىـپ كىردىـڭ، ـ    قـورال   امغـا ھهرقورال ئېلىپ يۈرۈشـكه بولمايـدىغان   

   .دېدى
  )966 :بۇخارى(

 ِلأََحِدكُْم َيِحلƌ لَا َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسِمْعُت قَالَ َجابِرٍ َعْن - 3671
  .السِّلَاَح بَِمكَّةَ َيْحِملَ أَنْ

ر مهن پهيغهمـبه : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   جابىر – 33671
ــهللهم  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــورال  « :نىڭسـ ــدە قـ ــۈرۈش مهككىـ كۆتـ

   .دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» ھاالل ئهمهسھېچبىرىڭالرغا 
  )1356 :مۇسلىم(

 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت قَالَ الزُّْهرِيِّ َحْمَراَء اْبنِ َعِديِّ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3672
 إِلَى اللَِّه أَْرضِ َوأََحبُّ اللَِّه أَْرضِ لََخْيُر إِنَِّك َواللَِّه فَقَالَ الَْحْزَوَرِة َعلَى َواِقفًا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  .َخَرْجُت َما ِمْنِك أُْخرِْجُت أَنِّي َولَْولَا اللَِّه

 :ەيـدۇ مۇنـداق د  ئىبنى ئهدى ئىبنى ھهمرا زۇھرى ھئابدۇلال - 3672
ھهزۋەرە دېـگهن جايـدا    ڭنىر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممهن پهيغهمبه

ــامى هللا«: توختــاپ  نىــڭهللا ســهن ھهقىــقهتهن ،بىــلهن قهســهمكىنىــڭ ن
ــدىكى ــ زېمىنى ــاهللا ۋە ىئهڭ ياخش ــۆيۈملۈك ق ــاي  ئهڭ س ــهن، ئهگهر ج س
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» ، ھهرگىز چىقمىغان بوالتتىمئىدىمم چىقىرىلمىسا مهجبۇرىي سهندىن
   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

   )3925 :تىرمىزى(

 أَطَْيَبِك َما ِلَمكَّةَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولُ قَالَ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3673
  .غَْيَرِك َسكَْنُت َما ِمْنِك أَْخَرُجونِي قَْوِمي أَنَّ َولَْولَا إِلَيَّ َوأََحبَِّك َبلٍَد ِمْن

نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئابباس - 3673
مهككىـگه  لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ر سـهلال پهيغهمبه: دۇىرىۋايهت قىلىن

. ئهڭ گــۈزەل يــۇرت ســهن مهن ياخشــى كــۆرگهنســهن « :خىتــاب قىلىــپ
ســهندىن باشــقا  گهن بولســا، مهنۋەتمىىــمېنــى ســهندىن چىقىر قهۋمىــم

  .②دېدى »شهھهردە ياشىمىغان بوالتتىم
  )3926 :تىرمىزى(

 أَوَّلَ أَذَقَْت اللَُّهمَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3674
  .َنَوالًا آِخَرُهْم فَأَِذْق َنكَالًا قَُرْيشٍ

ــاس  - 3674 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇما ئىبنـ ــڭ رەزىيهلالھـ ــداق يهنه نىـ مۇنـ
 :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه :دۇىدېگهنلىكى رىۋايهت قىلىن

 ىرىغا ئــازابىڭنى تېتىتقانىــدىڭ،خهلقىنىــڭ ئهجــدادل قــۇرەيش !هللا ئــى«
ــاتلىغىن    ــى مۇكاپ ــدىن كېيىنكىلىرىن ــا   (بۇنىڭ ــى ئات ــى نېمىتىڭن يهن

   .③دېدى »)!قىلغىن
  )3908 :تىرمىزى(

 ْبـنُ  اللَِّه َعْبُد إِلَيَّ َعَدلَ قَالَ أَنَُّه أَبِيِه َعْن الْأَْنَصارِيِّ ِعْمَرانَ ْبنِ ُمَحمَِّد َعْن - 3675
 أََرْدُت فَقُلُْت السَّْرَحِة َهِذِه َتْحَت أَْنَزلََك َما فَقَالَ َمكَّةَ بِطَرِيقِ َسْرَحٍة َتْحَت لٌَنازِ َوأََنا ُعَمَر
 اللَِّه َرُسولُ قَالَ ُعَمَر ْبُن اللَِّه َعْبُد فَقَالَ ذَِلَك إِلَّا أَْنَزلَنِي َما لَا فَقُلُْت ذَِلَك غَْيُر َهلْ فَقَالَ șِلََّها

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3082(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3083(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3067(ئهلبانى  ③
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 ُهَناَك فَإِنَّ الَْمْشرِقِ َنْحَو بَِيِدِه َوَنفǸََ ِمًنى ِمْن الْأَْخَشَبْينِ َبْيَن كُْنَت إِذَا َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى
  .َنبِيŋا َسْبُعونَ َتْحَتَها ُسرَّ َشَجَرةٌ بِِه السَِّرُر لَُه ُيقَالُ َواِدًيا

ــداق  مــۇھهممهد ئىبنــى ئىمــران ئهنســارى  - 3675 دادىســىنىڭ مۇن
مهن مهكـــكه يولىـــدىكى چـــوڭ بىـــر : گهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇدې

ئىبنـى ئـۆمهر    ھئابـدۇلال  اتتىم،ۋاتـ ىدەرەخنىڭ ئاستىغا چۈشۈپ ئـارام ئېل 
  :كېلىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

 .ەپ سـورىدى دـ   خنىڭ ئاسـتىغا چۈشـتۈڭ؟  ەتىن بۇ دەربمه سهۋەېنــ 
  :مهن

  :ئۇ. ــ سايىداش ئۈچۈن چۈشتۈم، ـ دېدىم
  :مهن. ـ دەپ سورىدى ڭمۇ؟ىدىىن باشقا مهقسهتته چۈشمئۇنىڭدــ 
 ھئابـدۇلال  .دېدىم سايىداشتىن باشقا مهقسهتته چۈشمىدىم، ـ  ،ياقــ 

  :ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دېدىئىبنى ئۆمه
قـولى بىـلهن   ( نىڭر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهــ مهن 

ككـــى تاغنىـــڭ ىئ مىنـــادىكى«): تـــۇرۇپ پىتىشـــهرق تهرەپنـــى كۆرســـ
بىـر   نىـڭ ئىچىـدە  جىلغىئۇ . بىر جىلغا بارسىرەر ئىسىملىك ا سىدىئار

پهيغهمبهرنىـڭ   ئاسـتىدا يهتمىـش  ) ئـۇ دەرەخنىـڭ  ( ،بولـۇپ بار  تۈپ دەرەخ
دېگهنلىكىنـــى » )يهنـــى شـــۇ يهردە تۇغۇلغـــان(كىنـــدىكى كېســـىلگهن 

   .ئاڭلىغانىدىم
  )966 :مالىك(

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ فَقَالَ أَُميَّةَ ْبَن َيْعلَى أََتْيُت قَالَ َباذَانَ ْبُن ُموَسى عن -3676
  .ِفيِه إِلَْحاٌد الَْحَرمِ ِفي الطََّعامِ اْحِتكَاُر قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه

مهن يهئـــال ئىبنـــى  :مۇســـا ئىبنـــى بـــازان مۇنـــداق دەيـــدۇ - 3676
ــانشــىغا ېئۇمهييهنىــڭ ق ــۇ  بارغ ــدىم، ئ ــا پهيغه ئى ــهلاللالھۇ  ماڭ ــبهر س م

قىممهتچىلىكنــى كــۆزلهپ  تهۋەســىدەھهرەم «: ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ
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دېگهنلىكىنى ئېيتىپ  »ئاشلىقنى بېسىۋېلىش ھهقتىن بۇرالغانلىقتۇر
   .①بهردى

  )2020 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسقَْيُت قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3677  َزْمـَزمَ  ْنِم
  .قَاِئٌم َوُهَو فََشرَِبُه

نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئابباس - 3677
ــۋايهت قىلىن گه ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  مهن پهيغهمــبهر :دۇىــرى

   .②ئۇ ئۆرە تۇرۇپ ئىچتى گهنىدىم،يۇپ بهرۇق ىزەمزەم سۈي
  )2965 :نهسائى(

 َزْمـَزمَ  ِمـنْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسقَْيُت الَقَ َعبَّاسٍ اْبَن عن - 3678
  .بَِدلْوٍ فَأََتْيُتُه الَْبْيِت ِعْنَد َوُهَو َواْسَتْسقَى قَاِئًما فََشرَِب

لىكـى  نىـڭ مۇنـداق دېگهن  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇما  ئبنى ئابباس - 3678
ــۋايهت قىلىنىــدۇ گه ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمر ســهلاللالھمهن پهيغهمــبه: رى

نىڭ ھئۇ بهيتۇلال. ئىچتى ۇپالئۇ ئۆرە تۇر ،دىمگهنىقۇيۇپ بهر زەمزەم سۈيى
ســۇ ئهكىلىــپ بىــر چــېلهك  ىكى ۋاقتىــدىمۇ ســۇ ســورىغانىدى، شــىدېق

   .بهردىم
  )2027 :مۇسلىم(

 أن النƐ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أمر رجال من قريش يف اƫدة: عن ابن عمر - 3679
  .رزين. إىل اƩديبية فذهب به منه إىل اƫدينةأن يأتيه ƞاء زمزم 

رىــۋايهت مۇنــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ئىبنــى ئــۆمهر  - 3679
ــقىلىن ــبهر: دۇىـ ــهللهم   پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇدەيبىيسـ ه ھـ

زەمـزەم  ھۇدەيبىيهگه  قۇرەيشلىك بىر ئادەمنى سۈلهىسى بولغان ۋاقىتتا
. كهلـــدىزەمزەمنـــى ئېلىـــپ ئـــادەم  ئـــۇ .بۇيرىـــدى لىشـــكهېئېلىـــپ ك

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 439(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2775(ئهلبانى  ②
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مهدىـنىگه   ھۇدەيبىيهدىنسۇنى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ئېلىپ كهتتى

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 أَنَّ َوُتْخبِـرُ  َزْمَزَم َماِء ِمْن َتْحِملُ كَاَنْت أَنََّها َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 3680
  .َيْحِملُُه كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه لََرُسو

زەمـزەم  يېنىـدا  ) ھهج كۈنلىرىـدە ( رەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه – 3680
ئېلىپ يۈرەتتى ۋە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭمۇ  سۈيى 

   .①شۇنداق قىلغانلىقىنى ئېيتاتتى
   )963 :تىرمىزى(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعْنُهَما، َتَعالَى اللَُّه َرِضي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 3681
 السُّـقْمِ،  ِمَن َوِشفَاءĄ الطƌْعمِ ِمَن طََعاٌم ِفيِه َزْمَزَم َماُء اَألْرضِ َوْجِه َعلَى َماٍء َخْيُر:َوَسلََّم َعلَْيِه
 الَْهَوامِّ ِمَن الَْجَراِد كَرِْجلِ َحْضَرَمْوَت َبِقيَّةُ َبَرُهوٍت اِديبَِو َماءĄ اَألْرضِ َوْجِه َعلَى َماٍء َوَشرُّ
  .بَِها َباللَ ال َوُيْمِسي َيَتَدفَُّق ُيْصبُِح

نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئابباس - 3681
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه: رىۋايهت قىلىنىدۇ

، ئـۇ  بولـۇپ،  ۇالرنىڭ ئهڭ ياخشىسـى زەمـزەم سـۈيى   يهر يۈزىدىكى سـ «
يهر يۈزىدىكى سۇالرنىڭ ئهڭ نـاچىرى   .بولىدۇ سهلگه شىپاېكئاچقا تائام، 
ــۇ خــۇددى چــېكهتكه   ،دۇرســۇ جىلغىســىدىكىبهرھــۇت  تنىــڭھهزرىمهۋ ئ

كهچ  بولــۇپ، ئهتىگىنــى شــارقىراپ ئاقســا، ) ئهگــرى ـ بــۈگرى   (پۇتىــدەك 
   .②»)ئاقمايدۇيهنى سۇ (قۇرۇپ كېتىدۇ  كىرگىچه

  )11167: »ئهلكهبىر«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 769(هلبانى ئ ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5712(ھهيسهمى  ②
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 يعـƖ  شباعة نسميها كنا يقول Ƨعته قال عباس ابن عن الطفيل أŸ عن - 3682
  .العيال على العون نعم Ʊدها وكنا زمزم

رەزىيهلالھـۇ   ئىبنى ئاببـاس مهن : مۇنداق دەيدۇهيل فئهبۇ تۇ - 3682
چــۈنكى  دەپ ئاتــايتتۇق، “تويغۇزغــۇچى” بىــز زەمزەمنــى : نىــڭئهنهۇما

زەمــزەم بالىلىرىمىزنىــڭ ئهڭ ياخشــى غىزاســى ئىــدى، ـ دېگهنلىكىنــى   
  . ①ئاڭلىغانىدىم

 )10637: »ئهلكهبىر«(

 َبْيَنَنا َما آَيةَ إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3683
  .َزْمَزَم ِمْن َيَتَضلَُّعونَ لَا إِنَُّهْم الُْمَناِفِقَني َوَبْيَن

رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      ئىبنى ئاببـاس  - 3683
بىزنـى  «: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ  

ــاپىقالردىن ئايرىـــپ تۇرىـــدىغان بىـــر ئاالھىـــدىلىك شـــۇكى،  ــۇالر  مۇنـ ئـ
   .②»زەمزەمدىن قانغۇچه ئىچهلمهيدۇ

  )3062 :ى ماجهئىبن(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولَ َسِمْعُت َيقُولُ اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر عن - 3684
  .لَُه ُشرَِب ِلَما َزْمَزَم َماُء َيقُولُ

ر مهن پهيغهمــبه :رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  جــابىر – 3684
ت هنــى مهقســىمېزەم ســۈيى نزەمــ«: نىڭســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

دېگهنلىكىنــــى » ىڭغا پايــــدىلىق بولىــــدۇشــــۇن ،قىلىــــپ ئىچىلســــه
   .③ئاڭلىدىم

  )3062: ئىبنى ماجه(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َجَعلَ قَالَ َجدِِّه َعْن أَْو أَبِيِه َعْن َمْحذُوَرةَ أَبِي اْبنِ َعنِ - 3685
  .الدَّارِ َعْبِد ِلَبنِي َوالِْحَجاَبةَ َهاِشمٍ ِلَبنِي َوالسِّقَاَيةَ َمَواِليَناَوِل لََنا الْأَذَانَ َوَسلََّم

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5713(ھهيسهمى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 655(ئهلبانى  ②
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2484(نى ئهلبا ③
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ــاكى  - 3685 ــى يــ ــزۇرە دادىســ ــۇ مهھــ ــ ئهبــ ــداق  ىنىڭبوۋىســ مۇنــ
ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه :دۇىرىۋايهت قىلدېگهنلىكىنى 

اجىالرغا بىزنى ۋە جهمهتىمىزنى ئهزان ئوقۇشقا؛ بهنى ھاشىم جهمهتىنى ھ
سۇ يهتكۈزۈش ۋەزىپىسـىگه؛ بهنـى ئابـدۇددار جهمهتىنـى كهئـبىگه يوپـۇق       

   .①يېپىش ۋەزىپىسىگه تهيىنلىدى
 )»ئهلئهۋسهت« ۋە» ئهلكهبىر«؛ 26709 :ئهھمهد(

 َبنِـي  َيا ُخذُوَها”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3686
  .الْكَْعَبِة ِحَجاَبةَ َيْعنِي ،“șَاِلٌم إِال ِمْنكُْم َيْنزُِعَها ال َتاِلَدةً، َخاِلَدةً طَلَْحةَ

ــاس  - 3686 ــى ئاببـ ــدۇ    ئىبنـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ  :رەزىيهلالھـ
ــبه ــپىش     پهيغهم ــۇق يې ــبىگه يوپ ــهللهم كهئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س

بـۇ   !تهلـهه جهمهتـى  بهنـى  ئـى  « :خىزمىتىنى تهلهه جهمهتىـگه تاپشـۇرۇپ  
ئهجـــــدادتىن ئهۋالدقـــــا مىـــــراس ســـــۈپىتىدە مهڭگۈلـــــۈك   ئىشـــــنى

ــۇرۇۋېلىڭالر، ــۇنى تاپشــ ــېچكىم    بــ ــقا ھــ ــدىن باشــ ــىلهردىن زالىمــ ســ
   .②دېدى» لمايدۇالتارتىۋا

  )492: »ئهلئهۋسهت«(

 حني طلحة بن لعثمان يقول وسلم عليه اهللا صلى النƧ Ƒع مطعم بن جبري عن - 3687
  .اƫفتاح تغيب فلذلك قال غيبه مǗها كعبةال مفتاح إليه دفع

ر سهلاللالھۇ پهيغهمبه: مۇنداق دەيدۇ جۇبهير ئىبنى مۇتئىم - 3687
ــاچقۇچىنى   ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــههگه  كهئبىنىــڭ ئ ئوســمان ئىبنــى تهل

ــۇزۇپ ــاقل   «: تۇتق ــى س ــاچقۇچنى مهخپ ــۇ ئ ــدى» !غىنىب ــڭ . دې كهئبىنى
   .③ئاچقۇچى شۇڭا مهخپىي ساقلىنىدۇ

  )1536: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھۇزەيـل           ): 5706(ھهيسهمى  ①

 .ئىبنى ھىالل ئهشئهرى ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
ە ئابـدۇلالھ ئىبنـى مۇئهممىـل    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىد  ): 5707(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5738(ھهيسهمى  ③
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 ُعَبْيِد ْبُن طَلَْحةُ فََشهَِد السِّقَاَيِة، ِفي الَْعبَّاَس َعِليٌّ َخاَصَم: قَالَ الطƌفَْيلِ، أَبِي َعْن - 3688
 َدفََعَها َمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ”  َعْوٍف، َعْبِد ْبُن َوأَْزَهُر َنْوفَلٍ، ْبنِ َمْخَرَمةَ ْبُن َوَعاِمُر اللَِّه،
  .“الْفَْتحِ َيْوَم الَْعبَّاسِ إِلَى

ــۇ تۇ - 3688 ــلفئهب ــۇ ئهنهۇ هي ــداق دېگهنلىكــى  رەزىيهلالھ نىــڭ مۇن
ــۋايهت قىلىن ــرى ــاس   :دۇى ــلهن ئابب ــى بى ــۇ  ئىككىســى  ئهل ــا س ھاجىالرغ

شـۇنىڭ بىـلهن، تهلـهه ئىبنـى     . نى تالىشىپ قالدىتىىخىزم يهتكۈزۈش
هل ۋە ئهزھهر ئىبنى ئابدۇ فئىبنى نهۋئامىر ئىبنى مهخرەمه ئۇبهيدۇلالھ، 

 فهتىــهنىڭ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمر پهيغهمــبهالقاتــارلىق فئهۋ
   .①گۇۋاھلىق بهردى كه ئابباسنى تهيىنلىگهنلىكىگهئۇ خىزمهت ىكۈن

 )»ئهۋسهتلئه«(

 َتَعالَى اللََّه إِنَّ”: َسلََّمَو َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3689
 َوأَْرَبُعونَ ِللطَّاِئِفَني، ِستُّونَ الَْبْيِت َهذَا َعلَى َيْنزِلُ َرْحَمٍة َوِمائَةَ ِعْشرِيَن َولَْيلٍَة َيْومٍ كُلِّ ِفي ُيْنزِلُ

  .“ِللنَّاșِرِيَن َوِعْشُرونَ ِللُْمَصلَِّني،
هيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا پ   ئىبنى ئاببـاس  - 3689

ائـاال  ت هللا: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ 
رەھـــمهت  120كهئبىنىـــڭ ئۈســـتىگه  كۈنـــدۈزدە  ھهر بىـــر كـــېچه ۋە 

نامــــاز رەھــــمهت  40تــــاۋاپ قىلغۇچىالرغــــا، رەھــــمهت  60 .دۇىچۈشــــۈر
   .②بېرىلىدۇغۇچىالرغا ىقاررەھمهت كهئبىگه  20 ،ئوقۇغۇچىالرغا

  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » هلكهبىرئ«(

  .َمكَّةَ َمْسجِِد الَْمْسجِِد أَْهلِ َعلَى اللَُّه ُيْنزِلُ: ويف رواية - 3690

                                                 
بۇ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە ۋاقىدى ئىسىملىك بىرى بولۇپ، بهزىلهر ئۇنىڭ ئىشهنچلىك ): 5708(ھهيسهمى  ①

ۈرگهن بولسىمۇ، كۆپ ساندىكى ئۆلىمـاالر ئۇنىڭغـا سـهلبىي باھـا بهرگهن، ـ      كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى س
 . دېگهن

ــۇپ، ســهنهدىدە يۇســۇف ئىبنــى ســهفهر     ): 5739(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ب
  .ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهن
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رەھمهتنـى  تائـاال   هللا« :مۇنداق دېـيىلگهن  يهنه بىر رىۋايهتته - 3690
  . ①»چۈشۈرىدۇ جىدى ئهھلىگهمهسه يهنى مهكك ،مهسجىد ئهھلىگه

 )11248: »ئهلكهبىر«(

 أَْنَصاَب ُيَجدَِّد أَنْ أََمَرُه” َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َخلٍَف، ْبنِ ْسَوِداَأل َعْن - 3691
  .“الْفَْتحِ َعاَم الَْحَرمِ

مهكـكه فهتىـه بولغـان     :ف مۇنداق دەيدۇئهسۋەد ئىبنى خهله - 3691
ــى،  ــبهيىلــ ــهلالپهيغهمــ ــى ھهرا ر ســ ــهللهم مېنــ ــى ۋەســ م لالھۇ ئهلهيهــ
   .②ىنى بهلگىلهش ئۈچۈن قويۇلغان تاشالرنى يېڭىالشقا بۇيرىدىچېگرىس

  )»ئهلكهبىر«؛ 1160 :بهززار(

                                                 
ــۋايهت قىلغــان  ): 5739(ھهيســهمى  ① ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ــۇپ، ســهنهدىدە يۇســۇف ئىبنــى ســهفهر    ب بول

 .ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى        ): 5771(ھهيسهمى  ②

 .ئهسۋەد ئىسىملىك ناتونۇش بىرى بار، ـ دېگهن
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كهئبىنىڭ قۇرۇلمىسى، بىنا قىلىنىشى، ئۇنىڭ يىقىتىلىشى ۋە 
 شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالر

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى يِّالنَّبِ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3692
  .قََتاَدةَ َعْن َرانَُوِعْم أََبانُ َتاَبَعُه َوَمأُْجوَج َيأُْجوَج ُخُروجِ َبْعَد َولَُيْعَتَمَرنَّ الَْبْيُت لَُيَحجَّنَّ قَالَ

ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  - 3692
يهئجــۇج ۋە «: لهيهــى ۋەســهللهمقىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئه 

ــالىيهتلىرى    ــۆمرە پائـ ــۇ، ھهج ۋە ئـ ــدىن كېيىنمـ ــدا بولغانـ ــۇج پهيـ مهئجـ
  .دېگهن» داۋاملىشىدۇ

  .الَْبْيُت ُيَحجَّ لَا َحتَّى السَّاَعةُ َتقُوُم لَا قَالَ ُشْعَبةَ َعْن الرَّْحَمنِ َعْبُد َوقَالَ - 3693
ــۋايهت     - 3693 ــداق رىــ ــۇئبهدىن مۇنــ ــدۇراھمان شــ ــدۇئابــ : قىلىــ

قىلىــش تــوختىمىغىچه، قىيــامهت قــايىم     ىھهج تــاۋاببهيتــۇلالھنى «
  . »بولمايدۇ

  )1593: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنها َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسـولَ   - 3694
أَلَْم َتَرْي أَنَّ قَْوَمِك لَمَّا َبَنْوا الْكَْعَبةَ اقَْتَصُروا َعْن قََواِعـِد  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََها 

كُفْرِ إِْبَراِهيَم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا َتُردَُّها َعلَى قََواِعِد إِْبَراِهيَم قَالَ لَْولَا ِحْدثَانُ قَْوِمِك بِـالْ 
اللَُّه َعْنُه لَِئْن كَاَنْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َسِمَعْت َهذَا ِمـْن   لَفََعلُْت فَقَالَ َعْبُد اللَِّه َرِضَي

َم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَُرى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتـَرَك اْسـِتلَا  
  .إِلَّا أَنَّ الَْبْيَت لَْم ُيَتمَّْم َعلَى قََواِعِد إِْبَراِهيَم الرُّكَْنْينِ اللَّذَْينِ َيِلَياِن الِْحْجَر

ــۋات قىلىنىــدۇ   – 3694 ــداق رى : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
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ــى    ــڭ كهئبىنــ ـــ قهۋمىڭنىــ ــالغاندا،  ـــ ــېڭىالپ ســ ــراھىم يــ ئىبــ
ــدى   ــدىكى ئۇلـــ ــالغان ۋاقتىـــ ــاالم ســـ ــپ ئهلهيهىسســـ ن كىچىكلىتىـــ

  :مهن. سالغانلىقىنى بىلهمسهن؟ ـ دېدى
ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ  ســالغانســهن ئــۇنى ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم  ! ـ

  :ئۇ. ئۇلنىڭ ئۈستىگه قۇرۇپ چىقمامسهن؟ ـ دەپ سورىدىم
ــــ قهۋمىــڭ كۇپرىــدىن يــېڭىال قۇتۇلمىغــان بولســا ئىــدى، ئهلــۋەتته  

  .شۇنداق قىالتتىم، ـ دېدى
ئائىشـه  : ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     ئابدۇلالھ ئىبنى 

نى راســتىنال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ھهدىســرەزىيهلالھــۇ ئهنهــا 
بهيتۇلالھنىـڭ ھىجـر    رەسۇلۇلالھ”: سهللهمدىن ئاڭلىغان بولسا، مهنۋە

ئىبراھىم ئهلهيهىسسـاالم قۇرغـان    هكهئب تهرەپتىكى ئىككى بۇرجىكىنى
دەپ “ نلىقى سـهۋەبىدىن سـىلىمىغان ئىـكهن   مىغائۇلىغا ئاساسهن ياسال

  . ئوياليمهن
  )1583: بۇخارى(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِلي قَالَ قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 3695
 فَـإِنَّ  السَّـلَام  َعلَْيِه إِْبَراِهيَم أََساسِ َعلَى ُهلََبَنْيُت ثُمَّ الَْبْيَت لََنقَْضُت بِالْكُفْرِ قَْوِمِك َداثَةَُح لَْولَا
  .َباًبا َيْعنِي َخلْفًا ِهَشاٌم َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةَ أَُبو قَالَ َخلْفًا لَُه َوَجَعلُْت بَِناَءُه اْسَتقَْصَرْت قَُرْيًشا

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت      – 3695
ئهگهر «: غهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭــا    پهي: قىلىنىــدۇ

ــۋەتته، مهن    ــېڭىال ئايرىلمىغــان بولســا ئىــدى، ئهل ــدىن ي قهۋمىــڭ كۇپرى
كهئبىنـــى بـــۇزۇپ، ئـــۇنى ئىبـــراھىم ئهلهيهىسســـاالم قۇرغـــان ئۇلنىـــڭ 

چــۈنكى قــۇرەيش ئــۇنى ئهســلى . ئۈســتىگه قايتــا بىنــا قىلغــان بــوالتتىم 
مهن كهئـــبىگه ئارقـــا . غـــانقوي كىچىـــك قىلىـــپ ســـېلىپئورنىـــدىن 

  . دېدى» بوالتتىم ئىشىكتىن بىرنى قويغان
  )1585: بۇخارى(
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 َعـنْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسأَلُْت قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 3696
 قَصََّرْت قَْوَمِك إِنَّ قَالَ الَْبْيِت ِفي ُيْدِخلُوُه ْملَ لَُهْم فََما قُلُْت َنَعْم قَالَ ُهَو الَْبْيِت أَِمَن الَْجْدرِ
 َمْن َوَيْمَنُعوا َشاُءوا َمْن ِلُيْدِخلُوا قَْوُمِك ذَِلَك فََعلَ قَالَ ُمْرَتِفًعا َبابِِه َشأْنُ فََما قُلُْت النَّفَقَةُ بِهِْم
 الَْجْدَر أُْدِخلَ أَنْ قُلُوُبُهْم ُتْنِكَر أَنْ فَأََخاُف يَِّةبِالَْجاِهِل َعْهُدُهْم َحِديثٌ قَْوَمِك أَنَّ َولَْولَا َشاُءوا
  .بِالْأَْرضِ َباَبُه أُلِْصَق َوأَنْ الَْبْيِت ِفي

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت      – 3696
  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: قىلىنىدۇ

ـــ ھهتىــم  ) تامنىــڭ ئىســمى پاكــار تهرىپىــدىكىكهئبىنىــڭ بىــر (ـ
  :كهئبىگه تهۋەمۇ ياكى ئهمهسمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ

  .، ـ دېدى)كهئبىگه تهۋە(ــ ھهئه 
ــ ئۇنداق بولسا، قۇرەيشلهر ئۇنى نېمىشقا كهئبىگه قوشۇۋەتمىگهندۇ؟ 

  :ـ دەپ سورىدىم
  :مهن يهنه. ــ ئىقتىسادى يېتىشمىگهچكه شۇنداق قىلدى، ـ دېدى

ۇنىڭ ئىشىكىنى نېمه سهۋەبتىن ئۇنچه ئېگىـز قىلغانـدۇ؟ ـ دەپ    ــ ئ
  :سورىدىم، ئۇ

ـــــ قهۋمىـــڭ كهئـــبىگه ئـــۆزلىرى خالىغـــان ئـــادەمنى كىرگـــۈزۈپ،  
ئهگهر قهۋمىـڭ  . خالىمىغاننى كىرگۈزمهسلىك ئۈچـۈن شـۇنداق قىلـدى   

جاھىلىيهتتىن يېڭىال قـول ئـۈزمىگهن بولسـا ئىـدى، كهئبىنـى چـۇۋۇپ       
ئىشــىكنى يهر ) كهئــبه(ھهتىمنــى كهئــبىگه قوشــۇپ، تتىم ۋە ســاالقايتــا 

لـــېكىن مهن ئۇالرنىـــڭ دىللىرىنىـــڭ . بىـــلهن تهڭ قىلغـــان بـــوالتتىم
  . ىرەيمهن، ـ دېدىبۇنىڭغا قارشى چىقىشىدىن ئهنس

  )1584: بۇخارى(

  .قَالَْت َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الِْحْجرِ: و منها – 3697
ــۇ ئهنهانىـــڭ  - 3697 ــه رەزىيهلالھـ ــۋايهتته ئائىشـ مهن : يهنه بىـــر رىـ

ھىجـر كهئـبىگه تهۋەمـۇ    ”: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن 
  .ـ دېگهنلىكى نهقىل قىلىنغان ،دەپ سورىدىم “؟ئهمهسمۇ



  سودا ـ سېتىق بۆلۈمى

 84

 َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َهاَعْن اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن ُعْرَوةَ َعْن ُروَمانَ ْبُن َيزِيُد عن - 3698
 فَُهِدَم بِالَْبْيِت لَأََمْرُت ٍةبَِجاِهِليَّ َعْهٍد َحِديثُ قَْوَمِك أَنَّ لَْولَا َعاِئَشةُ َيا لََها قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 فََبلَْغُت غَْربِيŋا َوَباًبا َشْرِقيŋا َباًبا َباَبْينِ لَُه َوَجَعلُْت بِالْأَْرضِ َوأَلَْزقُْتُه ِمْنُه أُْخرَِج َما ِفيِه فَأَْدَخلُْت
  .َهْدِمِه َعلَى َعْنُهَما ُهاللَّ َرِضَي الزَُّبْيرِ اْبَن َحَملَ الَِّذي فَذَِلَك إِْبَراِهيَم أََساَس بِِه

ــۋايهت قىلىــدۇ   - 3698 ــداق رى ــۇرۋەدىن مۇن : يهزىــد ئىبنــى رۇمــان ئ
  :ائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئ

ئهگهر قهۋمىڭ جاھىلىيهتتىن يېڭىال قـول ئـۈزمىگهن   ! ئى ئائىشه«
بولسا ئىدى، ئهلـۋەتته، مهن بهيتـۇلالھنى چېىقىشـقا بـۇيرۇپ، ئۇنىڭـدىن      
چىقىرىۋېتىلگهن يهرلهرنى قوشۇپ، ئىشـىكىنى يهر بىـلهن تهڭ قىلىـپ    

بىــردىن ئىككــى  تتىم، ئانــدىن ئۇنىــڭ شــهرق ۋە غهرب تهرىــپىگهســالدۇرا
مانــا بــۇ ســۆزلهر ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهيــر . دېــدى» ئىشــىك قويغــۇزاتتىم

ــدىن    ــپ، قايتى ــۇ ئهنهۇمانىــڭ كهئبىنــى يىقىتى  سېلىشــىغارەزىيهلالھ
  . سهۋەب بولغان

  )1586: بۇخارى(

 َوقَْد الِْحْجرِ ِمْن ِفيِه َوأَْدَخلَ َوَبَناُه َهَدَمُه ِحَني الزَُّبْيرِ اْبَن َوَشهِْدُت َيزِيُد قَالَ - 3699
 الْآنَ أُرِيكَُه قَالَ َمْوِضُعُه أَْيَن لَُه فَقُلُْت َجرِيٌر قَالَ الْإِبِلِ كَأَْسنَِمِة ِحَجاَرةً إِْبَراِهيَم أََساَس َرأَْيُت

 ِسـتَّةَ  لِْحْجرِا ِمْن فََحَزْرُت َجرِيٌر قَالَ ُهَنا َها فَقَالَ َمكَاٍن إِلَى فَأََشاَر الِْحْجَر َمَعُه فََدَخلُْت
  .َنْحَوَها أَْو أَذُْرعٍ

ئىبنـــى زۇبهيـــر : مۇنـــداق دەيـــدۇ) ئىبنـــى رۇمـــان(يهزىـــد  – 3699
كهئبىنــى ئــۆرۈپ، ئۇنىڭــدىن چىقىرىــۋېتىلگهن يهرلهرنــى قوشــۇپ، قايتــا 

ئـۇ يهردىـن ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالم     . چاغـدا، مهنمـۇ بـار ئىـدىم     سالغان
  .انىدىقويغان تۆگه لوكىلىرىدەك تاشالر چىقق
  :مهن يهزىدتىن: راۋىيالردىن جهرىر مۇنداق دەيدۇ

ــۇل قهيهردە ئىــكهن؟ ـ دەپ       ـــ ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم قويغــان ئ ـ
  :سورىدىم، ئۇ
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مهن ئۇنىـڭ ئارقىسـىدىن   . ــ ساڭا ئـۇنى كۆرسـىتىپ قويـاي، ـ دېـدى     
  :ئۇ بىر يهرنى كۆرسىتىپ. ھىجرنىڭ ئىچىگه كىردىم

يهرنىـڭ  ن ھىجـردىن باشـالپ ئـالته گهز    مه. ـ دېـدى  ــ مانا مۇشۇ يهر،
  . ىنى مۆلچهرلىدىمئىكهنلىك كهئبىگه تهۋە

  )1586: بۇخارى(

 أَْهـلُ  غََزاَها ِحَني ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َيزِيَد َزَمَن الَْبْيُت اْحَتَرَق لَمَّا قَالَ َعطَاٍء َعْن - 3700
 أَْو ُيَجرِّئَُهْم أَنْ ُيرِيُد الَْمْوِسَم النَّاُس قَِدَم َحتَّى َبْيرِالزُّ اْبُن َتَركَُه كَانَ َما أَْمرِِه ِمْن فَكَانَ الشَّامِ

 أَْنقُُضَها الْكَْعَبِة ِفي َعلَيَّ أَِشُريوا النَّاُس أَيَُّها َيا قَالَ النَّاُس َصَدَر فَلَمَّا الشَّامِ أَْهلِ َعلَى ُيَحرَِّبُهْم
 أَنْ أََرى ِفيَهـا  َرأٌْي ِلي فُرَِق قَْد فَإِنِّي َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ ِمْنَها ىَوَه َما ْصِلُحأُ أَْو بَِناَءَها أَْبنِي ثُمَّ

 َعلَْيَها َوُبِعثَ َعلَْيَها النَّاُس أَْسلََم َوأَْحَجاًرا َعلَْيِه النَّاُس أَْسلََم َبْيًتا َوَتَدَع ِمْنَها َوَهى َما ُتْصِلَح
 َحتَّـى  َرِضـيَ  َما َبْيُتُه اْحَتَرَق أََحُدكُْم كَانَ لَْو الزَُّبْيرِ اْبُن فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ
 الثَّلَـاثُ  َمَضى فَلَمَّا أَْمرِي َعلَى َعازٌِم ثُمَّ ثَلَاثًا َربِّي ُمْسَتِخٌري إِنِّي َربِّكُْم َبْيُت فَكَْيَف ُيجِدَُّه
 السََّماِء ِمْن أَْمٌر ِفيِه َيْصَعُد النَّاسِ بِأَوَّلِ َيْنزِلَ أَنْ النَّاُس َحاَماُهفََت َيْنقَُضَها أَنْ َعلَى َرأَْيُه أَْجَمَع
 َحتَّـى  فََنقَُضوُه َتَتاَبُعوا َشْيءĄ أََصاَبُه النَّاُس َيَرُه لَْم فَلَمَّا ِحَجاَرةً ِمْنُه فَأَلْقَى َرُجلٌ َصِعَدُه َحتَّى
 اْبـنُ  َوقَالَ بَِناǗُُه اْرَتفََع َحتَّى السُُّتوَر َعلَْيَها فََستََّر أَْعِمَدةً الزَُّبْيرِ اْبُن فََجَعلَ الْأَْرَض بِِه َبلَُغوا
 َحـِديثٌ  النَّاَس أَنَّ لَْولَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ إِنَّ َتقُولُ َعاِئَشةَ َسِمْعُت إِنِّي الزَُّبْيرِ
 الِْحْجـرِ  ِمْن ِفيِه أَْدَخلُْت لَكُْنُت بَِناِئِه َعلَى ُيقَوِّي َما النَّفَقَِة ِمْن ِعْنِدي َولَْيَس بِكُفْرٍ َعْهُدُهْم
 َما أَجُِد الَْيْوَم فَأََنا قَالَ ِمْنُه َيْخُرُجونَ َوَباًبا ِمْنُه النَّاُس َيْدُخلُ َباًبا لََها َولََجَعلُْت أَذُْرعٍ َخْمَس
 النَّاُس َنظََر أُسŋا أَْبَدى َحتَّى الِْحْجرِ ِمْن أَذُْرعٍ َخْمَس ِفيِه فََزاَد قَالَ اَسالنَّ أََخاُف َولَْسُت أُْنِفُق
 ِفي فََزاَد اْسَتقَْصَرُه ِفيِه َزاَد فَلَمَّا ِذَراًعا َعْشَرةَ ثََمانَِي الْكَْعَبِة طُولُ َوكَانَ الْبَِناَء َعلَْيِه فََبَنى إِلَْيِه
 الزَُّبْيرِ اْبُن قُِتلَ فَلَمَّا ِمْنُه ُيْخَرُج َوالْآَخُر ِمْنُه ُيْدَخلُ أََحُدُهَما َباَبْينِ لَُه َوَجَعلَ أَذُْرعٍ َعْشَر طُوِلِه
 َوَضـعَ  قَـدْ  الزَُّبْيرِ اْبَن أَنَّ َوُيْخبُِرُه بِذَِلَك ُيْخبُِرُه َمْرَوانَ ْبنِ الَْمِلِك َعْبِد إِلَى الَْحجَّاُج كََتَب
 َتلِْطـيǸِ  ِمْن لَْسَنا إِنَّا الَْمِلِك َعْبُد إِلَْيِه فَكََتَب َمكَّةَ أَْهلِ ِمْن الُْعُدولُ إِلَْيِه َنظََر أُسٍّ َعلَى الْبَِناَء
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 بَِناِئـهِ  لَىإِ فَُردَُّه الِْحْجرِ ِمْن ِفيِه َزاَد َما َوأَمَّا فَأَِقرَُّه طُوِلِه ِفي َزاَد َما أَمَّا َشْيٍء ِفي الزَُّبْيرِ اْبنِ
  .بَِناِئِه إِلَى َوأََعاَدُه فََنقََضُه فََتَحُه الَِّذي الَْباَب ُسدََّو

ــدۇ    - 3700 ــۋايهت قىلىنى ــى رى ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن ــد  :ئهتانى يهزى
ــى ــام  ئىبن ــدا ش ــڭ زامانى ــپ،   لىقالرمۇئاۋىيهنى ــۇم قىلى ــگه ھۇج مهككى
ئىبنــى زۇبهيــر تــاكى ھهج مهۋســۈمى يېتىــپ . گه ئــوت قويــۇۋەتتىكهئــبى

ئۇنىـــڭ مهقســـىتى . ئبىنـــى شـــۇ پېتـــى تاشـــالپ قويـــدىكهلگىـــچه كه
قارشــى كۈشــكۈرتۈش ۋە ئۇالرغــا قارشــى ئــۇرۇش  لىقالرغاھــاجىالرنى شــام
ھــاجىالر ھهج پائــالىيهتلىرىنى تۈگىتىــپ، مهككىــدىن . قوزغــاش ئىــدى

  :قايتىدىغان ۋاقتىدا، ئۇ ھاجىالرغا خىتاب قىلىپ
مهن . ىڭالرماڭـا كهئـبه توغرىسـىدا مهسـلىههت بېـر     ! خـااليىق ــ ئى 

ــۇنى  ــۆرۈپئ ــا  ئ ــكهن    ســېلىپقايت ــۇپ كهت ــاكى ئۇنىــڭ بۇزۇل ــايمۇ ي چىق
ئابـدۇلالھ ئىبنـى   . يهرلىرىنى تـۈزەپ، رېمۇنـت قىلىـپ قويـايمۇ؟ ـ دېـدى      

  :ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
ــ مهنچه بولغاندا، بهيتۇلالھنى چاقماي، ئۇنىـڭ بۇزۇلغـان يهرلىرىنـى    

سـۇلمان بولغـان چاغـدا كـۆرگهن     ئىنسـانالر مۇ . رېمۇنت قىلىپ قـويغىن 
ــهلاللالھۇ      ــۇھهممهد س ــلىرىغا ۋە م ــدىكى تاش ــۇ چاغ ــڭ ش ــبىگه، ئۇنى كهئ
 ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهن چاغدا بار بولغان بهلـگه 

ــېقىلمىغىن  ــارەتلهرگه چ ــ ئىش ــدى ! ـ ــ دې ــۇ  . ـ ــر رەزىيهلالھ ــى زۇبهي ئىبن
  :ئهنهۇما

دىن ياسـىمىغۇچه كۆڭلـۈڭالر   ــ ئۆيۈڭالر كۆيۈپ كهتسـه، ئـۇنى يېڭىـ   
ئــارام تاپمايــدۇ ـ يــۇ، رەببىڭالرنىــڭ ئــۆيى كۆيــۈپ كهتســه، قانــداق ئــارام     
تاپىدۇ؟ مهن رەببىمگه ئۈچ كۈن ئىسـتىخارە قىلىـپ، ئانـدىن قـارارىمنى     

  .بېرىمهن، ـ دېدى
 سـېلىش ئىبنـى زۇبهيـر كهئبىنـى قايتـا     . ئارىدىن ئـۈچ كـۈن ئـۆتتى   

ۇزۇش ئۈچۈن ئۈستىگه چىققـان تـۇنجى   خهلق كهئبىنى ب. قارارىغا كهلدى
كىشــىگه ئاســماندىن بــاال چۈشىشــىدىن ئهنســىرەپ، ئــۇنى قارارىــدىن       

ــدى ــدىن بىــرەيلهن كهئبىنىــڭ ئۈســتىگه  . يېنىشــقا ئۈندى لــېكىن، ئارى
خهلـق ئۇنىڭغـا ھېچنـېمه    . چىقىپ، تاشالرنى پهسكه تاشالشقا باشـلىدى 



   قۇرۇلمىسى، بىنا قىلىنىشى، ئۇنىڭ يىقىتىلىشى ۋە شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالركهئبىنىڭ 
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ــپ ك        ــته ئىشــقا كىرىش ــۆرۈپ، بهس ـ بهس ــانلىقىنى ك هتتــى ۋە بولمىغ
ئىبنــى زۇبهيــر كهئبىنىــڭ . كهئبىنــى يهر بىــلهن بىــر قىلىــپ قويــدى 

ئۈچۈن ئهتراپقا تۈۋرۈك  ىبولغۇچه، قىبله بولۇپ تۇرۇش سېلىنىپبىناسى 
  :تىكلهپ، پهردە تارتىپ قويدى ۋە

ــ مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    
رىدىن يېڭىال قـول ئـۈزمىگهن بولسـا    ئهگهر بۇ قهۋم كۇپ«: نىڭۋەسهللهم

ئىدى، كهئبىگه ھىجردىن بهش گهز يهر قوشۇپ، ئۈممىتىمنىڭ بىرىدىن 
 .كىرىپ، يهنه بىرىدىن چىقىشى ئۈچۈن ئىككى ئىشىك قويغان بوالتتىم

» چىققۇدەك ئىقتىسادمۇ يـوق  سېلىپ، مهندە ئۇنى قايتا ئۇنىڭ ئۈستىگه
قا يهتكـۈدەك ئىقتىسـاد بـار،    مهنـدە بـۇ ئىشـ   . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىـدىم 

  .قورقمايمهن، ـ دېدى مۇھهم ھېچكىمدىن
ئىبنـى زۇبهيـر كهئـبىگه    : راۋى سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ

ــاالم      ــراھىم ئهلهيهىسس ــن ئىب ــۇ يهردى ــتى ۋە ئ ــردىن بهش گهز قوش ھىج
ئىبنى . خهلق ئۇ ئۇلنى كۆردى. قويغان ئۇلدىن بىرنى ئوتتۇرىغا چىقاردى

ئهسـلى  كهئبىنىـڭ  . ئبىنى شۇ ئۇلنىڭ ئۈستىگه بىنا قىلـدى كه زۇبهير
قوشـۇلغان يهرنـى ئـاز كـۆرۈپ،     كېـيىن  گهز ئىدى، ئۇنىڭغا  18ئۇزۇنلىقى 

ئاندىن بىرىدىن كىرىپ، يهنه بىرىـدىن  . يهنه ئون گهز قوشۇپ كېڭهيتتى
  .چىقىش ئۈچۈن ئىككى ئىشىك بېكىتتى

ــر قهتلــ   ــى زۇبهي ــاج    ىئىبن ــيىن، ھهجج ــدىن كې ــى (قىلىنغان ئىبن
ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋانغا مهكتۇپ يولالپ، ئىبنى زۇبهيرنىڭ ) يۇسۇف

ــ ــۇلىنى كهئبىنى ــۇرۇنقى ئ ــىلهر    ڭ ب ــل كىش ــدىن ئادى ــكه خهلقى  گهمهك
خهۋەر  ىئۇلنىـڭ ئۈسـتىگه قـۇرۇپ چىققـانلىقىن     شـۇ كۆرسىتىپ تۇرۇپ، 

  :ئابدۇلمهلىك ئۇنىڭغا جاۋاب خهت يېزىپ. قىلدى
ــ ئهتمىشـلىرىنىڭ ھېچبىـرىگه     مىشــ بىز ئىبنى زۇبهيرنىڭ قىل

. شــۇ پېتــى قــويغىن   ارتقــان يېرىنــى ئۇنىــڭ ئۇز. شــېرىك بولمىــدۇق 
ــق  ــبىگه قوش ــردىن كهئ ــا   ان يېرھىجى ــلى ئورنىغ ــپ، ئهس ــى ئېلىۋېتى ىن

ــۇ ئاچقــان ئىشــىكىنى ئېتىــۋەت  ــ دېــدى! كىنقــايتۇرغىن ۋە ئ شــۇنىڭ . ـ
  . دىسالا قايت ئورنىغا ئاساسهنبىلهن، ھهججاج كهئبىنى ئۆرۈپ، بۇرۇنقى 

  )1333: مۇسلىم(
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قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَبْيٍد َوفََد الَْحارِثُ ْبُن َعْبِد اللَِّه َعلَى َعْبِد الَْمِلـِك ْبـنِ    - 3701
ةَ َمـا  َمْرَوانَ ِفي ِخلَافَِتِه فَقَالَ َعْبُد الَْمِلِك َما أșَُنُّ أََبا ُخَبْيبٍ َيْعنِي اْبَن الزَُّبْيرِ َسِمَع ِمْن َعاِئَش

 كَانَ َيْزُعُم أَنَُّه َسِمَعُه ِمْنَها قَالَ الَْحارِثُ َبلَى أََنا َسِمْعُتُه ِمْنَها قَالَ َسِمْعَتَها َتقُولُ َماذَا قَـالَ 
ْولَـا  قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ قَْوَمِك اْسَتقَْصُروا ِمْن ُبْنَياِن الَْبْيـِت َولَ 

َحَداثَةُ َعْهِدِهْم بِالشِّْرِك أََعْدُت َما َتَركُوا ِمْنُه فَإِنْ َبَدا ِلقَْوِمِك ِمْن َبْعِدي أَنْ َيْبُنوُه فََهلُمِّـي  
َعلَْيِه ِلأُرَِيِك َما َتَركُوا ِمْنُه فَأََراَها قَرِيًبا ِمْن َسْبَعِة أَذُْرعٍ َهذَا َحِديثُ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَبْيٍد َوَزاَد 
أَْرضِ الَْوِليُد ْبُن َعطَاٍء قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولََجَعلُْت لََها َباَبْينِ َمْوُضوَعْينِ ِفي الْ

أَنْ لَا َيْدُخلََها َشْرِقيŋا َوغَْربِيŋا َوَهلْ َتْدرِيَن ِلَم كَانَ قَْوُمِك َرفَُعوا َباَبَها قَالَْت قُلُْت لَا قَالَ َتَعزًُّزا 
ُخلَ إِلَّا َمْن أََراُدوا فَكَانَ الرَُّجلُ إِذَا ُهَو أََراَد أَنْ َيْدُخلََها َيَدُعوَنُه َيْرَتِقي َحتَّى إِذَا كَاَد أَنْ َيـدْ 

فََنكََت َساَعةً  َدفَُعوُه فََسقَطَ قَالَ َعْبُد الَْمِلِك ِللَْحارِِث أَْنَت َسِمْعَتَها َتقُولُ َهذَا قَالَ َنَعْم قَالَ
 .بَِعَصاُه ثُمَّ قَالَ َوِدْدُت أَنِّي َتَركُْتُه َوَما َتَحمَّلَ

ــداق    - 3701 ــد مۇن ــى ئۇبهي ــدۇلالھ ئىبن ــئاب ــى  : دۇدەي ــارىس ئىبن ھ
ئابدۇلالھ خهلىپه ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋاننىڭ قېشىغا ئهلچـى بولـۇپ   

  :ئابدۇلمهلىك ئۇنىڭغا. كهلدى
ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   ”: نىڭ)ى ئىبنى زۇبهيريهن(ــ مهن ئهبۇ خۇبهيب 

ــدىم ئهنها ــۆزلىرى  “نىــــڭ مۇنــــداق دېگهنلىكىنــــى ئاڭلىــ دېــــگهن ســ
  :ھارىس. يالغانمىكىن دەپ ئوياليمهن، ـ دېۋىدى

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن     ئۇنداق ئهمهس، مهنمۇ ئـۇ ھهدىسـنى  ــ 
  :ئابدۇلمهلىك. ئاڭلىدىم، ـ دېدى

  :ھارىس مۇنداق دېدى. ـ دەپ سورىدىــ نېمه دېگىنىنى ئاڭلىدىڭ؟ 
ــى      ــداق دېگهنلىكىنـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهانىـ ــه رەزىيهلالھـ ـــ مهن ئائىشـ ــ

: پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ماڭــــا: ئاڭلىغانىــــدىم
كهئبىنىڭ بىناسىنى كىچىكلىتىپ سـالدى،   شۈبهىسىزكى، قهۋمىڭ«

، مۇشـــرىكلىكتىن يـــېڭىال قـــول ئـــۈزمىگهن بولســـا ئىـــدى ئهگهر ئـــۇالر
. سـاالتتىم قويغان يهرلهرنى قوشـۇپ قايتـا   تاشالپ كهئبىنى چۇۋۇپ، ئۇالر 
ــن  ــلهن كهلگىـ ــۇالر  ! مهن بىـ ــاڭا ئـ ــالپمهن سـ ــى   تاشـ ــان يهرلهرنـ قويغـ

 سـېلىپ كۆرسىتىپ قوياي، مهنـدىن كېـيىن قهۋمىـڭ كهئبىنـى قايتـا      
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دېدى ۋە ماڭا يهتته گهزگه يـېقىن يهرنـى   » )كۆرسىتىپ قويارسهن(قالسا 
  .دىكۆرسىتىپ قوي

پهيغهمــبهر : قوشــۇپ رىــۋايهت قىلغــان ۇالرنىۋەلىــد ئىبنــى ئهتــا مۇنــ
  ):غايهنى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا 

ــ مهن كهئبىنىڭ شهرق ۋە غهرب تهرىپىگه يهر بىـلهن تهڭ قىلىـپ   
قهۋمىڭنىـڭ كهئبىنىـڭ ئىشـىكىنى نـېمه     . ئىككى ئىشـىك قويـاتتىم  

  .ئېگىز كۆتۈرۈپ ياسىغانلىقىنى بىلهمسهن؟ ـ دېدى ئۈچۈن يهردىن
  :ـ ياق، ـ دېسهم

ـــ  ــىلهردىن     ـ ــان كىش ــۆزلىرى خالىغ ــپ، ئ ــق قىلى ــۇالر چوڭچىلى ئ
باشـقا بىـر    ئهگهر. باشقىالرنى كىرگۈزمهسلىك ئۈچـۈن شـۇنداق قىلغـان   

 ئۇنى ئىختىيارىغا قويۇپ بېرەتتـى  ئۇالر ئادەم كهئبىگه كىرمهكچى بولسا،
ــادە   ــۇ ئ ــ دە، ئ ــۇنى     ـ ــدە، ئ ــرەي دېگهن ــبىگه كى ــۆرلهپ كهئ ــتاقتىن ئ م پهش

  .ئىتتىرىۋېتهتتى، ئۇ ئادەم يهرگه يىقىلىپ چۈشهتتى، ـ دېدى
  :ھارىسقا ئابدۇلمهلىك

ــهن  ـــ سـ ــتىنال ــ ــۇنداق    راسـ ــڭ مۇشـ ــۇ ئهنهانىـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  :ھارىس. دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانمىتىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

دۇلمهلىك قولىدىكى ھاسىسى بىلهن ئاب. ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ ھهئه،
  :ئولتۇرۇپ، بىردەم ئويلىنىۋالغاندىن كېيىنيهرنى سىزىپ 

 ئىشـــىغا تهگمىســـهمممىســـىگه ئالغـــان ېز ڭـــــ ئىبنـــى زۇبهيرنىـــ
  . ـ دېدى بولۇپتىكهن،

  )1333: مۇسلىم(

ُت لَـا قَـالَ   َوَهلْ َتْدرِيَن ِلَم كَانَ قَْوُمِك َرفَُعوا َباَبَها قَالَْت قُلْ: ويف رواية - 3702
ِقي َحتَّى َتَعزًُّزا أَنْ لَا َيْدُخلََها إِلَّا َمْن أََراُدوا فَكَانَ الرَُّجلُ إِذَا ُهَو أََراَد أَنْ َيْدُخلََها َيَدُعوَنُه َيْرَت

  'إِذَا كَاَد أَنْ َيْدُخلَ َدفَُعوُه فََسقَطَ
ــيىلگهن   – 3702 ــداق دېــ ــۋايهتته مۇنــ ــر رىــ ــبهر : يهنه بىــ پهيغهمــ

  :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلالل
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ــ قهۋمىڭنىڭ كهئبىنىڭ ئىشىكىنى نـېمه ئۈچـۈن يهردىـن ئېگىـز     
  ):ئائىشه(مهن . كۆتۈرۈپ ياسىغانلىقىنى بىلهمسهن؟ ـ دەپ سورىدى

  :ـ ياق، ـ دېسهم
ـــ  ــۆز   ـ ــپ، ئ ــق قىلى ــۇالر چوڭچىلى ــىلهردىن  ئ ــان كىش لىرى خالىغ

باشـقا بىـرى    ئهگهر. باشقىالرنى كىرگۈزمهسلىك ئۈچۈن شۇنداق قىلغان
ــ دە،   ئۇنى ئىختىيارىغا قويۇپ بېرەتتـى ئۇالر كهئبىگه كىرمهكچى بولسا، 

ئـــۇ ئـــادەم پهشـــتاقتىن ئـــۆرلهپ كهئـــبىگه كىـــرەي دېگهنـــدە، ئـــۇنى       
  . ئىتتىرىۋېتهتتى، ئۇ ئادەم يهرگه يىقىلىپ چۈشهتتى، ـ دېدى

  )1333 :مۇسلىم(

َن َمْرَوانَ َبْيَنَما ُهَو َيطُوُف بِالَْبْيِت إِذْ قَـالَ  َعْن أَبِي قََزَعةَ أَنَّ َعْبَد الَْمِلِك ْب - 3703
 قَاَتلَ اللَُّه اْبَن الزَُّبْيرِ َحْيثُ َيكِْذُب َعلَى أُمِّ الُْمǘِْمنَِني َيقُولُ َسِمْعُتَها َتقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَّـهِ 

ِمِك بِالْكُفْرِ لََنقَْضُت الَْبْيَت َحتَّى أَزِيَد ِفيِه ِمْن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعاِئَشةُ لَْولَا ِحْدثَانُ قَْو
ذَا َيا الِْحْجرِ فَإِنَّ قَْوَمِك قَصَُّروا ِفي الْبَِناِء فَقَالَ الَْحارِثُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ لَا َتقُلْ َه

 ُتَحدِّثُ َهذَا قَالَ لَْو كُْنُت َسِمْعُتُه قَْبلَ أَنْ أَْهِدَمـُه  أَِمَري الُْمǘِْمنَِني فَأََنا َسِمْعُت أُمَّ الُْمǘِْمنَِني
  .لََتَركُْتُه َعلَى َما َبَنى اْبُن الزَُّبْيرِ

ئابــدۇلمهلىك : دىــن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهبــۇ قهزەئه - 3703
  :نى تاۋاپ قىلىۋېتىپ تۇيۇقسىزالىئىبنى مهرۋان كهئب

ـــ  چــــۈنكى ئــــۇ ! هنهت قىلســــۇنتائــــاال ئىبنــــى زۇبهيــــرگه ل هللاـــ
مهن ”: ائىشــهنىڭ نامىــدىن يالغــان توقــۇپ   ئمىنلهرنىــڭ ئانىســى ئ ۇم

! ئـى ئائىشـه  : ئائىشهدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    
ــدى، مهن    فئهگهر قهۋمىــڭ كۇ ــۈزمىگهن بولســا ئى ــول ئ ــېڭىال ق ــدىن ي رى

ــا     ــردىن يهر قوشــۇپ قايت ــا ھىج ــۇزۇپ، ئۇنىڭغ ــۇلالھنى ب ــاالبهيت تىم، تس
تىــۋەتتى، ـ   چــۈنكى قهۋمىــڭ بهيتــۇلالھنى ئهســلى ئورنىــدىن كىچىكلى

  . دەۋالدى، ـ دېدى “دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
  :رەبىئه بۇنى ئاڭلىغان ھارىس ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ
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بۇنــداق دېمىگىــن، چــۈنكى مهنمــۇ ! ــــ ئــى مۆئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى
نلىكىنـى ئاڭلىغـان   مۆئمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشـهنىڭ مۇشـۇنداق دېگه  

  :ئىدىم، ـ دېۋىدى، ئابدۇلمهلىك
نى ىئاڭلىغان بولسام، كهئب كهئبىنى چېقىشتىن بۇرۇنــ بۇ سۆزنى 

  . والتتىم، ـ دېدىان پېتى قويۇپ قويغان بسالغبۇزۇۋەتمهي، ئىبنى زۇبهير 
  )1333: مۇسلىم(

الَ لَمَّا ُبنَِيْت الْكَْعَبةُ ذََهَب النَّبِيُّ عن َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَ - 3704
َسـلََّم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعبَّاٌس َيْنقُلَاِن الِْحَجاَرةَ فَقَالَ َعبَّاٌس ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه وَ 

ى الْأَْرضِ َوطََمَحْت َعْيَناُه إِلَى السََّماِء اْجَعلْ إَِزاَرَك َعلَى َرقََبِتَك َيِقيَك ِمْن الِْحَجاَرِة فََخرَّ إِلَ
  .ثُمَّ أَفَاَق فَقَالَ إَِزارِي إَِزارِي فََشدَّ َعلَْيِه إَِزاَرُه

ــداق      - 3704 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ج
بىنـا  ) قۇرەيشـلىكلهر تهرىپىـدىن  (كهئبه : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

تتا پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن     ۋاتقان ۋاقىىقىلىن
ئاببــاس . پ بېرەتتــىتاغىســى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ تــاش توشــۇ     

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا
ــ تامبىلىڭنى سېلىپ، مۈرەڭگه قويۇۋالغىن، تاش مۈرەڭگه پېتىپ 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تــامبىلىنى ســېلىپ، . ـــ دېــدى! كهتمىســۇن
ــ ــپ، يهرگه     مۈرىس ــىنى يوقىتى ــردىنال ھوش ــيىن، بى ــدىن كې ىگه قويغان

. يىقىلىپ چۈشتى ۋە ئىككى كۆزى ئاسمانغا چهكچىيىـپ قـاراپ قالـدى   
  :بىر ئازدىن كېيىن ھوشىغا كېلىپ

   .دېگىنىچه تامبىلىنى كىيىۋالدىـ ! ــ تامبىلىم، تامبىلىم
  )3829: بۇخارى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى ُعْرَياًنا ذَِلَك َبْعَد ُرِئَي فََما ِهَعلَْي َمْغِشيŋا فََسقَطَ :ويف رواية - 3705
  .َوَسلََّم
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ــيىلگهن   - 3705 ــداق دېــ ــۋايهتته مۇنــ ــر رىــ ــبهر : يهنه بىــ پهيغهمــ
شۇنىڭدىن كېيىن، ئـۇ يالىڭـاچ   . ئهلهيهىسساالم بىهوش بولۇپ يىقىلدى

   .ھالهتته كۆرۈنۈپ باقمىدى
   )364: بۇخارى(

ِديَنارٍ َوُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َيزِيَد قَالَا لَْم َيكُْن َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ  َعْن َعْمرِو ْبنِ - 3706
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْولَ الَْبْيِت َحاِئطٌ كَاُنوا ُيَصلƌونَ َحْولَ الَْبْيِت َحتَّى كَانَ ُعَمُر فََبَنـى  

  .َجْدُرُه قَِصٌري فََبَناُه اْبُن الزَُّبْيرَِحْولَُه َحاِئطًا قَالَ ُعَبْيُد اللَِّه 
ئىبنــى ئهبــۇ يهزىــدنىڭ ۇبهيــدۇلالھ ئهمــر ئىبنــى دىنــار ۋە ئ - 3706

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
ۋەسهللهمنىڭ زامانىـدا بهيتۇلالھنىـڭ چۆرىسـىدە ھېچقانـداق تـام يـوق       

ــۇلالھنى  ــىلهر بهيتـ ــۇپ، كىشـ ــۇيتتى  بولـ ــاز ئوقـ ــدەپ نامـ ــۆمهر . چۆرىـ ئـ
بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ  خهلىپىسىمۇسۇلمانالرنىڭ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

كېـيىن ئىبنـى زۇبهيـر    . ئهتراپىغا تام سالدى، لېكىن ئۇ تام پاكار ئىـدى 
  . ئېگىزلهتتى

  )3830: بۇخارى(

لَمَّـا  ”: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ، قَالَ - 3707
أَْي : َهَبطَ آَدُم إِلَى اَألْرضِ َبكَى َعلَى الَْجنَِّة ِمائَةَ َخرِيٍف، ثُمَّ َنظََر إِلَى َسَعِة اَألْرضِ، فَقَـالَ 

َسـَتْرَتِفُع ُبُيـوٌت    أَنْ َبلَى، إِنََّها: َربِّ، أََما َألْرِضَك َعاِمٌر َيْسكُُنَها غَْيرِي، فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه
، ُيذْكَُر ِفيَها اْسِمي، َوَسأَُبوِّئَُك ِمْنَها َبْيًتا أَْخَتصُُّه بِكََراَمِتي، وأَُحلِّلُُه َعظََمِتي، وأَُسمِّيِه َبْيِتـي 

، َولَِكنِّـي  أُْنِطقُُه بَِعظََمِتي، َولَْسُت أَْسكُُنُه، َولَْيَس َيْنَبِغي ِلي أَنْ أَْسكَُن الُْبُيوَت َوال َتَسُعنِي
َعلَى َعْرِشي وكُْرِسيِّ َعظََمِتي، َولَْيَس َيْنَبِغي ِلَشْيٍء ِممَّا َخلَقُْت أَنْ َيْخُرَج ِمْن قَْبَضِتي، َوال 

ـ ِمْن قُْدَرِتي، وَتْعُمُرُه َيا آَدُم َما كُْنَت َحيŋا، ثُمَّ َتْعُمُرُه الْقُُرونُ ِمْن َبْعِدَك أُمَّةً َبْعَد أُمٍَّة، قَ ا ْرًن
  .“إِْبَراِهيُم أَْجَعلُُه ِمْن ُعمَّارِِه وُسكَّانِِه: َبْعَد قَْرٍن، َحتَّى َيْنَتهَِي إِلَى َولٍَد ِمْن أَْوالِدَك، ُيقَالُ لَُه

مۇئاز ئىبنى جهبهل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  - 3707
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
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دەم ئاتا زېمىنغا چۈشۈرۈلگهندىن كېيىن، جهننهتـتىن ئايرىلىـپ   ئا«
كېـيىن ئـۇ زېمىننىـڭ كهڭـرىلىكىگه     . قالغىنىغا يـۈز يىـل يىغلىـدى   

  :قاراپ
) ئـاۋات قىلىـپ ياشـايدىغان   (زېمىنىڭدا مهندىن باشقا ! ــ ئى رەببىم

تائاال ئۇنىڭغا ۋەھيى قىلىپ مۇنداق  هللا. ھېچكىم يوقمۇ؟ ـ دەپ سورىدى 
  :دېدى

شۇنىســى مــۇھهققهقكى، زېمىنــدا ئىســمىم يــاد     . ئهلــۋەتته بــار  ــــ
ئـۆز  ىمۇ شـۇ ئـۆيلهردىن   ېنسـ . قىلىنىپ تۇرىـدىغان ئـۆيلهر تۇرغۇزىلىـدۇ   

ئــۇنى بۈيــۈك  .بىــر ئــۆيگه يهرلهشــتۈرىمهن نكــارامىتىمگه خاسالشــتۇرغا
ھــــۆرمىتىمگه خــــاس قىلىــــپ، ئۇنىڭــــدا كــــاتتىلىقىمنى تهجهللــــى 

ــۇنى   ــدۇرىمهن ۋە ئـ ــۈم”قىلـ ــايمهندە “ئۆيـ ــۆي . پ ئاتـ ــۇ ئـ ــارقىلىق ئـ  ئـ
 ئۆيــدەبىــراق مهن ئــۇ   .نى نامــايهن قىلــدۇرۇپ تــۇرىمهن  كــاتتىلىقىم
چــۈنكى ئــۆيلهردە ئولتــۇرۇش ماڭــا اليىــق ئهمهس ھهم     . ئولتۇرمــايمهن

مهن پهقهت . سـىغدۇرالمايدۇ ) كاتتىلىقىمـدىن (ھېچقانداق ئـۆي مېنـى   
ئـورۇن  ) ئـۆزەمگه خـاس شـهكىلدە   (ئهرشىم ۋە كۇرسـىمنىڭ ئۈسـتىدىنال   

ــالىمهن مهن ياراتقــان مهخلۇقاتنىــڭ ھېچبىــرى مېنىــڭ ئىلكىــم ۋە  . ئ
ــادەم. قۇدرىتىمنىــڭ ســىرتىغا چىقالمايــدۇ  ــۇنى ســهن ياشــىغان  ! ئــى ئ ئ

سهندىن كېـيىن كېلىـدىغان نهسـىللهرمۇ    . مۇددەتكىچه ئاۋات قىلىسهن
تــاكى ســېنىڭ  . ئــاۋات قىلىــدۇ  بىرىــدىن كېــيىن بىــرى ئــۇ ئــۆينى    

ــراھىم  ــلىڭدىن ئىبـ ــۇ    نهسـ ــگه قهدەر مۇشـ ــرى كهلگهنـ ــىملىك بىـ ئىسـ
مهن ئـۇنى ئـۇ ئۆيۈمنىـڭ ئاۋاتالشتۇرغۇچىسـى ۋە     . شهكىلدە داۋاملىشىدۇ

  . ①»شۇ ئهتراپقا يهرلهشكۈچى قىلىمهن
  )»ئهلئهۋسهت«(

عن عبد اهللا بن عمرو قال ƫا أهبط اهللا آدم من اƨنة قال اƅ مهبط معك  - 3708
ول عرشى ويصلى عنده كما يصلى حول عرشى بيتا أو مƕال يطاف حوله كما يطاف ح

                                                 
يهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئىسـمائىل ئىبنـى ئهمـر ۋە    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋا): 5724(ھهيسهمى  ①

قالغان راۋىيلىرى . ئىسمائىل ئىبنى ئهيياش ئىسىملىك ئىككى كىشى ھهققىدە ھهرخىل باھاالر بېرىلگهن
  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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فلما كان زمن الطوفان رفع وكان االنبياء Ʒجونه وال يعلمون مكانه فبواه البراهيم فبناه 
 .من Ʀسة أجبل حراء وثبري ولبنان وجبل الطور وجبل اƪري فتمتعوا منه ما استطعتم

 ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ      - 3708
تائاال ئـادەم ئهلهيهىسسـاالمنى    هللا: مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

مهن زېمىنغا سهن بىلهن بىلله بىر ئۆي ”: جهننهتتىن چۈشۈرگهن چاغدا
قانــداق ) پهرىشــتىلهر تهرىپىــدىن(چۈشــۈرىمهنكى، ئهرشــىمنىڭ ئهتراپــى 

. تــاۋاپ قىلىنســا، شــۇ ئۆينىــڭ ئهتراپىمــۇ شــۇنداق تــاۋاپ قىلىنىــدۇ      
ال، ئهرشىمنىڭ ئهتراپىدا قانداق ناماز ئوقۇلسا، ئۇنىڭ ئهتراپىدىمۇ شۇنداق

توپان باالسى بولغاندا، ئـۇ ئـۆي كۆتۈرۈلـۈپ    . دېدى “شۇنداق ناماز ئوقۇلىدۇ
قىلىـش ئۈچـۈن كېلهتتـى ـ يـۇ،       تـاۋاب  )ھهج(پهيغهمبهرلهر ئـۇنى  . كهتتى

تائـــاال ئىبـــراھىم  هللاكېـــيىن، . ئۇنىـــڭ ئهســـلى ئـــورنىنى بىلمهيتتـــى
ئىبـــــراھىم . ھـــــازىرالپ بهردى هيهىسســـــاالمغا ئۇنىـــــڭ ئـــــورنىنىئهل

ھىرا، سـۇبهير، لۇبنـان، تـۇر ۋە خهيـر قاتـارلىق      : ئهلهيهىسساالم كهئبىنى
شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئــۇ  . چىقتــى بىنــا قىلىــپبهش تاغنىــڭ تاشــلىرىدىن 

  . ①ئۆيدىن ئىمكانىڭالرنىڭ يېتىشىچه پايدىلىنىڭالر
  )»ئهلكهبىر«(

عمرو بن العاȋ قال وضع البيت قبل االرض بالفى سنة  عن عبد اهللا بن - 3709
فكان البيت ربدة بيضاء حƓ كان العرش على اƫاء وكانت االرض Ơته كأŒـا خسـفة   

 .فدحيت منه
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 3709

ۇپ، كهئبه زېمىندىن ئىككى مىڭ يىل بۇرۇن بىنا قىلىنغان بولـ : دەيدۇ
ئهرشمۇ ئـۇ چاغـدا   . تهك كۆرۈنهتتىكۆپۈكئاپئاق كىچىككىنه ئۇ ۋاقىتتا 

يهر شــارى كهئبىنىــڭ ئاســتىدا بولــۇپ، . تېخــى ســۇنىڭ ئۈســتىدە ئىــدى

                                                 
ىڭ بۇ ھهدىسنى تهبهرانى مهۋقۇف رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى سـهھىه ھهدىسـن  ): 5725(ھهيسهمى  ①

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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يهنى ھـازىرقى  (كېيىن شۇنىڭدىن يېيىلدى . ئوخشايتتى قازانغاخۇددى 
  . ①)ھالىتىگه كهلدى

  )»ئهلكهبىر«(

َر بَِناَء الْكَْعَبِة ِفي الَْجاِهِليَِّة قَـالَ فََهـَدَمْتَها قُـَرْيٌش    َعْن أَبِي الطƌفَْيلِ َوذَكَ - 3710
َوَجَعلُوا َيْبُنوَنَها بِِحَجاَرِة الَْواِدي َتْحِملَُها قَُرْيٌش َعلَى رِقَابَِها فََرفَُعوَها ِفي السََّماِء ِعْشـرِيَن  

َيْحِملُ ِحَجاَرةً ِمْن أَْجَياٍد َوَعلَْيِه َنِمَرةٌ فََضاقَْت َعلَْيِه  ِذَراًعا فََبْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
مِّْر النَِّمَرةُ فَذََهَب َيَضُع النَِّمَرةَ َعلَى َعاِتِقِه فَُيَرى َعْوَرُتُه ِمْن ِصَغرِ النَِّمَرِة فَُنوِدَي َيا ُمَحمَُّد َخ

  .َعْوَرَتَك فَلَْم ُيَرى ُعْرَياًنا َبْعَد ذَِلَك
ــۇ تۇفهيــل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كهئبىنىــڭ جــاھىلىيهت    - 3710 ئهب

: دەۋرىدىكى بىنـا قىلىـنىش ئهھـۋالىنى سـۆزلهپ بېرىـپ مۇنـداق دېـدى       
ــدە       ــن مۈرىلىرى ــاغ ـ جىلغىالردى ــۇرەيش خهلقــى كهئبىنــى چېقىــپ، ت ق
ــلىدى ۋە    ــقا باشــ ــا قىلىشــ ــلهن بىنــ ــالر بىــ ــگهن تاشــ ــۈرۈپ كهلــ كۆتــ

همـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   پهيغ. گهز كۆتـــۈردى 20ئېگىزلىكىنـــى 
ئۇنىـڭ  . ۋەسهللهممۇ ئهجياد جىلغىسـىدىن تـاش كۆتـۈرۈپ كېلىۋاتـاتتى    

كۆينهك بار ئىدى، كۆينىكىنىڭ  ۋە تار ئۈستىدە يۇڭدىن توقۇلغان ئۇزۇن
لــېكىن كىــيىم . بىــر تهرىپىنــى مۈرىســىگه ئارتىــپ قويمــاقچى بولــدى 

  :كىچىك بولغاچقا، ئهۋرىتى كۆرۈنۈپ قالدى ۋە
شـۇندىن  . ـ دېگهن ئاۋاز كهلدى! ئهۋرىتىڭنى ياپقىن! ۇھهممهدــ ئى م

كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يالىڭــاچ كۆرۈلــۈپ   
  . ②باقمىدى

  )»ئهلكهبىر«؛ 23288: ئهھمهد(

                                                 
ــهھىه ھهدىســنىڭ      ): 5727(ھهيســهمى  ① ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، ھهر ئىككىلىسـىنىڭ   ): 5729(ھهيسهمى  ②

  .يلىرىدۇر، ـ دېگهنراۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋى
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عن عروة قال ƫا حرقت الكعبة تثلمت فقال ابن الزبري لو مسكن أحدكم  - 3711
Ż حفر االساس حƓ وقع علـى  : و حديث عطاء، فيهبنح كان هكذا ما رضى حƓ يغريه

أساس ابراهيم عليه السالم قال فكان يدخل العتلة من جانب من جوانبها فتهتز جوانبـها  
Ƥيعا Ż بناها على ما زاد منها يف اƩجر فرفعها وكان طوهلا يوم هدمها ƣان عشرة ذراعا 

ع ووضع فيها ثالث دعائم أن سد فلما زاد فيها استقصرت فقال ابن له زد فيها تسع أذر
باهبا الذى زاد ابن الزبري ويكسفها على ما كانت عليها وتطرح عنها الزيادة الƓ زاد ابن 
الزبري من اƩجر ففعل ذلك وبناǗه الذى فيه اليوم بناء ابن الزبري اال ما غري اƩجاج مـن  

  .ناحية اƩجر وكبسه الذى كبسه اƩجاج
كهئـبىگه  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ ئۇرۋەنىڭ مۇنداق  - 3711

ئىبنـى  . ئوت قويۇۋېتىلگهنـدىن كېـيىن، يوغـان بىـر چـاك پهيـدا بولـدى       
  :زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــــ ئهگهر بىرىڭالرنىــڭ ئــۆيى مۇشــۇنداق بولــۇپ قالغــان بولســا، ئــۇنى 
ھهدىسـنىڭ  . يېڭىالپ سـالمىغىچه كۆڭلـۈڭالر ئـارام تاپمـايتتى، ـ دېـدى      

بىـلهن ئوخشـاش بولـۇپ،    ) ـ ھهدىـس   3700يهنى (ىڭ ھهدىسى داۋامى ئهتان
ــيىلگهن  ــداق دې ــر كهئبىنىــڭ تېگىنــى  : بۇنىڭــدا يهنه مۇن ئىبنــى زۇبهي

لــوم تۆمــۈرنى  . ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم قويغــان ئــۇلغىچه كولىــدى    
كهئبىنىــڭ قايســى تهرىپىــدىن تىقســا، ھهمــمه تهرىپــى تهڭ لىڭشــىپ    

ۇق چېقىپ، ھىجـردىن ئـازراق يهر   ئىبنى زۇبهير كهئبىنى تول. كېتهتتى
ئۇزۇنلـۇقى   چېقىلىشتىن بـۇرۇنقى كهئبىنىڭ . قوشۇپ، تېمىنى قوپاردى

ــدى 18 ــدى   . گهز ئىـ ــاز كۆرۈلـ ــۇلغان يهر يهنه ئـ ــا قوشـ ــى . ئۇنىڭغـ ئىبنـ
  :زۇبهيرنىڭ ئوغۇللىرىدىن بىرى

ئۇنىڭــدىن ســىرت، ئــۈچ تــال . ـــ دېــدى! قوشــقىن ــــ يهنه توققــۇز گهز
  .تۈۋرۈك قويۇلدى

لمهلىك ھاكىمىيهتنى قولغا ئالغاندىن كېيىن، ئىبنى زۇبهيـر  ئابدۇ
ــر يېڭىــدىن   . قهتلــى قىلىنــدى ــا ئىبنــى زۇبهي ــدۇلمهلىك ھهججاجغ ئاب

قوشۇپ قويغان  ھىجردىن ئاچقان ئىشىكنى تاقىۋېتىشنى، ئىبنى زۇبهير
ــنى    ــالىتىگه كهلتۈرۈشـ ــلى ھـ ــى ئهسـ ــپ، كهئبىنـ ــى چېقىۋېتىـ يهرلهرنـ
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ــدى ــدۇلمهلىك . تاپىلىـــ ــاج ئابـــ ــدى ھهججـــ ــدەك قىلـــ . نىڭ دېگىنىـــ
ــتىن     ــر تهرەپـ ــڭ ھىجـ ــهكلى ھهججاجنىـ ــۈنكى شـ ــڭ بۈگـ بهيتۇلالھنىـ
ئېلىــۋەتكىنىنى ھېســابقا ئالمىغانــدا، ئىبنــى زۇبهيــر قۇرغــان پېتــى       

  . ①تۇرماقتا
  )»ئهلكهبىر«(

 الَْجاِهِليَّـةِ  ِفي الْكَْعَبةَ َيْبنِي يَمْنِف كَانَ أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَُّه َمْولَاُه َعْن ُمَجاِهٍد َعْن - 3712
 الَِّذي الَْخاِثرِ بِاللََّبنِ فَأَجِيُء َوَتَعالَى َتَباَرَك اللَِّه ُدوِن ِمْن أَْعُبُدُه بَِيَديَّ َنَحتُُّه أََنا َحَجٌر َوِلي قَالَ
 َبلَْغَنـا  َحتَّـى  فََبَنْيَنا فََيُبولُ َيْشَغُر ثُمَّ فََيلَْحُسُه الْكَلُْب فََيجِيُء َعلَْيِه فَأَُصبُُّه َنفِْسي َعلَى أَْنفَُسُه
 َيكَـادُ  الرَُّجـلِ  َرأْسِ ِمثْـلَ  ِحَجاَرِتَنا َوْسطَ ُهَو فَإِذَا أََحٌد الَْحَجَر َيَرى َوَما الَْحَجرِ َمْوِضَع
 فَقَالُوا َنَضُعُه َنْحُن آَخُرونَ َوقَالَ َنَضُعُه َنْحُن قَُرْيشٍ ِمْن َبطٌْن فَقَالَ الرَُّجلِ َوْجُه ِمْنُه َيَتَراَءى
 فَقَالُوا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فََجاَء الْفَجِّ ِمْن َيطْلُُع َرُجلٍ أَوَّلَ قَالُوا َحكًَما َبْيَنكُْم اْجَعلُوا
 ُهـوَ  فََوَضَعُه َعُهَم بَِنَواِحيِه فَأََخذُوا ُبطُوَنُهْم َدَعا ثُمَّ ثَْوبٍ ِفي فََوَضَعُه لَُه فَقَالُوا الْأَِمُني أََتاكُْم
  .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

مۇجاھىد ئازادگهردىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت   – 3712
كهئبىنى ياسىغانالرنىڭ ئىچىـدە مهنمـۇ   ) جاھىلىيهت دەۋرىدە: (قىلىدۇ

مېنىڭ ئۆز قولۇم بىلهن ئويۇپ ياسىۋالغان تېشىم بار بولـۇپ،  . بار ئىدىم
ئـۆزەم شـۇنداق   ھهر كـۈنى  . يۇپ، ئۇنىڭغا ئىبادەت قىالتـتىم نى قوهللامهن 

ــى يا ــدىغان قېتىقن ــۈپ     خشــى كۆرى ــا تۆك ــر قاچىغ ــپ، بى ــپ كېلى ئېلى
ــاتتىم ــاالپ    .قوي ــدىن ) ئىچىــپ(بىــر ئىــت كېلىــپ، قېتىقنــى ي بولغان
بىـز كهئبىنىـڭ   . قاچىغا سىيىپ قوياتتىبىر پۇتىنى كۆتۈرۈپ كېيىن، 

ــۇرۇپ، ھىجــر ئهســۋەدنى ق  ــدۇقتېمىنــى قوپ ــۇنى . ويىــدىغان يهرگه كهل ئ
ھېچكىم كۆرمهپتۇ، قارىساق، تاشالرنىڭ ئارىسىدا ئادەم بېشى چوڭلۇقتا، 

قــۇرەيش . خــۇددى ئهينهكــتهك پــارقىراق ۋە ســۈزۈك ھــالهتته تــۇراتتى     
  :جهمهتلىرىدىن بىرى

  :بىز قويىمىز، ـ دېسه، يهنه بىر جهمهت) ئورنىغا(ــ بۇ تاشنى 
                                                 

  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5733(ھهيسهمى  ①



  سودا ـ سېتىق بۆلۈمى

 98

شۇنىڭ بىـلهن، تـاالش ـ تـارتىش يـۈز      . تتىــ ياق، بىز قويىمىز، ـ دەي 
  :ئاخىرى. بهردى

ــۇ     ــادەمنى ھۆكــۈم چىقىرىشــقا بهلگىلهيلــى، ب ــارىمىزدىن بىــر ئ ـــ ئ ـ
تهرەپتىن كىم تـۇنجى بولـۇپ يېتىـپ كهلسـه، شـۇ ھۆكـۈم چىقارسـۇن، ـ         

پهيغهمــبهر ) تــۇنجى بولــۇپ (كــۆپ ئــۆتمهي، ئــۇ تهرەپــتىن    . دېيىشــتى
  :ئۇالر. ىپ كهلدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يېت

پهيغهمـبهر  . ــ دېيىشـتى   كهلدى،) يهنى ئشهنچلىك كىشى(ــ ئهمىن 
ىجــرى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهھــۋالنى ئۇققانــدىن كېــيىن، ھ 

ئهسۋەدنى بىر پارچه كىيىمنىڭ ئۈستىگه قويۇپ، قۇرەيش جهمهتلىرىنـى  
. ھهر بىـــرى كىيىمنىـــڭ بىـــر ئۇچىـــدىن تۇتـــۇپ كۆتـــۈردى. چـــاقىردى

ئهسـۋەدنى ئـۆز قـولى    ىجـرى  مبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھ   پهيغه
  . ①بىلهن جايىغا قويدى

  )15078: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَخرُِّب الْكَْعَبـةَ   - 3713
  .ذُو السَُّوْيقََتْينِ ِمْن الَْحَبَشِة

ــهلاللالھۇ     ئ – 3713 ــبهر س ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ هب
كهئبىنـى ئىككـى پـاچىقى ئىـنچىكه كهلـگهن      «: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

  . ②دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» ھهبهشلىك بىرى خاراب قىلىدۇ
  )2904: ئىنهسا(

 اللَِّه َرُسولَ أَنَّ قََتاَدةَ أََبا ُرُيْخبِ ُهَرْيَرةَ أََبا َسِمْعُت قَالَ َسْمَعانَ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 3714
 أَْهلُـهُ  إِلَّا الَْبْيَت َيْسَتِحلَّ َولَْن َوالَْمقَامِ الرُّكْنِ َبْيَن َما ِلَرُجلٍ ُيَباَيُع قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َبْعـَدهُ  َيْعُمُر لَا َخَراًبا فَُيَخرُِّبوَنُه َحَبَشةُالْ َتأِْتي ثُمَّ الَْعَربِ َهلَكَِة َعْن ُيْسأَلُ فَلَا اْسَتَحلƌوُه فَإِذَا
  .كَْنَزُه َيْسَتْخرُِجونَ الَِّذيَن َوُهْم أََبًدا

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھىـالل ئىبنـى خهببـاب      ): 5735(ھهيسهمى  ①

  . يالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنقالغان راۋى. ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2719(ئهلبانى  ②
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ــۋايهت    - 3714 ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــهمئاننىڭ مۇنـ ــى سـ ــهئىد ئىبنـ سـ
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئهبــۇ قهتــادەگه پهيغهمــبهر   : قىلىنىــدۇ

منىڭ مۇنـۇ سـۆزىنى ئېيتىـپ بهرگهنلىكىنـى     سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله  
ئهسـۋەد بىـلهن ماقـامى ئىبراھىمنىـڭ ئارىلىقىـدا بىـر       ىجرى ھ«: ئاڭلىدىم

. بهيتۇلالھنى پهقهت ئـۇنى بۇزىـدىغانالرال بۇزىـدۇ   . كىشىگه بهيئهت قىلىنىدۇ
ــاالكهتكه     ــڭ ھـــ ــدا، ئهرەبلهرنىـــ ــا چىققانـــ ــدىغانالر ئوتتۇرىغـــ ــۇنى بۇزىـــ ئـــ

قارا (ئاندىن كېيىن ھهبهشىيلهر  .اڭمۇ بولىدۇيۈزلهنگهنلىكىدىن گهپ ئاچس
كېلىـپ، بهيتـۇلالھنى قايتـا ياسـىغىلى بولمايـدىغان دەرىجىـدە       ) تهنلىكلهر

ئۇنىڭ ئاستىدىكى بايلىقنى چىقىرىۋالىـدىغانالرمۇ ئهنه  . ۋەيران قىلىۋېتىدۇ
  . ①»شۇالردۇر

  )7850: ئهھمهد(

 كَأَنِّي قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن اَعْنُهَم اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3715
  .َحَجًرا َحَجًرا َيقْلَُعَها أَفَْحَج أَْسَوَد بِِه

ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ       - 3715
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

نېگىرنىـڭ كهئـبه تاشـلىرىنى بىـر ـ بىـرلهپ        ئالچاڭ پـۇت مهن ئۇ «
  . »ەك بولۇۋاتىمهنئېلىپ تاشالۋاتقانلىقىنى كۆرگهند

  )1595: بۇخارى(

 الَْحَبَشةَ اْتُركُوا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3716
  .الَْحَبَشِة ِمْن السَُّوْيقََتْينِ ذُو إِلَّا الْكَْعَبِة كَْنَز ْخرُِجَيْسَت لَا فَإِنَُّه َتَركُوكُْم َما

ــبهر    - 3716 ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ
نېگىرالر سـىلهرگه چېقىلمىسـىال،   «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ           ): 5775(ھهيسـهمى   ①

  .دېگهن
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پاچاق شادىچۈنكى كهئبىنىڭ بايلىقىنى . سىلهرمۇ ئۇالرغا چېقىلماڭالر
  . ①دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ» نېگىردىن باشقىسى چىقارمايدۇ

  )4309: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  - 3717
ْسلُُبَها ِحلَْيَتَها َوُيَجرُِّدَها ِمْن ِكْسَوِتَها َولَكَـأَنِّي  ُيَخرُِّب الْكَْعَبةَ ذُو السَُّوْيقََتْينِ ِمْن الَْحَبَشِة َوَي

  .أَْنظُُر إِلَْيِه أَُصْيِلَع أُفَْيِدَع َيْضرُِب َعلَْيَها بِِمْسَحاِتِه َوِمْعَوِلِه
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر   - 3717

  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
دىپاچاق بىر نېگىر كهئبىنى چېقىپ، ئىچىدىكى زىبۇزىننهتنى شا«

ئۇ  پاينهك باش، پۇت ـ قوللىرى مايماق . ئېلىپ، يوپۇقىنىمۇ يىغىۋالىدۇ
نېگىرنىـــڭ گـــۈرجهك ۋە ســـۈمبه بىـــلهن كهئبىنـــى بۇزۇۋاتقـــانلىقىنى  

  . ②»كۆرگهندەك بولۇۋاتىمهن
  )»ئهلكهبىر«؛ 7013: ئهھمهد(

 اللَِّه َرُسولَ َسِمَع أَنَُّه أَْخَبَرُه َعْنُه اللَُّه َرِضَي الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ َجابِرٍ َعْن - 3718

 َتْمَتِلǜُ ثُمَّ قَِليلٌ إِلَّا َيْعرِفَُها لَا أَْو بَِهاُ َيْعُبر لَا ثُمَّ َمكَّةَ أَْهلُ َسَيْخُرُج َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

  .أََبًدا ِفيَها َيُعوُدونَ فَلَا ِمْنَها ُجونََيْخُر ثُمَّ َوُتْبَنى
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر ئىبنـى خهتتـابتىن رىـۋايهت     جابىر – 3718

  : قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاز    « ــايىتى ئ ــدۇ، ناھ ــدىن چىقىــپ كېتى مهكــكه ئاھالىســى مهككى

دىن ئۆتىـدىغانالر يـاكى ئـۇ يهرنـى     قىسمىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، مهككىـ 
يهنه ئـــادەمگه لىـــق تولـــۇپ، كېـــيىن مهكـــكه  .بىلىـــدىغانالر قالمايـــدۇ

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 3620(ئهلبانى  ①
سـهنهدىدە ئىبنـى ئىسـهاق    . بهرانـى رىـۋايهت قىلغـان   بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ۋە ته ): 5774(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك بىرى بار بولۇپ، گهرچه ئۇ ئىشهنچلىك بولسىمۇ، ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن
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ــدۇ  ــىپ كېتىـ ــىلهر    . ئاۋاتلىشـ ــيىن، كىشـ ــدىن كېـ ــر مهزگىلـ يهنه بىـ
  . ①»مهككىدىن يهنه چىقىپ كېتىدۇ ۋە مهڭگۈ قايتىپ كهلمهيدۇ

  )؛ مهۋسىلى153 :ئهھمهد(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ لََسِمْعُت بِاللَِّه أَْشَهُد قَالَ ْمرٍوَع ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3719
  .لََوَزَنْتَها الثَّقَلَْينِ بِذُُنوبِ ذُُنوُبُه ُوزَِنْت لَْو قَُرْيشٍ ِمْن َرُجلٌ بِِه َوَيُحلƌ ُيِحلƌَها َيقُولُ َوَسلََّم

ائاالنىــڭ نــامى ت هللا :مۇنــداق دەيــدۇ ئىبنــى ئهمــر ھئابــدۇلال - 3719
ــلهن  ــى، بىـ ــهم قىلىمهنكـ ــبه قهسـ ــى  مهن پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ر سـ

   :مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم ۋەسهللهمنىڭ
. زۇلـــۇم قىلىـــدىغان قۇرەيشـــلىك بىـــر ئـــادەم چىقىـــدۇ  ھهرامـــدا«

، يهنه بىـر تهرىـپىگه بـارلىق    ئۇنىـڭ گۇنـاھلىرى  تارازىنىڭ بىر تهرىپىگه 
ىرى قويۇلسـا، ئۇنىـڭ گۇنـاھلىرى ئېغىـر     ئىنسان ۋە جىنالرنىڭ گۇناھل

   .②»بېسىپ كېتىدۇ
  )6808 :ئهھمهد(

 ِفي َجاِلٌس َوُهَو الزَُّبْيرِ اْبَن َعْمرٍو ْبُن اللَِّه َعْبُد أََتى قَالَ َعْمرٍو ْبُن َسِعيُد عن - 3720
 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ لََسِمْعُت أَْشَهُد فَإِنِّي اللَِّه َحَرمِ ِفي َوالْإِلَْحاَد إِيَّاَك الزَُّبْيرِ اْبَن َيا فَقَالَ الِْحْجرِ
 قَالَ لََوَزَنْتَها الثَّقَلَْينِ بِذُُنوبِ ذُُنوُبُه ُوزَِنْت لَْو قَُرْيشٍ ِمْن َرُجلٌ بِِه َوَيُحلƌ ُيِحلƌَها َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى الرَُّسولَ َوَصِحْبَت الْكُُتَب قََرأَْت ْدقَ إِنََّكفَ َعْمرٍو اْبَن َيا ُهَو َتكُونَ لَا أَنْ فَاْنظُْر
  .ُمَجاِهًدا الشَّأْمِ إِلَى َوْجهِي َهذَا أَنَّ أُْشهُِدَك فَإِنِّي قَالَ َوَسلََّم

ھىجـر   ئهمـر  ئىبنـى  ھئابـدۇلال  :ەيـدۇ مۇنـداق د  سهئىد ئىبنى ئهمـر  - 3720
  :كېلىپقېشىغا نىڭ زۇبهيرغان ئىبنى نىڭ ئىچىدە ئولتۇر) يهنى ھهتىم(

سـاقالن،  قهتئـى  زۇلـۇم قىلىشـتىن    امىـدا نىـڭ ھهر هللا! ئى ئىبنـى زۇبهيـر  ــ 
ــبه  ــۇم  «: نىڭر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم چــۈنكى مهن پهيغهم ــدا زۇل ھهرام

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىبنـى          ): 5773(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ارلۇھهيئه ئىسىملىك ھهدىسى ھهسهن بىرى ب
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ       ): 5699(ھهيسهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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تارازىنىــڭ بىــر تهرىــپىگه ئۇنىــڭ . قىلىــدىغان قۇرەيشــلىك بىــر ئــادەم چىقىــدۇ 
ــ   ــر تهرى ــاھلىرى، يهنه بى ــاھلىرى   گۇن ــڭ گۇن ــان ۋە جىنالرنى ــارلىق ئىنس پىگه ب

دېگهنلىكىنــــى » قويۇلســــا، ئۇنىــــڭ گۇنــــاھلىرى ئېغىــــر بېســــىپ كېتىــــدۇ
  :ئىبنى زۇبهير. ئاڭلىغانلىقىمغا گۇۋاھلىق بېرىمهن، ـ دېدى

. سهن شـۇ كىشـى بولـۇپ قالماسـلىققا دىقـقهت قىلغىـن      ! ــ ئى ئىبنى ئهمر
ر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى هپهيغهمــــبھهم ئوقــــۇدۇڭ  بنۇرغــــۇن كىتــــاچــــۈنكى 

ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر    . ، ـ دېـدى  بولـدۇڭ ۋەسهللهمنىڭ سـۆھبهتلىرىگه داخىـل   
  :ئۇنىڭغا جاۋابهن

شۇ تاپتا مهن جىهـاد قىلىـش ئۈچـۈن     ،مهن سېنى گۇۋاھلىققا تارتىمهنكىــ 
  . ①شامغا قاراپ يولغا چىقتىم، ـ دېدى

   )7003 :ئهھمهد(

 ْبـنَ  اللَّـهِ  َعْبَد ُعَمَر ْبُن اللَِّه َعْبُد أََتى قَالَ أَبِيِه َعْن َسِعيٍد ْبُن إِْسَحاُق عن - 3721
 اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت فَإِنِّي َوَتَعالَى َتَباَرَك اللَِّه َحَرمِ ِفي َوالْإِلَْحاَد إِيَّاَك الزَُّبْيرِ اْبَن َيا فَقَالَ الزَُّبْيرِ
 الثَّقَلَْينِ بِذُُنوبِ ذُُنوُبُه ُوزَِنْت لَْو قَُرْيشٍ ِمْن َرُجلٌ ِفيِه َسُيلِْحُد إِنَُّه َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

  .َتكُوُنُه لَا فَاْنظُْر قَالَ لََرَجَحْت
ئىسهاق ئىبنى سهئىد دادىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى     - 3721

ئىبنــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ئىبنــى ئــۆمهر ھئابــدۇلال :ىــدۇرىــۋايهت قىل
  :شىغا كېلىپېق ۇبهيرنىڭز

 ،نىــڭ ھهرەمىــدە ھهددىــدىن ئېشــىپتائاال هللا !ئــى ئىبنــى زۇبهيــرــــ 
ســـهلاللالھۇ  پهيغهمـــبهر چـــۈنكى مهن .زۇلــۇم قىلىشـــتىن ســـاقالنغىن 

ــهللهم  ــى ۋەســـ ــىزكى،ش«: نىڭئهلهيهـــ ــۇرەيش   ۈبهىســـ ــدە قـــ ھهرەمـــ
لىرى بـارلىق ئىنسـى ـ    ئۇنىـڭ گۇنـاھ  قهبىلىسىدىن بىر زالىم چىقىدۇ، 

ېگهنلىكىنـى ئاڭلىـدىم، ـ    د» ۇنـاھلىرىنى بېسـىپ چۈشـىدۇ   جىننىـڭ گ 
  :ئىبنى زۇبهير. دېدى

                                                 
ىڭ بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـن      ): 5701(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  . ①ـ دېدى! ــ سهن شۇ كىشى بولۇپ قالماسلىققا تىرىشقىن
  )6165 :ئهھمهد(

 ِحـنيَ  الزَُّبْيرِ ْبُن اللَِّه َعْبُد لَُه قَالَ قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعفَّانَ ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن - 3722
 أَنْ أََراَد َمْن فََيأِْتَيَك َمكَّةَ إِلَى َتَحوَّلَ أَنْ لََك فََهلْ لََك أَْعَدْدُتَها قَْد َنَجاِئَب ِعْنِدي إِنَّ ُحِصَر
 ِمـنْ  كَْبٌش بَِمكَّةَ ُيلِْحُد َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت إِنِّي لَا قَالَ َيأِْتَيَك
  .النَّاسِ أَْوَزارِ نِْصِف ِمثْلُ َعلَْيِه اللَِّه َعْبُد اْسُمُه قَُرْيشٍ

ئوسمان ئىبنى ئهففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قورشـاۋغا چۈشـۈپ    – 3722
  :قالغاندا، ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير ئۇنىڭغا

ـــ   ، شــۇ تــۆگىلهرســاڭا ئېســىل تــۆگىلهرنى تهييــارالپ قويــدۇم  مهنـ
خالىغـانالر سـهن بىـلهن بىلـله      خاالمسـهن؟  كېتىشـنى بىلهن مهككىگه 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوسمان، دېۋىدى كهتسه بولىدۇ، ـ

ـــ  ــاقــ ــبه ،يـ ــهللهمنىڭ  مهن پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ  :ر سـ
بىـر كـاتتىۋاش   ئىسىملىك  ھئابدۇلال قهبىلىسىدىنمهككىدە قۇرەيش «

گۇنـاھلىرى بـارلىق ئىنسـان ۋە    ئۇنىـڭ   .زۇلۇم بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىـدۇ 
ېگهنلىكىنــى د» ىنالرنىــڭ گۇناھلىرىنىــڭ يېرىمىغــا تهڭ كېلىــدۇ   ج

   .②دېدىئاڭلىغانىدىم، ـ 
  )بهززار؛ 463 :ئهھمهد(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنّ َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3723
  .“الَْعالَمِ َعذَابِ نِْصُف َعلَْيِه اللَِّه َعْبُد لَُه ُيقَالُ بَِمكَّةَ َرُجلٌ َيلَْحُد ”: قَالَ َوَسلََّم

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   ئىبنــى ئهمــر   ھئابــدۇلال - 3723
مهككىــدە «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهرقىلىنىــدۇكى، 

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ           ): 5702(ھهيسـهمى   ①

 .دېگهن
بـۇ  . بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر       ): 5703(ھهيسهمى  ②

 .ھهدىسنى بهززارمۇ رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن



  سودا ـ سېتىق بۆلۈمى

 104

پۈتـۈن   زۇلۇم بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىـدۇ، كىشى بىر ئىسىملىك  ھئابدۇلال
   .①دېگهن» دۇىنىيۈكل ئۈستىگه يېرىمى ئۇنىڭئازابىنىڭ ئالهمنىڭ 

 )1174 :بهززار(

 القيـل  قائد رأيت لقد قالت وسلم عليه اهللا صلى النƑ زوج عائشة عن - 3724
  .ƞكة يستطعمان مقمدين أعميƏ وسائمه

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     رەزىيهلالھـۇ ئهنها ئائىشه  - 3724
پىل قوشۇنىنىڭ قومانـدانى  رۈشكه كهلگهن ئۆ مهن كهئبىنى: دۇىقىلىن

مهككىـدە   ھالهتته چۋە پاله كور نىڭ)ئىككىسى(بىلهن پىل باققۇچىسى 
   .②ۋاتقانلىقىنى كۆردۈمىتىلهمچىلىك قىل

 )1176 :بهززار(

 Ƨـى  اƴا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال الزبري بن اهللا عبد عن - 3725
  .جبار عليه يقدر Ɓ أو قط، جبار ينله فلم بابرةاƨ من أعتق النه العتيق البيت

ــر  - 3725 ــى زۇبهي ــۇ   ئىبن ــۇ ئهنه ــبهرەزىيهلالھ ــهلاللالھۇ پهيغهم ر س
 هكهئـب «: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ  

الرنـى مهغلـۇپ   زوراۋاننۇرغۇنلىغـان  چۈنكى ئـۇ   ،ئۆي دەپ ئاتالدى قهدىمىي
ېچبىرى ئۇنى ئىگهللىۋااللمـاي يـاكى ئۇنىڭغـا    بۇ زالىمالرنىڭ ھ. قىلدى

   .③»زىيان سااللماي مهغلۇپ بولدى
  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مــۇھهممهد ): 5700(ھهيســهمى  ①

سالىه ئىبنى مۇھهممهد، ئىبنـى سـهئد ۋە ئىبنـى ھىببـان قاتـارلىقالر      . ئىبنى كهسىر ئىسىملىك بىرى بار
ــڭ ھهدىســى زەئىــ       ــمهد ئۇنى ــه، ئهھ ــرى سۈرس ــى ئىلگى ــهنچلىك كىشــى ئىكهنلىكىن ــڭ ئىش پ كىشــى ئۇنى

 .ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5704(ھهيسهمى  ②
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى سـالىه كاتىـب     ): 5766(ھهيسهمى  ③

ئهھـمهد ۋە باشـقىالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى          .لهيسى ئىسىملىك بىرى بار
 .قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. سۈرگهن
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 Ơـل  ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمرو بن اهللا عبد عن - 3726
  .مكة يعƖ رباعها وال إجارőا

ــبهر    - 3726 ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ
ۋە ئۇنىــڭ ئــۆيلىرىنى  ىنــىمهكك«: اللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭســهل

  . ①دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ» ئهمهس دۇرۇس ئىجارىگه بېرىش
 )»ئهلكهبىر«(

 َبكْرٍ َوأَُبو َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ُتُوفَِّي قَالَ َنْضلَةَ ْبنِ َعلْقََمةَ َعْن - 3727
  .أَْسكََن اْسَتْغَنى َوَمْن َسكََن اْحَتاَج َمْن السََّواِئَب إِلَّا َمكَّةَ رَِباُع ُتْدَعى َماَو َوُعَمُر

كــى رىــۋايهت  ىلهنىــڭ مۇنــداق دېگهنل زئهلــقهمه ئىبنــى نه  - 3727
ۋە  ىئهبــۇ بهكــر ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم،پهيغهمــبه: ىــدۇقىلىن
ـ كى ئــۆي   ىدىــمهكك نغــا قهدەرلغاالر ۋاپــات بور رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــائــۆمه

كىمنىـڭ  . دەپ ئاتىالتتى) نهزر قىلىۋېتىلگهنيهنى ( “سهۋائىب”قورۇالر 
باشقىســىنى  ،هتىيــاجى بولمىســاېئ رۇپ،ئولتــۇشــۇ  ،يــاجى بولســاىهتېئ
   .②تتىۇپ قويائولتۇرغۇز) ھهق ئالماي(

  )3107 :ئىبنى ماجه(

 َمْسجِِد ِفي”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُعَمَر، اْبنِ َعنِ - 3728
  .“َنبِيŋا َسْبِعَني قَْبُر الَْخْيِف

ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ئىبنى ئـۆمه  - 3728
مهســجىدىدە يهتمىــش پهيغهمبهرنىــڭ  فخهيــ«: ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ

  . ③دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» قهبرىسى بار
 )1177 :اربهزز(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمائىل ئىبنـى ئىبـراھىم     ): 5767(ھهيسهمى  ①

 .نئىبنى مۇھاجىر ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگه
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 663(ئهلبانى  ②
 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5769(ھهيسهمى  ③
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 الَْمقُْبـَرةِ  َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ أَْشَرَف لَمَّا قَالَ َعبَّاسٍ اْبَن عن - 3729
 الـرَّزَّاقِ  َعْبُد َشكَّ الضَِّفَريِة َوَراَء قَالَ أَْو الضَِّفريِ َوَراَء بَِيِدِه أََشاَر الْأُولَى طَرِيِقِه َعلَى َوِهَي
  .َهِذِه الَْمقُْبَرةُ نِْعَم فَقَالَ

ــاس  - 3729 ــى ئاببـ ــدۇ    ئىبنـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ  :رەزىيهلالھـ
ــبه ــتانلىقنىڭ  پهيغهمـ ــر قهبرىسـ ــهللهم بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ر سـ

يېنىــدىن ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ، قــولى بىــلهن قاتــار كهتــكهن قهبرىلهرنــى 
» !ـ ھه؟بۇ نېمىدېگهن رەتلىك قهبرىستانلىق  «: ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ

  . دېگهنىدى
  )بهززار؛ رانىهتهب؛ 3462 :ئهھمهد(
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كهنلىكى ۋە شۇنىڭغا ىھهرەم ئ ،مهدىنىنىڭ پهزىلىتى
  لهرىمۇناسىۋەتلىك مهسىل

 فََمـنْ  َحـَرمٌ  الَْمِديَنةُ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3730
 َيْوَم ِمْنُه ُيقَْبلُ لَا أَْجَمِعَني َوالنَّاسِ َوالَْملَاِئكَِة اللَِّه لَْعَنةُ فََعلَْيِه ُمْحِدثًا آَوى أَْو َحَدثًا َهايِف أَْحَدثَ
 نِيَحدَّثَ النَّْضرِ أَُبو َحدَّثَنِي النَّْضرِ أَبِي ْبنِ النَّْضرِ ْبُن َبكْرِ أَُبو َحدَّثََنا و َصْرٌف َولَا َعْدلٌ الِْقَياَمِة
 َوَزاَد الِْقَياَمـةِ  َيْوَم َيقُلْ َولَْم ِمثْلَُه الْإِْسَناِد بَِهذَا الْأَْعَمشِ َعْن ُسفَْيانَ َعْن الْأَْشَجِعيُّ اللَِّه ُعَبْيُد
 الَْملَاِئكَـةِ َو اللَّـهِ  لَْعَنةُ فََعلَْيِه ُمْسِلًما أَْخفََر فََمْن أَْدَناُهْم بَِها َيْسَعى َواِحَدةٌ الُْمْسِلِمَني َوِذمَّةُ
  .َصْرٌف َولَا َعْدلٌ الِْقَياَمِة َيْوَم ِمْنُه ُيقَْبلُ لَا أَْجَمِعَني َوالنَّاسِ

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    دىنرەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3730
   :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

قىلســا يــاكى   كىــم ئۇنىڭــدا بىــدئهت پهيــدا    .مهدىــنه ھهرەمــدۇر «
لهرنىــڭ ۋە ىماالئىك ،نىــڭهللائۇنىڭغــا  نى ئــۆز پاناھىغــا ئالســا،بىــدئهتچى

ئۇنىـڭ پهرز يـاكى   قىيـامهت كـۈنى   . تى بولىـدۇ ىپۈتۈن ئىنسانالرنىڭ لهن
  .»قوبۇل قىلىنمايدۇئىبادەتلىرىنىڭ ھېچبىرى  نهفله

ئهئمهشــتىنمۇ مۇشــۇنىڭ ئوخشىشــى رىــۋايهت قىلىنغــان بولــۇپ،      
دېگهن ئىبـارە كهلمىـگهن ۋە مۇنـداق بايـان     » ...كۈنى قىيامهت«: ئۇنىڭدا

ھهممىســى ئامــانلىق بېــرىش ھوقۇقىغــا مۇســۇلمانالرنىڭ «: قىلىنغــان
ئىگه بولـۇپ، ئهڭ تـۆۋەن تهبىقىـدىكى مۇسـۇلمانمۇ باشـقىالرغا ئامـانلىق       

 ئۇنىڭغـا  بىـلهن بولغـان ئهھـدىنى بۇزسـا،     كىم بىر مۇسۇلمان .بېرەلهيدۇ
ۋە پۈتـــۈن ئىنســـانالرنىڭ لهنىتـــى بولســـۇن،  لهرنىـــڭىماالئىك ،نىـــڭهللا

قوبـۇل   دىن ھېچنـېمه له ئىبادەتلىرىـ فـ پهرز ۋە نهئۇنىـڭ  قىيامهت كۈنى 
   .دېيىلگهن» قىلىنمايدۇ

  )1371 :مۇسلىم(
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 َصـلَّى  النَّبِيِّ َعْن الِْقصَِّة َهِذِه ِفي َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٍّ َعْن َحسَّانَ أَبِي َعْن - 3731
 بَِهـا  أََشاَد ِلَمْن إِلَّا لُقَطَُتَها ُتلَْتقَطُ َولَا َصْيُدَها ُيَنفَُّر َولَا َخلَاَها ُيْخَتلَى لَا قَالَ َوَسلََّم ْيِهَعلَ اللَُّه
 َفَيْعِل أَنْ إِلَّا َشَجَرةٌ ِمْنَها ُيقْطََع أَنْ َيْصلُُح َولَا ِلِقَتالٍ لَاَحالسِّ ِفيَها َيْحِملَ أَنْ ِلَرُجلٍ َيْصلُُح َولَا
  .َبِعَريُه َرُجلٌ

 پهيغهمـــبهر دىنرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ھهسســـان ئهلـــى ئهبـــۇ – 3731
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يۇقىرىدىكى ھهدىسنىڭ داۋامىدا يهنه 

ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ«: مۇن ــۆپى      مهدىنهنى ــوت ـ چ ئ
ــدۇ، ــوۋ  ئورۇلماي ــايۋانئ ــلرى  لىرىھ ــدۇىۋېتىتىۈركئۋە قۇش ــۈپ ي. لمهي ۈت
ىنى ئىگىســىگه قــايتۇرۇپ بېرىشــتىن باشــقا مهقســهتته  نهرســ كهتــكهن

چۈن قورال كۆتۈرۈش يـاكى دەل  ۈئۇرۇش قىلىش ئ .ئېلىۋېلىشقا بولمايدۇ
ــا تـــۆگىنى ئوتلىتىشـــقا   ــ دەرەخلىرىنـــى كېسىشـــكه بولمايـــدۇ، ئهممـ ــ

  . ①»بولىدۇ
   )2034 :داۋۇد ئهبۇ(

 أَنَّ َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي َزْيٍد ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3732
  .لََها َوَدَعا َمكَّةَ َحرََّم إِْبَراِهيَم

ــدۇلال - 3732 ــد  ھئابـ ــى زەيـ ــۇ   ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــبهرەزىيهلالھـ ر پهيغهمـ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت 

 “هرەمھ”اھىم ئهلهيهىسسـاالم مهككىنـى   ئىبرۈبهىسىزكى، ش« :قىلغان
   .»ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلدىدەپ جاكارلىدى ۋە ) چهكلهنگهن رايون(

 )2129: بۇخارى(

 َوَدَعـْوتُ  َمكَّةَ إِْبَراِهيُم َحرََّم كََما الَْمِديَنةَ َوَحرَّْمُت لََها َوَدَعا :ويف رواية – 3733
  . ِلَمكَّةَ السَّلَام َعلَْيِه إِْبَراِهيُم َعاَد َما ِمثْلَ َوَصاِعَها ُمدَِّها ِفي لََها

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1690(ئهلبانى  ①
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ــۋايهتته - 3733 ــراھىم ئ« :مۇنــــداق دېــــيىلگهن يهنه بىــــر رىــ ىبــ
ئهلهيهىسســاالم ئىبــراھىم  .مهكــكه ئۈچــۈن دۇئــا قىلــدىئهلهيهىسســاالم 

دەپ  “ھهرەم”مهنمـۇ مهدىنىنـى   جاكارلىغاندەك،  دەپ “ھهرەم”مهككىنى 
مهنمـۇ   ،مهككىگه دۇئا قىلغاندەكالم ئهلهيهىسسائىبراھىم  .جاكارلىدىم

   .»دۇئا قىلدىمگه كىتىىئۆلچهم تارازىلىرىنىڭ بهر مهدىنه خهلقىنىڭ
  )2129 :بۇخارى(

 إِنِّـي  َيقُـولُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمَع أَنَُّه َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3734
 أَُبو َوقَالَ َيأُْخذُ َسِعيٍد أَُبو كَانَ ثُمَّ قَالَ َمكَّةَ إِْبَراِهيُم َحرََّم كََما يَنِةالَْمِد لَاَبَتيِ َبْيَن َما َحرَّْمُت
  .ُيْرِسلُُه ثُمَّ َيِدِه ِمْن فََيفُكƌُه الطَّْيُر َيِدِه ِفي أََحَدَنا َيجُِد َبكْرٍ

ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهبۇ سهئىد  - 3734
ــهللهم ــى  ۋەس ــداق دېگهنلىكىن ــدۇ نىڭ مۇن ــۋايهت قىلى ــراھىم « :رى ئىب
ــى ــدەك، “هرەمھ” مهككىن ــۇمهن دەپ جاكارلىغان ــڭ ئ م ــى ىمهدىنىنى كك

  .»دەپ جاكارلىدىم “ھهرەم”ىنى رىسئاسايلىقى 
بىرەرىمىزنىڭ قولىـدا قـانىتى بوغۇلغـان قـۇش     : راۋىي مۇنداق دەيدۇ

  . تتىكۆرۈپ قالسا، ئهبۇ سهئىد ئۇنى تارتىۋېلىپ قويۇۋېته
  )1374 :مۇسلىم(

 َيقْطَـعُ  َعْبًدا فََوَجَد بِالَْعِقيقِ قَْصرِِه إِلَى َرِكَب َسْعًدا أَنَّ َسْعٍد ْبنِ َعاِمرِ َعْن - 3735
 ْوأَ غُلَـاِمهِمْ  َعلَى َيُردَّ أَنْ فَكَلَُّموُه الَْعْبِد أَْهلُ َجاَءُه َسْعٌد َرَجَع فَلَمَّا فََسلََبُه َيْخبِطُُه أَْو َشَجًرا
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنفَّلَنِيِه َشْيئًا أَُردَّ أَنْ اللَِّه َمَعاذَ فَقَالَ غُلَاِمهِْم ِمْن أََخذَ َما َعلَْيهِْم
  .َعلَْيهِْم َيُردَّ أَنْ َوأََبى َوَسلََّم

ئۇلىغىغـا  سـهئد  ) دادام: (مۇنـداق دەيـدۇ   ئامىر ئىبنى سـهئد  - 3735
بىـر قۇلنىـڭ   يېتىپ بارغانـدا،  يىغا ىدېگهن يهردىكى سارئهقىق مىنىپ 

ۋاتقانلىقىنى قېقى نىيوپۇرماقلىرى دەرەخ كېسىۋاتقانلىقىنى ياكى دەرەخ
قايتىـپ   ئـۇ سـارايدىن  . دىكى نهرسىلهرنى تارتىۋالدىىئۇنىڭ قول ،كۆرۈپ

قۇللىرىــدىن ئېلىۋالغــان  ئۇنىــڭ قۇلنىــڭ خوجــايىنلىرىكېلىۋاتقانــدا، 
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نى سـورىغانىدى،  رغا يـاكى قۇللىرىغـا قـايتۇرۇپ بېرىشـى    نهرسىلهرنى ئۇال
  :سهئد

غهنىــمهت قىلىــپ بهرگهن نهرســىنى قــايتۇرۇپ  ماڭــا ــــ رەســۇلۇلالھ
   .نىڭ تهلىپىنى رەت قىلدىئۇالر ،دەپ ـ! ساقلىسۇن هللا ىنتبېرىش

  )2038 :مۇسلىم(

 َعبِيـدِ  ِمْن َعبِيًدا َوَجَد َسْعًدا أَنَّ ِلَسْعٍد َمْولًى َعْن التَّْوأََمِة َمْولَى َصاِلحٍ َعْن - 3736
 اللَّـهِ  َرُسولَ َسِمْعُت ِلَمَواِليهِْم َيْعنِي َوقَالَ َمَتاَعُهْم فَأََخذَ الَْمِديَنِة َشَجرِ ِمْن َيقْطَُعونَ الَْمِديَنِة
 فَِلَمْن َشْيئًا ِمْنُه قَطََع َمْن الََوقَ َشْيءĄ الَْمِديَنِة َشَجرِ ِمْن ُيقْطََع أَنْ َيْنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
  .َسلَُبه أََخذَُه

ــڭ ئازا - 3736 ــهئدنىڭ   دگتهۋئهمهنىـــــ ــالىه ســـــ ــى ســـــ هردىســـــ
) ئىبنـى ئهبـۇ ۋەققـاس   (سـهئد   :مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇردىسىدىن دگهئازا

ــك  ــڭ  مهدىنىلى ــر قۇلنى ــنهمبى ــى كېســ  هدى ۋاتقانلىقىنى ىدەرەخلىرىن
ىغا مۇنـداق  ىنە ئۇنىڭ خوجايۋ ۋالدىرەكلىرىنى تارتىېكـ   نهرسه ،كۆرۈپ
  :دېدى

ـــ   هنىڭ مهدىـــنر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهممهن پهيغهمـــبهــ
كىـــم مهدىـــنه دەرەخلىرىنـــى «: نـــى كېسىشـــتىن چهكـــلهپدەرەخلىرى

» كهســكهنلهرنى تۇتۇۋالســا، ئۇنىــڭ نهرســه ـ كېرەكلىرىنــى تارتىۋالســۇن   
   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

  )2038 :داۋۇد ئهبۇ(

 َرُجلًـا  أََخذَ َوقَّاȋٍ أَبِي ْبَن َسْعَد َرأَْيُت قَالَ اللَِّه َعْبِد أَبِي ْبنِ ُسلَْيَمانَ َعْن - 3737
 َمَواِليِه فََجاَء ِثَياَبُه فََسلََبُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َحرََّم الَِّذي الَْمِديَنِة َحَرمِ ِفي َيِصيُد
 أََحًدا أََخذَ َمْن َوقَالَ الَْحَرَم َهذَا َحرََّم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ فَقَالَ ِفيِه فَكَلَُّموُه
ـ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَطَْعَمنِيَها طُْعَمةً َعلَْيكُْم أَُردُّ فَلَا ِثَياَبُه فَلَْيْسلُْبُه ِفيِه َيِصيُد  لََّمَوَس
  .ثََمَنُه إِلَْيكُْم َدفَْعُت ِشئُْتْم إِنْ َولَِكْن
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مهن سـهئد  : مۇنـداق دەيـدۇ   ھسۇاليمان ئىبنى ئهبـۇ ئابـدۇلال   - 3737
ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققاســنىڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم       

الۋاتقـان بىـر   ۋئو ۋئـو  دائىرىسـىدە  دەپ جاكارلىغـان  “ھهرەم”مهدىنىنىڭ 
 سـالدۇرۇۋالغانلىقىنى  نىىكېچهكلىرـ   يىمىئۇنىڭ ك ،پتۇتۇۋېلى قۇلنى

ــۆردۈم ــايىنلىرى ئۇنىـــڭ  .كـ ــايتۇرۇپ  خوجـ ــى قـ ــهئدتىن كىيىملهرنـ سـ
  :ئۇ جاۋابهنىنى سورىغانىدى، بېرىش
بـۇ  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     نىڭ رەسۇلىهللا بهىسىزكى،ۈشــ 
رىنى بى لىغانۋئو ۋكىم مهدىنىدە ئو«: دەپ جاكارلىدى ۋە “ھهرەم”يهرنى 

 ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن  . دېـدى » ۋالسـۇن سالدۇرۇئۇنىڭ كىيملىرىنى  ،تۇتۇۋالسا
پ ۇقـايتۇر سـىلهرگه  ماڭا ھـاالل قىلىـپ بهرگهن غهنىمهتنـى    ھ رەسۇلۇلال
ئالغان نهرسهمنىڭ پۇلىنى تۆلهپ بېـرەي،   ،خالىساڭالر ئهگهر .بهرمهيمهن

   .①ـ دېدى
  )2037 :داۋۇد ئهبۇ(

 َناِحَيٍة كُلَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َحَمى قَالَ َزْيٍد ْبنِ َعِديِّ َعْن - 3738
  .الَْجَملُ بِِه ُيَساُق َما إِلَّا ُيْعَضُد َولَا َشَجُرُه ُيْخَبطُ لَا َبرِيًدا َبرِيًدا الَْمِديَنِة ِمْن

ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه :مۇنــداق دەيــدۇ ئهدىــي ئىبنــى زەيــد - 3738
 12(بىـر بهرىـدلىك   پىـدىن  ىھهر بىـر تهر  مهدىنىنىڭ هللهمئهلهيهى ۋەس

ــل ــى ) مى ــدىدەپ جاكارل “ھهرەم”يهرن ــى دەرەخلهرنىــڭ  . ى ــۇ يهرلهردىك ب
يوپۇرمــاقلىرى قېقىلمايــدۇ، شــاخلىرى تــۆگه ھهيدەشــتىن باشــقا ئىــش  

   .②ئۈچۈن كېسىلمهيدۇ
  )2036 :ئهبۇ داۋۇد(

 ُيْخـَبطُ  لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ولََرُس أَنْ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3739
  .َرِفيقًا َهشŋا ُيَهشُّ لَِكْنَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِحَمى ُيْعَضُد َولَا
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ــدۇلال  - 3739 ــابىر ئىبنــى ئاب ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ج ھ پهيغهم
  : ىنى رىۋايهت قىلىدۇۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىك

كى دەرەخلهرنىــــــڭ ىگراســــــى ئىچىــــــد ېچرەســــــۇلۇلالھنىڭ «
ــ ــقا،قېقى نىاقلىرىيوپۇرم ــاخلىرى ش ــدۇ  نىش ــكه بولماي ــا  .كېسىش ئهمم

  . ①»يهڭگىل ئىرغىتىشقا بولىدۇ
  )2039 :ئهبۇ داۋۇد(

 أََتى َوأَنَُّه َوِشدَّةٌ ٌدَجْه بِالَْمِديَنِة أََصاَبُهْم أَنَُّه الَْمْهرِيِّ َمْولَى َسِعيٍد أَبِي َعْن -  3740
 إِلَى ِعَياِلي أَْنقُلَ أَنْ فَأََرْدُت ِشدَّةٌ أََصاَبْتَنا َوقَْد الِْعَيالِ كَِثُري إِنِّي لَُه فَقَالَ الُْخْدرِيَّ َسِعيٍد أََبا

ِȐَعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيِّ َعَم َخَرْجَنا فَإِنَّا الَْمِديَنةَ الَْزْم َتفَْعلْ لَا َسِعيٍد أَُبو فَقَالَ الرِّيِف َبْع 
 ِفي ُهَنا َها َنْحُن َما َواللَِّه النَّاُس فَقَالَ لََياِلَي بَِها فَأَقَاَم ُعْسفَانَ قَِدْمَنا َحتَّى قَالَ أَنَُّه أșَُنُّ َسلََّمَو

 َهذَا َما فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ ذَِلَك فََبلَغَ َعلَْيهِْم َنأَْمُن َما لَُخلُوٌف ِعَيالََنا َوإِنَّ َشْيٍء
 لَقَْد بَِيِدِه َنفِْسي َوالَِّذي أَْو بِِه أَْحِلُف َوالَِّذي قَالَ كَْيَف أَْدرِي َما َحِديِثكُْم ِمْن َبلََغنِي الَِّذي
 َحتَّى ُعقَْدةً لََها أَُحلƌ لَا ثُمَّ ُتْرَحلُ بَِناقَِتي لَآُمَرنَّ قَالَ أَيََّتُهَما أَْدرِي لَا ِشئُْتْم إِنْ أَْو َهَمْمُت
 َحَراًما الَْمِديَنةَ َحرَّْمُت َوإِنِّي َحَرًما فََجَعلََها َمكَّةَ َحرََّم إِْبَراِهيَم إِنَّ اللَُّهمَّ َوقَالَ الَْمِديَنةَ أَقَْدَم
 إِلَّا َشَجَرةٌ ِفيَها ْخَبطَُت َولَا ِلِقَتالٍ ِسلَاٌح ِفيَها ُيْحَملَ لَاَو َدٌم ِفيَها ُيْهَراَق لَا أَنْ َمأْزَِمْيَها َبْيَن َما

 اللَُّهمَّ ُمدَِّنا ِفي لََنا َبارِْك اللَُّهمَّ َصاِعَنا ِفي لََنا َبارِْك اللَُّهمَّ َمِديَنِتَنا ِفي لََنا َبارِْك اللَُّهمَّ ِلَعلٍْف
 َمَع اْجَعلْ اللَُّهمَّ َمِديَنِتَنا ِفي الََن َبارِْك اللَُّهمَّ ُمدَِّنا ِفي لََنا ْكَبارِ اللَُّهمَّ َصاِعَنا ِفي لََنا َبارِْك
 َيْحُرَسانَِها َملَكَاِن َعلَْيِه إِلَّا َنقٌْب َولَا ِشْعٌب الَْمِديَنِة ِمْن َما بَِيِدِه َنفِْسي َوالَِّذي َبَركََتْينِ الَْبَركَِة
 أَْو بِِه َنْحِلُف فََوالَِّذي الَْمِديَنِة إِلَى فَأَقَْبلَْنا فَاْرَتَحلَْنا اْرَتِحلُوا ِللنَّاسِ قَالَ ثُمَّ إِلَْيَها َتقَْدُموا َحتَّى
 َعْبِد َبُنو َعلَْيَنا أَغَاَر َحتَّى الَْمِديَنةَ َدَخلَْنا ِحَني رَِحالََنا َوَضْعَنا َما َحمَّاٍد ِمْن الشَّكُّ بِِه ُيْحلَُف
  .َشْيءĄ ذَِلَك قَْبلَ َيهِيُجُهْم َوَما انَغَطَفَ ْبنِ اللَِّه

تىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبـۇ سـهئىد  دگهردىسى مهھرىنىڭ ئازا - 3740
نهنى قۇرغـاقچىلىق ۋە قهھهتچىلىـك بېسـىپ كهتـكهن     مهدى: قىلىنىدۇ
  :ىغا كېلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېش ئهبۇ سهئىد خۇدرىبىر يىلى 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1793(ئهلبانى  ①
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شـۇڭا بـاال ـ     .الـدا قالـدۇق  ئهھۋ قىـيىن  ــ مېنىـڭ بـالىلىرىم كـۆپ،   
ئهبـۇ   .مدېـدى چاقامنى پاالنچى يېزىغا يۆتكهپ كهتمهكچـى بولـۇۋاتىمهن، ـ    

  :ماڭاسهئىد 
 بىـز پهيغهمـبهر  بىـر قېـتىم،    !امهدىنىدىن ئايرىلمـ  ،ئۇنداق قىلماــ 

راۋىــي مۇنــداق (يولغــا چىقتــۇق بىــلهن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
 ان دېــگهن يهرگه يېتىــپفئۇســ: دســهئى ئهبــۇيادىمــدا قېلىشــىچه، : دەيــدۇ

بىــر قــانچه كــېچه  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه ،كهلگهنــدە
  :ئارىمىزدىن بهزىلهر). دى، ـ دېدىتۇر

ـــ  ــامى بىــلهن قهســهمكى،  هللاـ ــۇنىــڭ ن ــداق  بىزنىــڭ ب يهردە ھېچقان
ــاال    .ئىشــىمىز يــوق ــارقىمىزدا  مۇچــاقىلىرىمىزـ ب ) يهنــى مهدىنىــدە(ئ

بـۇ گهپ  . الرنىڭ ئهھۋالىـدىن خـاۋاتىرلىنىۋاتىمىز، ـ دېيىشـتى    قالدى، ئۇ
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يهتكۈزۈلگهنىدى، ئۇپهيغهمبه

ــاڭالۋاتىمهنغۇ؟    ــى ئ ـــ ئاجايىــپ غهلىــته گهپلهرن  ئىلكىــدەجېــنىم ـ
ــان  ــى،   هللابولغ ــهم قىلىمهنك ــلهن قهس ــامى بى ــاڭالرئهگهر  نىــڭ ن  ،خالىس

بارغۇچه مهدىنىگه يېتىپ بۇيرۇيمهن، تاكى تهييارلىنىشىنى تۆگهمنىڭ 
تۆگىــدىن  بــارغۇچهيهنــى مهدىــنىگه  ( ئۇنىــڭ يــۈكىنى چۈشــۈرمهيمهن  

  :ئارقىدىنال. ، ـ دېدى)چۈشمهيمهن
چهكلهنـگهن رايـون   مهككىنـى  ئهلهيهىسسـاالم  ئىبـراھىم   !هللا ئـى ــ 

ــپ،  ــۇنى قىلى ــدىدەپ  “ھهرەم”ئ ــڭ ئ . جاكارلى ــۇ مهدىنىنى ــى ىمهنم كك
ــڭ ئار ــىنتېغىنىــ ــپ،   ىىســ ــون قىلىــ ــگهن رايــ دەپ  “ھهرەم”چهكلهنــ
قـورال   ئۇرۇشـۇش ئۈچـۈن   يهردە نـاھهق قـان تۆكۈلمهيـدۇ،    ئۇ. جاكاراليمهن

مــال ـ    يوپۇرمــاقلىرى نىــڭدەرەخلهردەل ـ   ئــۇ يهردىكــى . تۈرۈلمهيــدۇۆك
 ئـى  .چارۋىالرنىڭ قورسىقىنى تويغۇزۇشتىن باشقا مهقسهتته قېقىلمايدۇ

ا غـ سـا ۋە مۇدلىرىمىز  !هللا ئـى ! لغىـن قى لىـك كهتىبهر نىمهدىنىمىز !هللا
ســا ۋە ! هللا ئــى !كهت ئاتــا قىلغىــنىــبهر) تــارازا ـ مىزانلىرىمىزغــا  يهنــى (

كهت ئاتـا  ىمهدىنىمىزگه بهر !هللا ئى! كهت ئاتا قىلغىنىا بهرغمۇدلىرىمىز
ئېهسـان   ئىككى بهرىكهتنى قوشـۇپ  كهكهتىھهر بىر بهر !هللا ئى! قىلغىن
  :ـ دەپ دۇئا قىلىپ! قىلغىن
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 ،مهنكـى ىبىـلهن قهسـهم قىل   نىڭ نامىهللابولغان  ئىلكىدەنىم جېــ 
تـاغ ۋە يـول ئېغىزلىرىـدا ئىككىـدىن پهرىشـته بـار        بىرمهدىنىنىڭ ھهر 

قوغــداپ ) يهنــى مهدىنىنــى(بولــۇپ، ســىلهر قايتىــپ بــارغۇچه ئــۇالر ئــۇنى 
  :ئهتراپىدىكىلهرگه ئاندىن .دېدىتۇرىدۇ، ـ 

گه ىمهدىـن ، پىلىبىز قوزغ .دەپ بۇيرۇق قىلدى ـ! ــ يولغا چىقىڭالر
بىــز مهدىــنىگه ، بىــلهن قهســهمكى نىــڭ نــامىهللا. قــاراپ يولغــا چىقتــۇق

ئىبنــى  ھئابــدۇلال ىبهنــە ـ چۈشــۈرمهي،   يــۈكلىرىمىزنى چۈشــۈر ،كىرىــپ
 ،ھــالبۇكى. تۇيۇقســىز ھۇجۇمىغــا ئۇچرىــدۇق   نىڭان قهبىلىســىفــغهت

 بهۋەشـىغا ھېچقانـداق سـ   ىھۇجۇم قىل مهدىنىگه بۇندىن بۇرۇنئۇالرنىڭ 
   .ىئىد يوق

  )1374 :مۇسلىم(

 إِنِّي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ أَبِيِه َعْن َسْعٍد ْبُن َعاِمُر عن - 3741
 لَْو لَُهْم َخْيٌر الَْمِديَنةُ َوقَالَ َصْيُدَها ُيقَْتلَ أَْو ِعَضاُهَها ُيقْطََع أَنْ الَْمِديَنِة لَاَبَتْي َبْيَن َما أَُحرُِّم
 أََحٌد َيثُْبُت َولَا ِمْنُه َخْيٌر ُهَو َمْن ِفيَها اللَُّه أَْبَدلَ إِلَّا َعْنَها َرغَْبةً أََحٌد َيَدُعَها لَا َيْعلَُمونَ كَاُنوا
 َحدَّثََنا ُعَمَر أَبِي اْبُن َناوَحدَّثَ الِْقَياَمِة َيْوَم َشهِيًدا أَْو َشِفيًعا لَُه كُْنُت إِلَّا َوَجْهِدَها لَأَْواِئَها َعلَى
 َوقَّاȋٍ أَبِي ْبنِ َسْعِد ْبُن َعاِمُر أَْخَبَرنِي الْأَْنَصارِيُّ َحِكيمٍ ْبُن ُعثَْمانُ َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةَ ْبُن َمْرَوانُ
 ِفي َوَزاَد ُنَمْيرٍ اْبنِ َحِديِث ِمثْلَ ذَكََر ثُمَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَبِيِه َعْن

 ذَْوَب أَْو الرََّصاȋِ ذَْوَب النَّارِ ِفي اللَُّه أَذَاَبُه إِلَّا بُِسوٍء الَْمِديَنِة أَْهلَ أََحٌد ُيرِيُد َولَا الَْحِديِث
  . الَْماِء ِفي الِْملْحِ

ــى    - 3741 ــهئد دادىس ــى س ــامىر ئىبن ــهلاللالھۇ  ئ ــبهر س دىن پهيغهم
  : دۇىمۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىل هللهمنىڭئهلهيهى ۋەس

ــڭ ئ« ــى ىمهن مهدىنىنىــ ــېيىككــ ــىدىكىنىڭ ئارســ دەل ـ       ىســ
ــڭ كېسىل ــىدەرەخلهرنى ــوۋنى ۋە ىش ــڭ ئۆلتۈرىرىھايۋانل ئ ــۈلۈنى نى ىش

 ئهڭئهگهر كىشـىلهر بىلسـه ئىـدى، ئـۇالر ئۈچـۈن مهدىـنه       . دىمھارام قىل
اشـالپ كېتىـدىكهن،   نى ئۆز رىغبىتى بىلهن تمهدىنىكىمكى . ياخشىدۇر

. دۇىمهدىـنىگه يهرلهشـتۈر   بىرىنـى  ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى هللا
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قىيامهت  سا،قىل ۋرئاچارچىلىققا سهۋە كىمكى مهدىنىدە قىيىنچىلىق 
  .»ھچىسى بولىمهناكۈنى مهن ئۇنىڭ شاپائهتچىسى ۋە گۇۋ

رىـۋايهت قىلغـان    ىندادىسىد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس ئامىر ئىبنى سهئد
ــهللهمنىڭ   يهن ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــته پهيغهمـ ــر ھهدىسـ ه بىـ

مهدىــنه  كىمكــى«: يۇقىرىــدىكىگه ئوخشــاش دېگهنلىكــى، ئاخىرىــدا يهنه 
ئــۇنى جهھهننهمنىــڭ  هللا، يامــانلىق قىلىــش نىيتىــدە بولســا  هگخهلقىــ

ئېرىتكهنـــدەك  نى ســـۇداتـــۇز ئوتتـــا يـــاكى ننىقوغۇشـــۇخـــۇددى ئوتىـــدا 
   .قىل قىلىنغاندېگهنلىكى نه »ئېرىتىۋېتىدۇ

  )1363 :مۇسلىم(

 النَّاسِ َعلَى َيأِْتي قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن -  3742
 لَْو لَُهْم َخْيٌر َنةُيَوالَْمِد الرََّخاِء إِلَى َهلُمَّ الرََّخاِء إِلَى َهلُمَّ َوقَرِيَبُه َعمِِّه اْبَن الرَُّجلُ َيْدُعو َزَمانٌ
 َخْيًرا ِفيَها اللَُّه أَْخلََف إِلَّا َعْنَها َرغَْبةً أََحٌد ِمْنُهْم َيْخُرُج لَا بَِيِدِه َنفِْسي َوالَِّذي َيْعلَُمونَ كَاُنوا
 كََما ِشَراَرَها الَْمِديَنةُ َيَتْنِف َحتَّى السَّاَعةُ َتقُوُم لَا الَْخبِيثَ ُتْخرُِج كَالِْكريِ الَْمِديَنةَ إِنَّ أَلَا ِمْنُه
  .الَْحِديِد َخَبثَ الِْكُري َيْنِفي

ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   ئهبــۇ ھــۇرەيرە  - 3742
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ئـــۇرۇغ ـ تۇغقـــان ۋە     كىشـــى  ،بىـــر زامـــان كېلىـــدۇكى شـــۇنداق«
ــا ــۈرۈڭالر” :يېقىنلىرىغ ــپ (، ي ــدىن چىقى ــاالۋەتكه      )مهدىنى ــۇزۇر ـ ھ ھ
مهدىـنه ئـۇالر ئۈچـۈن ئهڭ     ئىـدى،  بىلسـه  ئۇالر ئهگهر. دەيدۇ “!ئېرىشهيلى
 ،بىـلهن قهسـهمكى   نىـڭ نـامى  هللا ئىلكىـدە بولغـان  جېنىم . خهيرلىكتۇر

 هللا چىقىـپ كېتىـدىكهن،  نىنـى تاشـالپ   ىمهدكىـم  ) مهدىنه خهلقىدىن(
دىنمۇ ياخشــــى كىشــــىنى ه ئۇنىڭــــگئۇنىــــڭ ئورنىغــــا مهدىــــنىتائــــاال 

ــۇڭالركى، . دۇىيهرلهشــتۈر ــنه تۆمۈرچىنىــڭ كــۆر بىلىــپ قوي كىگه ۈمهدى
كى تۆمــــۈردىكى داتنــــى چىقىرىــــپ ۈتۆمۈرچىنىــــڭ كــــۆر .يدۇئوخشــــا

چىقىرىپ  يامان ئادەملهرنى ئىچىدىكىئۆزىنىڭ  مۇمهدىنه ،لىغاندەكشتا
   .قايىم بولمايدۇچه قىيامهت ىلىمىغشتا

  )1381 :مۇسلىم(
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 َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3743
  .َجْنَبيَّ َبْيَن َما أََخاَف ْدفَقَ الَْمِديَنِة أَْهلَ أََخاَف َمْن

رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ پهيغهمـــبهر  ھجـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلال - 3743
منىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهلله

  :قىلىدۇ
قورقۇتقـان   مېنىـڭ يـۈرىكىمنى   ،كىم مهدىـنه خهلقىنـى قورقۇتسـا   «

   .①»ھېسابلىنىدۇ
  )14803 :ئهھمهد(

: قَـالَ  أَنَُّه َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن الصَّاِمِت، ْبنِ ُعَباَدةَ َعْن - 3744
 أَْجَمِعَني، َوالنَّاسِ َوالَْمالِئكَِة اللَِّه لَْعَنةُ َوَعلَْيِه فَأَِخفُْه، َوأََخافَُهْم الَْمِديَنِة أَْهلَ لََمșَ َمْن اللَُّهمَّ”
  .“َعْدلٌ َوال َصْرٌف ِمْنُه ُيقَْبلُ ال

ــامىت  - 3744 ــى سـ ــادە ئىبنـ ــبهر   ئۇبـ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
نلىكىنـــى رىـــۋايهت ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق دېگه

  :قىلىدۇ
ئۇنى گه زۇلۇم قىلسا ۋە قورقۇتسا، سهنمۇ كىم مهدىنه خهلقى! هللائى «

لهرنىـڭ ۋە پۈتـۈن ئىنسـانالرنىڭ    ىالئىكام ،نىـڭ هللائۇنىڭغـا  ! قورقۇتقىن
ــۇن ــرى بولســ ــۇل  ! لهنهتلىــ ــادەتلىرى قوبــ ــله ئىبــ ئۇنىــــڭ پهرز ۋە نهپــ

  . ②»قىلىنمايدۇ
 )»ئهلكهبىر«، »ئهلئهۋسهت«(

 فََباَيَعـهُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَْعَرابِيٌّ َجاَء َعْنُه اللَُّه َرِضَي َجابِرٍ ْنَع - 3745
 َتْنِفي كَالِْكريِ الَْمِديَنةُ فَقَالَ ِمَرارٍ ثَلَاثَ فَأََبى أَِقلْنِي فَقَالَ َمْحُموًما الَْغِد ِمْن فََجاَء الْإِْسلَامِ َعلَى
  .َهاُبطَيِّ ْنَصُعَوَي َخَبثََها

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ       ): 5822(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ــهھىه ھهدىســنىڭ      ): 5823(ھهيســهمى  ② ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .هنراۋىيلىرىدۇر، ـ دېگ
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: رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      جابىر – 3745
ر پهيغهمـبه  ،ئىسـالمغا كىرگهنلىكىنـى بىلـدۈرۈپ    بهدەۋىي ئۆزىنىـڭ بىر 

كــكه بهزگه، ئهتىســى .ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه بهيــئهت قىلــدى 
  :گىرىپتار بولغان ھالدا كېلىپ

ر پهيغهمـبه . ــ دەپ تهلهپ قىلـدى   !گىنتىمنى قايتۇرۇپ بهرىبهيئــ 
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇنىـــڭ تهلىپىنـــى ئـــۈچ قېـــتىم رەت 

  :قىلغاندىن كېيىن
ش بولــۇپ، ئۆزىــدىكى  كىگه ئوخشــاۈمهدىــنه تۆمۈرچىنىــڭ كــۆر  ــــ 

   .ئهسكىلهرنى تازىالپ، ياخشىالرنى ئايرىپ قالىدۇ، ـ دېدى
  )1883 :بۇخارى(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ َيقُولُ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أŸ عن - 3746
 َخَبـثَ  الِْكُري َيْنِفي كََما النَّاَس َتْنِفي الَْمِديَنةُ َوِهَي َيثْرُِب َيقُولُونَ الْقَُرى َتأْكُلُ بِقَْرَيٍة أُِمْرُت
  .الَْحِديِد

هنهـۇدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    رەزىيهلالھـۇ ئ  ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3746
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــارلىق شــهھهرلهردىن ئۈســتۈن   مهن « ــدىغان، ب يهســرىب دەپ ئاتىلى
كېلىــدىغان، ئىنســانالرنى خــۇددى تۆمۈرچىنىــڭ كــۆرۈكى تۆمۈرنىــڭ      
ــقا     ــرەت قىلىشـ ــهھهرگه ھىجـ ــدىغان شـ ــدەك تازىاليـ ــى تازىلىغانـ دېتىنـ

   .»ئۇ مهدىنه شهھىرىدۇر. ۇلدۇمبۇير
  )1871 :بۇخارى(

 أَنْ اْسـَتطَاعَ  َمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3747
  .بَِها َيُموُت ِلَمْن أَْشفَُع فَإِنِّي بَِها فَلَْيُمْت بِالَْمِديَنِة َيُموَت

يهلالھــۇ ئهنهۇمــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  رەزى ئىبنــى ئــۆمهر - 3747
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
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يهنـى  (ن ۇمهدىنىـدە ئۆلسـ   ،كىم مهدىنىدە ئۆلۈشكه ئامال قىاللىسـا «
شهھهردە ئۆلگهن كىشـىگه شـاپائهت    چۈنكى مهن ئۇ). مهدىنىدە ياشىسۇن

   .①»قىلىمهن
  )3917 :تىرمىزى(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه سولَر كَانَ قَالَ َسِعيٍد ْبنِ َيْحَيى َعْن اِلكَم َعْن - 3748
 َرُسـولُ  فَقَالَ الُْمǘِْمنِ َمْضَجُع بِئَْس فَقَالَ الْقَْبرِ ِفي َرُجلٌ فَاطَّلََع بِالَْمِديَنِة ُيْحفَُر َوقَْبٌر َجاِلًسا
 إِنََّمـا  اللَّـهِ  َرُسولَ َيا َهذَا أُرِْد لَْم إِنِّي الرَُّجلُ فَقَالَ قُلَْت َما بِئَْس َمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 َسـبِيلِ  ِفي ِللْقَْتلِ ِمثْلَ لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ اللَِّه َسبِيلِ ِفي الْقَْتلَ أََرْدُت
  .الَْمِديَنةَ َيْعنِي َمرَّاٍت ثَلَاثَ ِمْنَها بَِها يقَْبرِ َيكُونَ أَنْ إِلَيَّ أََحبُّ ِهَي َعةٌُبقْ الْأَْرضِ َعلَى َما اللَِّه

يهھيا ئىبنـى سـهئىدنىڭ مۇنـداق     رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالىك  - 3748
ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

غـــان يهرنىـــڭ قېشـــىدا بىـــر قهبـــرە  مهدىنىـــدە ئولتـــۇراتتى، ئـــۇ ئولتۇر
  :گه قاراپىبىر ئادەم قهبر .كولىنىۋاتاتتى

بـۇنى   .دېـدى  ــ ! ن؟دېگهن يامـا ىـ مېئمىننىڭ ياتىـدىغان جـايى ن  ۇمـ 
  :ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئادەم ئۇ .دەپ سورىدى ؟ ـسهنىيامان گهپ قىلــ نېمانداق 
يولىـدا   هللابهلكـى   نـى كـۆزدە تۇتمىـدىم،   مهن قهبرى !ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ــرەك     ــتىنمۇ خهيرلىكــــ ــۇ يهردە يېتىشــــ ــنىڭ بــــ ــېهىد بولۇشــــ شــــ
ــدىم، ـ     ــدىغانلىقىنى مهقســهت قىل ــدى بولى ــبه .دې ر ســهلاللالھۇ پهيغهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئانـدىن  . يولىدا شېهىد بولۇشتىنمۇ ئهۋەزەل ئۆلۈم يوق، ـ دېدى  هللاــ 

  :ېتىممهدىنىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا ئۈچ ق
يهر يـۈزى ئىچىـدە پهقهت مۇشـۇ يهردە بولۇشـىنى     قهبرەمنىـڭ  ــ مهن 

   .دېدىبهكمۇ ئارزۇ قىلىمهن، ـ 
  )1005 :مالىك(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3076(ئهلبانى  ①
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 اْرُزقْنِـي  اللَُّهـمَّ  قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعْن أَْسلََم ْبنِ َزْيِد َعْن - 3749

  .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َرُسوِلَك َبلَِد ِفي يَمْوِت َواْجَعلْ َسبِيِلَك ِفي َشَهاَدةً
ــلهم   - 3749 ــى ئهسـ ــد ئىبنـ ــى زەيـ ــۆمه دىندادىسـ ــۇ ئـ ر رەزىيهلالھـ

 !ماڭا يولۇڭدا شـېهىت بولۇشـنى نېسـىپ قىلغىـن     !هللا ئى”: نىڭئهنهۇ
دەپ دۇئـا   “!قىلغىـن  رىدەىرىڭنىڭ شـهھ ىنى پهيغهمبىمشۇنداقال ئۆلۈم

   .غانغانلىقىنى رىۋايهت قىلقىل
  )1890 :بۇخارى(

  .يأتيƗ به اهللا إن شاء :قال أƅ يكون هذاÝ :قالت حفصة :ويف رواية - 3750
ھهفسـه رەزىيهلالھـۇ    :مۇنـداق دېـيىلگهن   يهنه بىر رىـۋايهتته  - 3750

  :ئهنها
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر ەپ سورىغانىدى،دـ  بۇ قانداق بولىدۇ؟ــ 
يهنـى ماڭـا شـېهىدلىكنى    (لىدۇ ، بۇنى ماڭا نېسىپ قىخالىسا هللاــ 
  .دېدى، ـ )بېرىدۇ

 َوبِيئَةٌ َوِهَي الَْمِديَنةَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَِدَم قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 3751
  قُولَُي الُْحمَّى أََخذَْتُه إِذَا َوكَانَ َبكْرٍ أَُبو فََمرَِض َصَرَعْتُهْم الُْحمَّى أَنَّ ذُِكَر

 ƌكُل ٍǛَِنْعِلِه ِشَراِك ِمْن أَْدَنى َوالَْمْوُت  أَْهِلِه ِفي ُمَصبٌَّح اْمر  
  َيقُولُ الُْحمَّى أََخذَْتُه إِذَا بِلَالٌ َوكَانَ قَالَْت

   َوَجِليلُ إِذِْخٌر َوَحْوِلي بَِواٍد  لَْيلَةً أَبِيَتنَّ َهلْ ِشْعرِي لَْيَت أَلَا
  َوطَِفيلُ َشاَمةٌ ِلي َيْبُدَونْ َوَهلْ  ِمَجنٍَّة اَهِمَي َيْوًما أَرِْدنَ َوَهلْ

 َرأَى فَلَمَّا َمكَّةَ ِمْن أَْخَرُجوَنا كََما َخلٍَف ْبَن َوأَُميَّةَ َربِيَعةَ ْبَن َوَشْيَبةَ َربِيَعةَ ْبَن ُعْتَبةَ الَْعْن اللَُّهمَّ
 أََشدَّ أَْو َمكَّةَ اكَُحبَِّن الَْمِديَنةَ إِلَْيَنا َحبِّْب اللَُّهمَّ قَالَ لَقُوا َما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
 الَْمْولُوُد فَكَانَ قَالَ الُْجْحفَِة إِلَى ُحمَّاَها َواْنقُلْ َوُمدَِّها َصاِعَها ِفي لََنا َوَبارِْك َصحِّْحَها اللَُّهمَّ
  .الُْحمَّى َتْصَرَعُه تَّىَح الُْحلَُم َيْبلُغُ فََما بِالُْجْحفَِة ُيولَُد

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     رەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه – 3751
مهدىنىگه ھىجـرەت  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر: دۇىقىلىن

. ۋابــا كېســىلى يــامراپ كېتىپــتىكهن   مهدىنىــدە ، قىلىــپ كهلگهنــدە 
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 بىلدۈرۈلـدى  مهدىنىلىكلهرنىڭ قىزىتما كېسىلىگه دۇچـار بولغـانلىقى  
). ۋاباغـا گىرىپتـار بولـدى    رى ۋە بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـاالرمۇ ئهبۇ بهك(

كېسهل بولۇپ قالغان چاغدا مۇنداق ) رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ(ى ئهبۇ بهكردادام 
  :دەيتتى

  گهر ئاتسا تاڭ، ھهر كىشى سورار ئامان ـ ئېسهنلىك،
  .ۋە لېكىن بهكمۇ يېقىندۇر ئاڭا ئۆلۈم ـ كېسهللىك

  :الل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيتتىبى
  قونارمهنمۇ ئهجىبا يهنه بىر كېچه،! ئاھ

  غان دالىدا؟رئهشۇ چىغ ۋە سۇمبۇل قىزا
  ئىچهرمهنمۇ سۇلىرىدىن بىر كۈن،! ئاھ

  تاغلىرى بويىدا؟ ①يۈرەرمهنمۇ شامه، تهفىل
ــالل يهنه ــى : بى ــئه ۋە    ! هللائ ــى رەبى ــهيبه ئىبن ــئه، ش ــى رەبىي ــۇتبه ئىبن ئ

  .ـ دەيتتى! ئىبنى خهلهف قاتارلىق كاپىرالرغا لهنهت قىلغىنئۇمهييه 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇالرنىــڭ ئازابلىرىــدىن   

مهدىنىنى بىزگه مهككىدەك، ھهتتا ئۇنىڭـدىنمۇ   !هللائى «: خهۋەر تېپىپ
مهدىنىنىــڭ ھاۋاســىنى  !هللاى ئــ !بهكــرەك ســۆيۈملۈك قىلىــپ بهرگىــن

كهت ئاتـا  ىـ بهربىـزگه  دا ىـ تارازىلىر ـ  ئـۆلچهم  مهدىنىنىـڭ  .ساپ قىلغىـن 
دەپ دۇئـا   »!هگه كۆچۈرگىنفنى جۇھىكېسىل ۋابامهدىنىدىكى  .قىلغىن
  .قىلدى
 هدە تۇغۇلغان باال باالغهتكه يهتـمهي تـۇرۇپال  فجۇھ :دەيدۇمۇنداق  يراۋى

   .ئۆلۈپ كېتهتتى تهپ كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ،
  )25708 :ئهھمهد(

اللَُّهمَّ الَْعْن َشْيَبةَ ْبَن َربِيَعةَ َوُعْتَبـةَ ْبـَن    :زاد بالل بعد البيتني: ويف رواية - 3752
ى َربِيَعةَ َوأَُميَّةَ ْبَن َخلٍَف كََما أَْخَرُجوَنا ِمْن أَْرِضَنا إِلَى أَْرضِ الَْوَباِء ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّ 

لَْيَنا الَْمِديَنةَ كَُحبَِّنا َمكَّةَ أَْو أََشدَّ اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفي َصاِعَنا َوِفي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ َحبِّْب إِ

                                                 
 .مهككىدىكى ئىككى تۆپىلىك: شامه ۋە تافىل ①
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ـ  ِه ُمدَِّنا َوَصحِّْحَها لََنا َواْنقُلْ ُحمَّاَها إِلَى الُْجْحفَِة قَالَْت َوقَِدْمَنا الَْمِديَنةَ َوِهَي أَْوَبأُ أَْرضِ اللَّ
  .رِي َنْجلًا َتْعنِي َماءă آجًِناقَالَْت فَكَانَ ُبطَْحانُ َيْج

ككـــى ىبىـــالل ئ :مۇنـــداق دېـــيىلگهن يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 3752
  :تتىن كېيىنىيېب

كه لهنهت فئهگه ۋە ئۇمهييه ئىبنى خهلهيشهيبه ئىبنى رەبى !هللا ئىــ 
ــى، ــى   قىلغىنك ــۇالر بىزن ــۇرتىمىز ئ ــۆز ي ــار يهرگه   ادىن ۋئ ــىلى ب ــا كېس ب

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر ئۇنـدىن كېـيىن   . انقوغلىۋەتتى، ـ دەپ دۇئا قىلغ 
. مهككىنى بىـزگه سـۆيۈملۈك قىلغانىـدىڭ    !هللائى « :ئهلهيهى ۋەسهللهم

مهدىنىنىمۇ شـۇنداق سـۆيۈملۈك قىلغىـن، ھهتتـا ئۇنىڭـدىنمۇ بهكـرەك       
ــۆيۈملۈك قىلغىــن  ــى ! س ــزدا     !هللائ ــارازا ـ مىزانلىرىمى ــبهر ت ــا ى كهت ئات

 ســاپ قىلىــپ بهرگىــن،مهدىنىنىــڭ ھاۋاســىنى بىــز ئۈچــۈن  !قىلغىــن
  .دەپ دۇئا قىلدى »!هگه كۆچۈرگىنفجۇھ تهپ كېسىلىنىئۇنىڭدىكى 

هلگهنـدە،  بىـز مهدىـنىگه ك   :دېـدى مۇنـداق  ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   
. مهدىــنه يهر يۈزىــدە يۇقۇملــۇق كېســهل ئهڭ كهڭ يامرىغــان يهر ئىــكهن 

يهنـى سـۇنىڭ    بۇتهان جىلغىسىنىڭ سـۈيى يېپيېشـىل رەڭـدە ئاقـاتتى،    
   .رەڭگى ۋە تهمى بۇزۇلۇپ كهتكهنىدى

  )1889 :بۇخارى(

 فَُهْيَرةَ ْبُن َعاِمُر َوكَانَ قَالَْت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َزْوَج َعاِئَشةَ َعْن - 3753
  َيقُولُ

  .فَْوِقِه ِمْن َحْتفُُه الَْجَبانَ إِنَّ   ذَْوِقِه قَْبلَ الَْمْوَت َرأَْيُت قَْد
مۇنداق  نىڭۇھهيرەفئامىر ئىبنى رەزىيهلالھۇ ئهنها  ئائىشه – 3753

   :بېيىت ئوقۇغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇ
  ئۆلمهي تۇرۇپ كۆرۈندى كۆزۈمگه ئۆلۈم،
      . قورقۇنچاق كۆرىدۇ كۈندە مىڭ ئۆلۈم

  )1648 :مالىك( 
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 اْجَعلْ اللَُّهمَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي أََنسٍ َعْن - 3754
  .الَْبَركَِة ِمْن بَِمكَّةَ َجَعلَْت َما ِضْعفَْي بِالَْمِديَنِة

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهررەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ئهنهس – 3754
  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

نى سـى ككـى ھهسسى ىئكهتنىـڭ  ىمهككىگه ئاتا قىلغان بهر! هللاى ئ«
  » !مهدىنىگه ئاتا قىلغىن

  )1885 :بۇخارى(

 النَّبِيِّ إِلَى بِِه َجاُءوا رِالثََّم أَوَّلَ َرأَْوا إِذَا النَّاُس كَانَ قَالَ أَنَُّه ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3755
 ِفـي  لََنا َبارِْك اللَُّهمَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََخذَُه فَإِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َعْبُدَك إِْبَراِهيَم إِنَّ اللَُّهمَّ ُمدَِّنا ِفي لََنا َوَبارِْك َصاِعَنا ِفي لََنا َوَبارِْك َمِديَنِتَنا ِفي لََنا َوَبارِْك ثََمرَِنا

 َدَعاَك َما بِِمثْلِ ِللَْمِديَنِة أَْدُعوَك َوإِنِّي ِلَمكَّةَ َدَعاَك ُهَوإِنَّ َوَنبِيَُّك َعْبُدَك َوإِنِّي َوَنبِيَُّك َوَخِليلَُك
  .الثََّمَر ذَِلَك فَُيْعِطيِه ُهلَ َوِليٍد أَْصَغَر َيْدُعو ثُمَّ قَالَ َمَعُه َوِمثِْلِه ِلَمكَّةَ

ــۇ – 3755 ىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇن ھــۇرەيرە ئهب
ر پهيغهمـبه  هر مېۋىلىرىنىـڭ بـاش بـۇرنىنى   كىشـىل  :دۇىـ رىۋايهت قىلىن

پهيغهمـبهر  . غا ئېلىپ كېلهتتـى ئالدىنىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــمس ــا ئېلىــپ لهرنى ىۋې ــى «: قولىغ  !هللائ

رىمىزگه بهرىـكهت  ىمېۋىلىرىمىزنى بهرىكهتلىك قىلغىـن، مهدىـنه شـهھ   
! هللا ئـى . ىمـۇ بهرىكهتلىـك قىلغىـن   تارازا ـ مىزانلىرىمىزن . ئاتا قىلغىن

دوســتۇڭ ۋە  ،ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم ســېنىڭ قۇلــۇڭشۈبهىســىزكى، 
ئىبـراھىم  . رىڭمهنىۋە پهيغهمب سېنىڭ قۇلۇڭ مۇمهن. رىڭدۇرىپهيغهمب

تـى ئۈچـۈن دۇئـا قىلـدى، مهنمـۇ      ئهساڭا مهككىنىڭ مهنپهئهلهيهىسساالم 
 تــى ئۈچــۈنئهپهمهدىنىنىــڭ مهنئۇنىــڭ دۇئاســىنىڭ ئوخشىشــىنى ســاڭا 

ــر ھهسسىســىنى       ــا قىلغىنىڭنىــڭ يهنه بى ــمهن ۋە مهككىــگه ئات قىلى
ئانـدىن مېـۋە    .تتـى دەپ دۇئـا قىال » مهدىنىگه ئاتا قىلىشىڭنى تىلهيمهن

) دۇئـــا قىلىنغـــان(ئىگىســـىنىڭ ئهڭ كىچىـــك ئـــوغلىنى چاقىرىـــپ، 
  . مېۋىلهرنى شۇنىڭغا بېرەتتى

  )1373 :مۇسلىم(
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 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3756
  .الدَّجَّالُ َولَا الطَّاُعونُ َيْدُخلَُها لَا َملَاِئكَةٌ الَْمِديَنِة قَابِأَْن َعلَى

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3756
   :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنر سهلاللالھۇ ئپهيغهمبه

شۇڭا مهدىنىگه ۋابـا  . پهرىشتىلهر باردا ىمهدىنىنىڭ يول ئېغىزلىر«
   .»ۋە دەججال كىرەلمهيدۇ

  )1880 :بۇخارى(

 ِمْن الَْمِسيُح َيأِْتي قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ  3757
 الشَّـامِ  ِقَبـلَ  َوْجَهُه الَْملَاِئكَةُ َتْصرُِف ثُمَّ أُُحٍد ُدُبَر َيْنزِلَ َحتَّى الَْمِديَنةُ ِهمَُّتُه َمْشرِقِالْ ِقَبلِ

  .َيْهِلُك َوُهَناِلَك
، كىدۇىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3757
   :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ن چىقىپ، مهدىنىگه كىرمهكچـى  شهرق تهرەپتى )دەججال(هسىه م«
پهرىشــتىلهر ئۇنىــڭ . ىدۇغىنىــڭ ئارقىســىغا چۈشــ ېئۇھــۇد ت بولىــدۇ ۋە

   .»ئۇ ئهشۇ يهردە ھاالك بولىدۇ ،دەبۇرايدۇ ـ يۈزىنى شام تهرەپكه 
  )1380 :مۇسلىم(

 لَـا  قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي َبكَْرةَ أَبِي َعْن - 3758 
  .َملَكَاِن َبابٍ كُلِّ َعلَى أَْبَوابٍ َسْبَعةُ ٍذَيْوَمِئ لََها الدَّجَّالِ الَْمِسيحِ ُرْعُب الَْمِديَنةَ َيْدُخلُ

ــۇ بهكــر - 3758 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهب ە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
   :م مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله پهيغهمبهر

ۇ ئـ چـۈنكى   نىـڭ قورقۇسـى مهدىـنىگه كىرمهيـدۇ،    )دەججال(مهسىه «
ــانالردا ــۇپ  مهدىنىنىـــڭ زامـ ــته دەرۋازىســـى بولـ ــدا  ،يهتـ ــر دەرۋازىـ ھهر بىـ

   .»دۇىككىدىن پهرىشته بولىئ
  )1879 :بۇخارى(
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 قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي َماِلٍك ْبُن أََنُس عن - 3759
 الَْملَاِئكَةُ َعلَْيِه إِلَّا َنقٌْب نِقَابَِها ِمْن لَُه لَْيَس َوالَْمِديَنةَ َمكَّةَ إِلَّا الدَّجَّالُ َسَيطǘَُُه إِلَّا َبلٍَد ِمْن لَْيَس
  .َوُمَناِفقٍ كَاِفرٍ كُلَّ اللَُّه فَُيْخرُِج َرَجفَاٍت ثَلَاثَ بِأَْهِلَها الَْمِديَنةُ َتْرُجُف ثُمَّ َيْحُرُسوَنَها َصافَِّني

ــك  - 3759 ــى مالىـ ــۋايهت    ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهقىلىنىدۇكى، 

دەسسـىمىگهن  يهر يۈزىدە مهكـكه ۋە مهدىـنهدىن باشـقا    دەججالنىڭ «
لىـپ، بـۇ   دا قاتار تىزىىغىزلىرېل ئيوچۈنكى پهرىشتىلهر . يېرى قالمايدۇ

مهدىنه ئۆز خهلقى بىلهن ئـۈچ قېـتىم   ئاندىن  .ئىككى شهھهرنى قوغدايدۇ
ــدۇتهۋرەپ  ــدە،. كېتى ــاپىر ۋە  هللا نهتىجى ــارلىق ك ــاپىق ب ــىرتقا  نىمۇن س

   .»ۋېتىدۇىچىقىر )نىڭ ئارقىسىغادەججال(
  )1881 :بۇخارى(

 أَنَّـهُ  غَْيَر َنْحَوُه فَذَكََر قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أََنسٍ َعْن - 3760
  .َوُمَناِفقٍَة ُمَناِفقٍ كُلƌ إِلَْيِه فََيْخُرُج َوقَالَ رَِواقَُه فََيْضرُِب الُْجُرِف ِسْبَخةَ فََيأِْتي قَالَ

ــۇئهنهس  - 3760 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،  دىنرەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ رىــ
ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يۇقىرىدىكىگه ئوخشاش ھهدىس پهيغهمبهر سهلاللالھ

 ىغاشــورلۇق ①جــۇرۇف دەججــال«: ســۆزلهپ بهرگهن ۋە يهنه مۇنــداق دېــگهن
ئانـدىن بـارلىق مۇنـاپىق ئهر ـ ئايـال      . ۇرىـدۇ قچېـدىر ئـۆيلهرنى    ،كېلىپ

   .»ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىدۇ
  )2943 :مۇسلىم(

 َيـا ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ :قَالَ اللَِّه، َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3761
 الَْخالÝِȋ َيْوُم َوَما اللَِّه، َرُسولَ َيا: قَالُوا ثَالثًا، قَالََها “الَْخالȋِ َيْوَم اذْكُُروا الَْمِديَنِة، أَْهلَ
 ُمْشرٌِك، َوال كَاِفَرةٌ، َوال كَاِفٌر، َمِديَنِةبِالْ َيْبقَى فَال بِذَُبابٍ، َيْنزِلَ َحتَّى الدَّجَّالُ َيأِْتي”: قَالَ

                                                 
 .مهدىنىدىن تهخمىنهن بىر ـ ئىككى مىل يىراقلىقتىكى جاينىڭ ئىسمى: جۇرۇف ①
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 َيْوُم فَذَِلَك الُْمǘِْمُنونَ، َيْوَمِئٍذ فََيْخلȌَُ إِلَْيِه َخَرُجوا إِال ُمَناِفقَةٌ، َوال ُمَناِفٌق، َوال ُمْشرِكَةٌ، َوال
ِȋالَْخال“.  

 :رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ   - 3761
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهمبهپهيغ

دېـدى ۋە بـۇ    ــ ! يـاد ئېـتىڭالر  قۇتۇلۇش كۈنىنى  !ئى مهدىنه خهلقىــ 
  :ئۇالر. ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى سۆزنى

ـ دەپ سـورىۋىدى،    مه؟ېقۇتۇلـۇش كـۈنى دېـگهن نـ     !ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

ـ ئهر   نىڭ بـارلىق مهدىنى. ىپ چۈشىدۇتېغىغا كېل دەججال زۇبابــ 
چاقىرىقىغـا ئـاۋاز قوشـۇپ    ( ئۇنىڭ لىرىمۇشرىك ۋە مۇناپىق ،ئايال كاپىر
. دۇىـ قۇتۇلئـۇالردىن  ئمىنلهر ۇمـ  شـۇندىال  .قېشىغا چىقىـدۇ ) مهدىنىدىن

   .①دېدى، ـ قۇتۇلۇش كۈنىدۇر كۈن ئهنه شۇ
  )2186: »ئهلئهۋسهت«(

  . النَِّساُء إِلَْيِه َيْخُرُج َمْن أَكْثََر فََيكُونُ :وزاد أƥد - 3762
ــمهد  – 3762 ــام ئهھ ــدىغانالرنىڭ  « :ئىم ــدىغا چىقى دەججالنىــڭ ئال
   .②دېگهن ئىبارىنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان» الردۇرئايالكۆپرەكى 

  )5330 :ئهھمهد(

 الَْمَسـاِكنُ  َتْبلُغُ َمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن -3763
  .ِميلًا َوكَذَا كَذَا قَالَ الَْمِديَنِة ِمْن ذَِلَك فَكَْم ِلُسَهْيلٍ قُلُْت ُزَهْيٌر قَالَ َيَهاَب أَْو إَِهاَب

ر پهيغهمـبه  ئېيتىشـىچه، نىڭ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ ھۇرەيرە - 3763
يــاكى ( بئىهــائــۆيلىرى  نىــڭمهدىنى«: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

  .گهندې» چه يېتىپ بارىدۇىدېگهن يهرگ )يهھاب

                                                 
 . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 5830(ھهيسهمى  ①
ۇخـارى بىـلهن سـهھىه مۇسـلىمدا رىـۋايهت قىلىنغـان، ـ        بۇ ھهدىسنىڭ بىر قىسمى ب): 5829(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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ــدۇزۇھهيــر  ــداق دەي ــۇ يهرنىــڭ مهدىنىــدىن   دىنمهن ســۇھهيل :مۇن ئ
  :قانچىلىك يىراقلىقتا ئىكهنلىكىنى سورىسام، ئۇ

   .بهردى بدەپ جاۋاــ بىر قانچه مىل يىراقلىقتا، ـ 
   )2903 :مۇسلىم(

 ِمـنْ  قَْرَيٍة آِخُر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ولَُرُس قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3764
  .الَْمِديَنةُ َخَراًبا الْإِْسلَامِ قَُرى

ــۇ – 3764 ــداقرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ھــۇرەيرە ئهب دېگهنلىكــى  نىــڭ مۇن
ئىسـالم  « :ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبه :دۇىرىۋايهت قىلىن

   .①دېدى» نى مهدىنهدۇرىدىغىا ۋەيران بولدىئهڭ ئاخىر دىنشهھهرلىرى
  )3919 :تىرمىزى(

 َرُسـولَ  َسِمْعُت قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أََبا أَنَّ الُْمَسيَّبِ ْبُن َسِعيُد َعْن - 3765
 الَْعَواِف إِلَّا َيْغَشاَها لَا َنْتكَا َما َخْيرِ َعلَى الَْمِديَنةَ َيْتُركُونَ َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه
 َيْنِعقَـانِ  الَْمِديَنـةَ  ُيرِيَداِن ُمَزْيَنةَ ِمْن َراِعَياِن ُيْحَشُر َمْن َوآِخُر َوالطَّْيرِ السَِّباعِ َعَواِفَي ُيرِيُد

  .ُوُجوِههَِما َعلَى َخرَّا الَْوَداعِ ثَنِيَّةَ َبلََغا إِذَا َحتَّى َوْحًشا فََيجَِدانَِها بَِغَنِمهَِما
 ب ئهبــۇ ھــۇرەيرەدىن پهيغهمــبهر  هســهئىد ئىبنــى مۇســهيي   - 3765

رىـــۋايهت نىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
   :قىلغان

ياخشىلىق ئۈستىدە تاشـالپ كېتىـدۇ ۋە   مهدىنه خهلقى مهدىنىنى «
ا ئوزۇق ئىزدەپ يۈرىدىغان يىرتقۇچ ھـايۋان ۋە قۇشـالردىن باشـق    دەمهدىنى

ئىككـى  لىـك  همۇزەين، توپلىنىـدىغان  داىـ ئهڭ ئاخىر .ھېچنېمه قالمايدۇ
ككىسـى قـويلىرىنى   ىئـۇ ئ  .چىقىپ، مهدىنىگه بارمـاقچى بولىـدۇ   پادىچى

مهدىنىنىڭ ئادەمسىز قالغانلىقىنى  ىگهن پېتى يېتىپ كېلىدۇ ۋەديھه
  . »ۋەدا داۋىنىغا بارغاندا، يهرگه دۈم چۈشۈپ ئۆلىدۇ ئۇالر. كۆرىدۇ

  )1874 :رىبۇخا(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 821(ئهلبانى  ①
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 الَْمِديَنـةُ  لَُتْتَركَنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3766
 الَْمْسجِِد َسَوارِي َبْعȐِ َعلَى فَُيَغذِّي الذِّئُْب أَْو الْكَلُْب َيْدُخلَ َحتَّى كَاَنْت َما أَْحَسنِ َعلَى
 الطَّْيـرِ  ِللَْعـَواِفي  قَالَ الزََّمانَ ذَِلَك الثَِّماُر َتكُونُ فَِلَمْن اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالُوا ْنَبرِالِْم َعلَى أَْو

 .َوالسَِّباعِ
ــۋايهت    – 3766 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ئهھۋال شۇ دەرىجىـگه  . ىدا تهرك ئېتىلىدۇــ مهدىنه ئهڭ ياخشى ۋاقت
ــجىد       ــۆرىلهر مهسـ ــت ـ بـ ــدۇكى، ئىـ ــپ بارىـ ــڭيېتىـ ــپ، ئۇنىـ  كه كىرىـ

  :ساھابىالر. دىنبهرگه سىيىپ قويىدۇ، ـ دېۇتۈۋرۈكلىرىگه ياكى م
ئــۇ چاغــدا، مېــۋىلهر كىمــگه قالىــدۇ؟ ـ دەپ        ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  

  :جاۋابهندى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غانىسورى
  . ا قالىدۇ، ـ دېدىــ ياۋايى ھايۋان ۋە قۇشالرغ

  )1643: مالىك(

 إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3767
  .ُجْحرَِها إِلَى الَْحيَّةُ َتأْرُِز كََما الَْمِديَنِة إِلَى لََيأْرُِز الْإƹَِانَ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     – 3767
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

خـــۇددى يىـــالن ئۇۋىســـىغا يىغىلغانـــدەك، ئىمـــانمۇ مهدىـــنهگه      «
  . »يىغىلىدۇ

  )1886: بۇخارى(

 َيقُـولُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ ُتَسِمْع قَالَ َسُمَرةَ ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3768
  .طَاَبةَ الَْمِديَنةَ َسمَّى َتَعالَى اللََّه إِنَّ

جـــابىر ئىبنـــى ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق   - 3768
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  : دېگهنلىكــى رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم
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ــقهتهن، ا«: نىڭۋەســهللهم ــى هللا ھهقى ــابه”مهدىنهن ــاك شــهھهر( “ت دەپ ) پ
  . نى ئاڭلىغانىدىمدېگهنلىكى» ئاتىدى

  )1385: مۇسلىم(

 الَْمِديَنـةَ  َسمَّى َمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ الَْبَراِء َعنِ - 3769
  .طَاَبةُ ِهَي طَاَبةُ ِهَي َوَجلَّ َعزَّ اللََّه فَلَْيْسَتْغِفْر َيثْرَِب

ــدۇ  - 3769 ــداق دەي پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : بهرا ئىبنــى ئازىــب مۇن
تىـن  هللادەپ ئاتىسـا،   “يهسـرىب ” كىمكى مهدىنىنى«: ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۈرۈم س ــۇنكهچـ ــمى   . ورىسـ ــڭ ئىسـ ــۈنكى ئۇنىـ ــابه”چـ ــڭ دۇر،  “تـ ئۇنىـ
  . ①دېدى» دۇر “تابه“ئىسمى

  )؛ مهۋسىلى18048: ئهھمهد(

من تبوك تلقاه رجال  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى رسول اللَِّه ƫا رجع: عن سعد - 3770
فخمر من كان معه أنفه فأزال اللثام عن وجهـه  , فأثاروا غبارا, من اƫتخلفني من اǘƫمنني

  .وأراه ذكره من اƨذام والȋƎ: والذى نفسى بيده إن غبارها شفاء من كل داء: فقال
ــهئدنىڭ مۇنــــداق دېگهنلى - 3770 ــۋايهت قىلىنىــــدۇســ : كــــى رىــ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تهبــۇك غازىتىــدىن قايتقانــدا، 
ئۇرۇشقا چىقماي مهدىنىدە قېلىپ قالغـان بىـر بۆلـۈك مـۆئمىنلهر ئـۇنى      

يولــدىن چــاڭ ـ تــوزاڭ كۆتۈرۈلــۈپ   . كۈتــۈۋېلىش ئۈچــۈن ئالــدىغا چىقتــى
دىكى بهزى كهتكهنىـــدى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ھهمراھلىقىـــ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . كىشــىلهر بــۇرۇنلىرىنى ئېتىۋالــدى  
جېـنىم ئىلكىـدە   « :يۈزىنى ئېتىۋالغان نهرسىنى قايرىۋېتىـپ  ۋەسهللهم

نىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، مهدىنهنىڭ چـاڭ تـوزىڭى   هللابولغان 
  .دېدى» ھهر قانداق كېسهلگه شىپا بولىدۇ

ه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهنچ: مۇنداق دەيدۇ يراۋى
  . موخو كېسىلى بىلهن ئاق كېسهلنى كۆزدە تۇتقان بولۇشى مۇمكىن

  )زىن رىۋايهت قىلغانرە(

                                                 
ــهمى  ① ــرى        ): 5784(ھهيس ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال رى ــۇ يهئ ــمهد ۋە ئهب ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 أَنَّـهُ  أَْخَبَرُه الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر َمْولَى أَْسلََم أَنَّ الْقَاِسمِ ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 3771
 َهذَا إِنَّ أَْسلَُم لَُه فَقَالَ َمكَّةَ بِطَرِيقِ َوُهَو َنبِيذًا ِعْنَدُه فََرأَى الَْمْخُزوِميَّ َعيَّاشٍ ْبَن اللَِّه َعْبَد َزاَر

 ُعَمَر إِلَى بِِه فََجاَء َعِظيًما قََدًحا َعيَّاشٍ ْبُن اللَِّه َعْبُد فََحَملَ الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر ُهُيِحبُّ الشََّراَب
 لََشـَرابٌ  َهذَا إِنَّ ُعَمُر فَقَالَ َرأَْسُه َرفََع ثُمَّ ِفيِه إِلَى ُعَمُر فَقَرََّبُه َيَدْيِه ِفي فََوَضَعُه بِالَْخطَّا ْبنِ

 فَقَالَ الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر َناَداُه اللَِّه َعْبُد أَْدَبَر فَلَمَّا َيِمينِِه َعْن َرُجلًا َناَولَُه ثُمَّ ِمْنُه فََشرَِب طَيٌِّب
 فَقَالَ َبْيُتُه َوِفيَها َوأَْمُنُه اللَِّه َحَرُم ِهَي فَقُلُْت اللَِّه َعْبُد فَقَالَ الَْمِديَنِة ِمْن َخْيٌر لََمكَّةُ الْقَاِئلُ أَْنَتأَ

 ِمـنْ  َخْيـرٌ  لََمكَّةُ الْقَاِئلُ أَأَْنَت ُعَمُر قَالَ ثُمَّ َشْيئًا َحَرِمِه ِفي َولَا اللَِّه َبْيِت ِفي أَقُولُ لَا ُعَمُر
 ِفـي  َولَا اللَِّه َحَرمِ ِفي أَقُولُ لَا ُعَمُر فَقَالَ َبْيُتُه َوِفيَها َوأَْمُنُه اللَِّه َحَرُم ِهَي فَقُلُْت قَالَ الَْمِديَنِة
  .اْنَصَرَف ثُمَّ َشْيئًا َبْيِتِه

ئــۆمهر ئىبنــى : ئابــدۇراھمان ئىبنــى قاســىم مۇنــداق دەيــدۇ - 3771
ــڭ ئازادگهردى ــۆزلهپ بهردى    خهتتابنىـ ــداق سـ ــا مۇنـ ــلهم ماڭـ ــى ئهسـ : سـ

مهككىنىڭ يولىدا كېتىۋېتىپ، ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهييـاش مهخزۇمىنـى    
  :ئۇنىڭ يېنىدىكى خورما شهربىتىنى كۆرۈپ. يوقالپ ئۆتتۈم

. ــ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب بۇ شهربهتنى بهكمۇ ياخشى كۆرىـدۇ، ـ دېـدىم   
ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهييــاش يوغــان قاچىــدىن بىــرگه شــهربهت تولــدۇرۇپ، 

ھهزرىتى ئۆمهر قاچىنى قولىغـا ئېلىـپ، بۇرنىغـا    . ئهنهۇغا ئېلىپ كهلدى
  :يېقىنالشتۇردى ـ دە، بېشىنى كۆتۈرۈپ

ـــــ ئېســـىل شـــهربهت ئىـــكهن، ـ دېـــدى ۋە ئـــازراق ئىچىـــپ، ئـــوڭ     
ــادەمگه بهردى  ــدىكى ئـ ــى   . تهرىپىـ ــاش مهخزۇمـ ــى ئهييـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ
  :غانىدى، ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنى چاقىرىپقايتماقچى بولۇپ، ئارقىغا بۇرۇل

ــــ ســهن مهككىنىــڭ مهدىنهدىنمــۇ خهيرلىكــرەك ئىكهنلىكىنــى      
  :ئابدۇلالھ. ئېيتتىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

نىـڭ ئـۇ   هللائىكهنلىكىنـى، ا  تائاالنىڭ ھهرەمى هللاــ مهن مهككىنىڭ 
نىـڭ ئۆيىنىڭمـۇ شـۇ يهردە    هللاقىلغـانلىقىنى ۋە   “بىخهتهر يـۇرت ”يهرنى 

  :ئۆمهر ئىبنى خهتتاب. ېيتتىم، ـ دېدىئىكهنلىكىنى ئ



  سودا ـ سېتىق بۆلۈمى

 130

. نىـڭ ئـۆيى ۋە ھهرەمـى توغرۇلـۇق گهپ قىلمىـدىم     هللاــ مهن ئۇلـۇغ  
سهن مهككىنىڭ مهدىنهدىنمۇ خهيرلىكرەك ئىكهنلىكىنى ئېيتتىڭمۇ؟ 

  :ئابدۇلالھ. ـ دېدى
ــڭ   ـــ مهن پهقهت مهككىنى ــى،    هللاـ ــى ئىكهنلىكىن ــڭ ھهرەم تائاالنى

نىـڭ ئۆيىنىڭمـۇ   هللاقىلغـانلىقىنى ۋە   “بىخهتهر يۇرت”نىڭ ئۇ يهرنى هللا
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهنه. شۇ يهردە ئىكهنلىكىنىال ئېيتتىم، ـ دېدى

نىـڭ ئـۆيى ۋە ھهرەمـى توغرۇلـۇق گهپ قىلمىـدىم، ـ       هللاــ مهن ئۇلۇغ 
  . ئابدۇلالھ ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ، چىقىپ كهتتى. دېدى

  )1654: مالىك(

افُْتِتَحـِت  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت - 3772
  .“الْبِالُد بِالسَّْيِف، َوافُْتِتَحِت الَْمِديَنةُ بِالْقُْرآِن

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  – 3772
  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

قۇرئـان بىـلهن فهتىـه     بولسا، مهدىنهلهر قىلىچ بىلهن، شقا شهھهربا«
  . ①»قىلىندى

  )1180: بهززار(

الَْمِديَنةُ قُبَّةُ ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - 3773
 .“أُ الَْحاللِ َوالَْحَرامِاِإلْسالمِ، َوَداُر اِإلƹَاِن، َوأَْرُض الْهِْجَرِة، َوُمَبوَّ

ــۇرەيرە   – 3773 ــۇ ھ ــۇ ئهب ــهلاللالھۇ   رەزىيهلالھ ــبهر س ــۇ پهيغهم ئهنه
مهدىـنه  «: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ 

زى، ئىماننىـڭ ۋەتىنـى، ھىجـرەت يـۇرتى، ھـاالل ۋە      ىــ ئىسالمنىڭ گۈمب
  . ②»جايدۇرلگهن ھارام ئېنىق بېكىتى

  )1/124/1: »تئهلئهۋسه«(

                                                 
سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنى ھهسهن ئىبنـى  بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ): 5776(ھهيسهمى  ①

  .زۇباله ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىيسـا ئىبنـى مىينـا قـالۇن       ): 5777(ھهيسهمى  ②

  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ھهدىسى ھهسهن بىرى بار
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عن رافع بن خديج انه كان جالسا عند منƎ مروان بن اƩكـم ƞكـة    - 3774
ومروان Ƹطب الناس فذكر مروان مكة وفضلها وƁ يذكر اƫدينة فوجد رافع يف نفسه من 
ذلك وكان قد أسن فقام إليه فقال أين هذا اƫتكلم أراك قد أطنبت يف مكة وذكرت فيها 

فضلها أكثر وƁ تذكر اƫدنية وأشهد لسمعت رسول اهللا صلى فضال وما سكت عنه من 
 .اهللا عليه وسلم يقول اƫدينة خري من مكة

رافىئ ئىبنى خهدىجدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مهككىـدە   - 3774
ــۇراتتى، مهرۋان    ــى ھهكهمنىــڭ مۇنبىرىنىــڭ قېشــىدا ئولت مهرۋان ئىبن

ئــۇ خۇتبىســىدە . تــاتتىبولســا، مــۇنبهر ئۈســتىدە جامــائهتكه خــۇتبه ئوقۇۋا
مهككىنــى تىلغــا ئالــدى ۋە ئۇنىــڭ پهزىلهتلىــرى ھهققىــدە توختىلىــپ   

بۇ ئهھۋال رافىئنىڭ . ئۆتتى، لېكىن مهدىنه ھهققىدە ھېچنېمه دېمىدى
  :رافىئ ئورنىدى تۇرۇپ. ئۇ ياشىنىپ قالغان ئىدى. كۆڭلىگه كهلدى

. ــ مهككىنـى ماختىـدىڭ ۋە ئۇنىـڭ پهزىلهتلىرىنـى سـاناپ ئۆتتـۈڭ      
سـانىمىغانلىرىڭ سـاناپ   ) مهككىنىـڭ پهزىلهتلىـرى ھهققىـدە   (لېكىن 

ئۇنىڭ ئۈستىگه، مهدىنه ھهققىـدە ھېچنـېمه   . ئۆتكهنلىرىڭدىنمۇ كۆپتۇر
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     گۇۋاھلىـق بېرىمهنكـى،  . دېمىدىڭ

دېگهنلىكىنـى  » مهدىنه مهككىـدىنمۇ خهيرلىكرەكتـۇر  «: ۋەسهللهمنىڭ
  . ①، ـ دېدىئاڭلىغانىدىم

  )4450: »ئهلكهبىر«(

َخَرْجُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  : َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَالَ - 3775
 “الشِّـْركِ إِنَّ اللََّه قَْد َبرَّأَ َهِذِه الَْجزِيَرةَ ِمَن ”: َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْمِديَنِة، فَالَْتفََت إِلَْيَها، فَقَالَ

 . إِنَّ اللََّه قَْد طَهََّر َهِذِه الْقَْرَيةَ ِمَن الشِّْرِك، إِنْ لَْم ُتِضلَُّهُم النُُّجوُم”: ويف رواية
ــداق دېگهنلىكــى    - 3775 ــدۇلمۇتتهلىبنىڭ مۇن ئاببــاس ئىبنــى ئاب

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن  : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇرراھمان ): 5778(مى ھهيسه ①

ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىگه بىرلىككه كهلـگهن،  . ئىبنى رەداد ئىسىملىك بىرى بار
  .ـ دېگهن
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ىـــپ كېتىۋاتـــاتتۇق، ئـــۇ ئارقىســـىغا بۇرۇلـــۇپ بىلـــله مهدىـــنهدىن چىق
ئـادا ـ جـۇدا    ھهقىقهتهن بۇ جهزىرىنـى شـېرىكتىن    هللا«): مهدىنهگه قاراپ(

  .دېدى» قىلدى
ملهر بــۇ شــهھهر خهلقىنــى ئــازدۇرۇپ مــۇنهججى«: يهنه بىــر رىــۋايهتته

  . ①دەپ كهلگهن» شېرىكتىن پاك قىلدى بۇ شهھهرنى هللا، كهتمىسىال
  )»ئهلكهبىر«؛ ؛ بهززار6714: سىلىمهۋ(

َمـْن  ”: َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَـالَ  - 3776
، كَانَ لَُه بِالَْمِديَنِة أَْصلٌ، فَلَْيْسَتْمِسْك بِِه، َوَمْن لَْم َيكُْن لَُه بَِها أَْصلٌ، فَلَْيْجَعلْ لَُه بَِها أَْصـال 

َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيكُونُ الَِّذي لَْيَس لَُه بَِها أَْصلٌ كَالَْخارِجِ ِمْنَهـا الُْمْجتـازِ إِلَـى     فَلََيأِْتيَّنَّ
 .“غَْيرَِها

ســهھل ئىبنــى ســهئدتىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   - 3776
  :ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــا، شـــۇ جه « مهتىـــگه مهھـــكهم كىمنىـــڭ مهدىـــنهدە جهمهتـــى بولسـ
ــدىن ئايرىلمىســۇن  (ئېسىلســۇن  ــۇ جهمهتى ــى ئ ــى  ). يهن ــنهدە جهمهت مهدى

ــۇن     ــقا تىرىشس ــۈن جهمهت تۇتۇش ــۆزى ئۈچ ــى ئ ــان كىش ــۈنكى . بولمىغ چ
ئىنسانالرنىڭ بېشىغا شۇنداق بىر زامانالر كېلىدۇكى، مهدىنهدە جهمهتى 
بولمىغان كىشى ئۇ يهردىن باشقا يهرگه چىقىپ كهتكـۈچىلهر قاتارىـدىن   

  . ②»سانىلىدۇ
  )6027: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە قهيـس     بـۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئـال، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋ      ): 5781(ھهيسهمى  ①

شـۆئبه ۋە سـهۋرى ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى        . ئىبنى رەبىئ ئىسىملىك بىرى بار
ئهبـۇ يهئالنىـڭ   . سۈرسه، بىر قىسىم ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغـا قويغـان  

  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ئىبنى ئهبۇ ھاتهم بۇ ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىنـى   . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 5790(ھهيسهمى  ②

  .تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن بولسىمۇ، ئۇالرغا سهلبىي باھا بهرمىگهن، ـ دېگهن



   پهزىلىتى، ھهرەم ئىكهنلىكى ۋە شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرمهدىنىنىڭ 

133 

َنَهى َعـْن آطَـامِ    ”أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر - 3777
 .“الَْمِديَنِة أَنْ ُتْهِدَم

پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  - 3777
لىرىنى ئۆرۈشــتىن ېپىلىنهنىــڭ ســســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهد

  . ①توستى
  )1189: بهززار(

َمْن غَاَب َعنِ ”: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 3778
 .الَْمِديَنِة ثَالثَةَ أَيَّامٍ، َجاَءَها َوقَلُْبُه ُمَشرٌَّب َجفَْوةً

الھــۇ ئهنهۇمــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهل - 3778
كىـم مهدىنىـدىن ئـۈچ كـۈن ئايرىلسـا، قهلبـى       «: ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ 

دېگهنلىكىنــى » قايتىــپ كېلىــدۇ) ئۇنىڭغــا(ھهســرەتكه تولغــان ھالــدا 
  . ②رىۋايهت قىلغان

  )880: »ئهلئهۋسهت«(

 إِنََّهـا  َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعنِ - 3779
 .الَْمِديَنةَ َيْعنِي قَالَ الَْمطَرِ قَِليلَةُ أَْرٌض

غهمــبهر ســهلاللالھۇ هيمهن پ: ئهبــۇ ھــۇرەيرە مۇنــداق دەيــدۇ  – 3779
» مهدىنه ھهقىقهتهن يـامغۇر ئـاز ياغىـدىغان يهر   «: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
  . ③دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

  )»ئهلئهۋسهت«؛ 9342 :ئهھمهد(

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ھهسهن ئىبنى يهھيا ئىسىملىك ): 5789(ھهيسهمى  ①
  .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. اتونۇش بىرى بارن

ــى      ): 5839(ھهيســهمى  ② ــى ئهل ــقهمه ئىبن ــۇپ، ســهنهدىدە ئهل ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
  .قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ناتونۇش بىرى بار

مـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه         بۇ ھهدىسنى ئى): 6250(ھهيسهمى  ③
  .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َمـْن   ”: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َساِعَدةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَـالَ  - 3780
  .“كَاَنْت لَُه غََنٌم فَلَْيْسرِ بَِها َعنِ الَْمِديَنِة، فَإِنَّ الَْمِديَنةَ أَقَلƌ أَْرضِ اللَِّه َمطًَرا

ىبنــى ســائىدە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ئابــدۇلالھ ئ - 3780
  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــا،  « ــويلىرى بولسـ ــوتلىتىش ئۈچـــۈن(كىمنىـــڭ قـ مهدىنهنىـــڭ ) ئـ
ــپ چىق  ــىرتىغا ئېلى ــپ كهتس ــۇنى ــۇغ   . س ــنه ئۇل ــۈنكى مهدى ــڭ هللاچ نى

  . ①»يامغۇر ئهڭ ئاز ياغىدىغان يهر زېمىنىدىكى
  )»ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى سـۇاليمان      ): 6260(ھهيسهمى  ①

  .ئىبنى مهسمۇل ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ۋەسهللهمنىڭ مهسجىدى، ئۇنى  ئهلهيهىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ 
زىيارەت قىلىشنىڭ پهزىلىتى ۋە مهدىنىنىڭ بهلگىلىك 

 ئورۇنلىرى

 ُتَشدُّ لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3781
  .الْأَقَْصى َوَمْسجِِد َهذَا َوَمْسجِِدي الَْحَرامِ َمْسجِِد َمَساجَِد لَاثَِةثَ إِلَى إِلَّا الرَِّحالُ

ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    - 3781
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

 يـاكى ئـۇالردا نامـاز   (پهقهت مۇنۇ ئۈچ مهسـجىدنى زىيـارەت قىلىـش    «
مهسجىدى ھهرەم، مېنىڭ بـۇ  : ئۇالر. ئۈچۈنال سهپهرگه چىقىلىدۇ) ئوقۇش

  . ①»مهسجىدىم ۋە مهسجىدى ئهقسا
  )326: تىرمىزى(

ال ُتَشـدُّ  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - 3782
  .“َمْسجِِد الَْخْيِف، َوَمْسجِِد الَْحَرامِ، َوَمْسجِِدي َهذَا: الرَِّحالُ إِال إِلَى ثَالثَِة َمَساجَِد

ــۇرەيرە   – 3782 ــۇ ھ ــهلاللالھۇ    ئهب ــبهر س ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

يـاكى ئـۇالردا نامـاز    (پهقهت مۇنۇ ئۈچ مهسـجىدنى زىيـارەت قىلىـش    «
ــه) ئوقـــۇش ــۈنال سـ ــۇالر. پهرگه چىقىلىـــدۇئۈچـ ، ②مهســـجىدى خهيـــف: ئـ

  . ③»مهسجىدى ھهرەم ۋە مېنىڭ بۇ مهسجىدىم
  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 269(ئهلبانى  ①
 .مىنادىكى مهسجىد: مهسجىدى خهيف ②
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە خهيســهم ئىبنــى مهرۋان   ): 5852(ھهيســهمى  ③

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 ِفي َصلَاةٌ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3783
  .الَْحَراَم الَْمْسجَِد إِلَّا ِسَواُه يَماِف َصلَاٍة أَلِْف ِمْن َخْيٌر َهذَا َمْسجِِدي

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     – 3783
مۇشـــۇ «: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مۇنـــداق دېـــگهن

مهسجىدىمدە ئوقۇلغان بىر ناماز ھهرەم مهسجىدىدىن باشـقا ھهر قانـداق   
  . »ن ئهۋزەلدۇرزدىمهسجىدته ئوقۇلغان مىڭ ناما

  )1190: بۇخارى(

  .فَإِنِّي آِخُر الْأَْنبَِياِء َوإِنَّ َمْسجِِدي آِخُر الَْمَساجِِد: وزاد يف رواية - 3784
: نهقىـل قىلىنغـان   قوشـۇپ  ەيهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـۇ ئىبـار    - 3784

چۈنكى مهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسىمهن، مېنىـڭ مهسـجىدىممۇ   «
  . »قىسىدۇرڭ ئاخىرمهسجىدلهرنى

  )1394: مۇسلىم(

 ِفي َصلَاةٌ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ الزَُّبْيرِ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3785
 ِفي لَاةٌَوَص الَْحَراَم الَْمْسجَِد إِلَّا الَْمَساجِِد ِمْن ِسَواُه ِفيَما َصلَاٍة أَلِْف ِمْن أَفَْضلُ َهذَا َمْسجِِدي
  .َهذَا ِفي َصلَاٍة ِمائَِة ِمْن أَفَْضلُ الَْحَرامِ الَْمْسجِِد

ئابــــدۇلالھ ئىبنــــى زۇبهيــــردىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،  - 3785
مېنىـڭ بـۇ   «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن    

ــقا       ــدىن باشـ ــجىدى ھهرەمـ ــاز مهسـ ــر نامـ ــان بىـ ــجىدىمدە ئوقۇلغـ مهسـ
قۇلغـان مىـڭ نامـازدىن ئهۋزەلـدۇر، مهسـجىدى ھهرەمـدە       مهسجىدلهردە ئو

  . ①»ئوقۇلغان بىر ناماز بۇ مهسجىدىمدە ئوقۇلغان يۈز نامازدىن ئهۋزەلدۇر
  )15685: ئهھمهد(

                                                 
ھىه ھهدىسـنىڭ  بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـه     ): 5858(ھهيسهمى  ①

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سـواه إال  : ويف رواية – 3786
  .اƫسجد اƩرام وصالة يف اƫسجد اƩرام فانه يزيد عليه مائة

مېنىـــــڭ «: يهنه بىـــــر رىـــــۋايهتته مۇنـــــداق دېـــــيىلگهن - 3786
ــقا       ــدىن باشـ ــجىدى ھهرەمـ ــاز مهسـ ــر نامـ ــان بىـ ــجىدىمدە ئوقۇلغـ مهسـ

ــجىدلهردە ــازدىن ئهۋزەل   مهس ــڭ نام ــان مى ــدە  ئوقۇلغ ــجىدى ھهرەم ، مهس
غان نامازدىن يـۈز ھهسسـه   ئوقۇلغان بىر ناماز مېنىڭ مهسجىدىمدە ئوقۇل

  . ①» ئارتۇق
  )425: بهززار(

: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّمَ  : عن َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ - 3787
َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا أَفَْضلُ ِمْن أَلِْف َصالٍة ِفيَما ِسَواُه، إِال الَْمْسجَِد الَْحَراَم، َوَصـالةٌ  ”

  .“ٍة ِفي َمْسجِِدي بِأَلِْف َصالٍةِفي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ أَفَْضلُ ِمْن َصال
ــى    - 3787 ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــردىن پهيغهمـ ــى زۇبهيـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ

  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــقا   « ــاز مهســـجىدى ھهرەمـــدىن باشـ بـــۇ مهســـجىدىمدە ئوقۇلغـــان بىـــر نامـ

مدە ئوقۇلغـان بىـر   مهسجىدلهردە ئوقۇلغان مىڭ نامازدىن ئهۋزەل، مهسجىدى ھهرە
  . ②»ئوقۇلغان مىڭ نامازدىن ئهۋزەل ناماز مېنىڭ مهسجىدىمدە

  )»ئهلكهبىر«(

 َمْسـجِِدي  ِفي َصلَاةٌ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َجابِرٍ َعْن - 3788
 ِمْن أَفَْضلُ الَْحَرامِ الَْمْسجِِد ِفي َوَصلَاةٌ َحَراَمالْ الَْمْسجَِد إِلَّا ِسَواُه ِفيَما َصلَاٍة أَلِْف ِمْن أَفَْضلُ
 .ِسَواُه ِفيَما َصلَاٍة أَلِْف ِمائَِة

ــبهر ســهلاللالھۇ    - 3788 ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى جــابىردىن رى
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ  ): 5858(ھهيســـهمى  ①

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ــهھىه ھهدىســنىڭ      ): 5865(ھهيســهمى  ② ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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مېنىڭ مهسـجىدىمدە ئوقۇلغـان بىـر نامـاز مهسـجىدى ھهرەمـدىن       «
دە ئوقۇلغان مىڭ نامازدىن ئهۋزەل، مهسجىدى ھهرەمـدە  باشقا مهسجىدلهر

 دىنئوقۇلغــان بىــر نامــاز باشــقا مهســجىدلهردە ئوقۇلغــان يــۈز مىــڭ نامــاز
  . ①»ئهۋزەل

  )1406: ئىبنى ماجه(

َصـلَاةٌ  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها، قَالَْت - 3789
  .“جِِدي َهذَا َخْيٌر ِمْن أَلِْف َصلَاٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن الَْمَساجِِد إِلَّا الَْمْسجَِد الَْحَراَمِفي َمْس

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   - 3789
مېنىڭ مهسـجىدىمدە ئوقۇلغـان بىـر نامـاز مهسـجىدى      «: ۋەسهللهمنىڭ

» غــان مىــڭ نامــازدىن ياخشــىراقھهرەمــدىن باشــقا مهســجىدلهردە ئوقۇل
  . ②دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان

  )4691: مهۋسىلى(

عن أŷ سعيد اƪدرى قال ودع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجـال   - 3790
قال أين قال أريد بيت اƫقدس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة يف مسـجدي  

ƫرامهذا أفضل من مائة صالة فيما سواه إال اƩسجد ا. 
ــگهن      - 3790 ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇدرى رەزىيهلالھ ــهئىد خ ــۇ س : ئهب

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىرەيلهننى ئۇزىتىپ قويۇپ
  :ئۇ ئادەم. ــ نهگه بارماقچى بولۇۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىدى

ـــ بهيتۇلم ــبهر       هدقۇــ ــدى، پهيغهمـ ــاقچىمهن، ـ دېگهنىـ ــكه بارمـ دەسـ
  :يهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهله

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1155(انى ئهلب ①
  .بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 5861(ھهيسهمى  ②
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ــ مېنىڭ بۇ مهسجىدىمدە ئوقۇلغان بىر ناماز مهسجىدى ھهرەمـدىن  
  . ①، ـ دېدىوقۇلغان يۈز نامازدىنمۇ ئهۋزەلباشقا مهسجىدلهردە ئ

  )1165: مهۋسىلى(

ْن َصالةٌ َهُهَنا َخْيٌر ِم: َعْن اَألْرقَمِ قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 3791
  .أَلِْف َصالٍة ثَمَّ
ئهرقهمــدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  – 3791

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن
يهنـى  (ئوقۇلغـان بىـر نامـاز ئـۇ يهردە     ) مهسجىدى ھهرەمـدە (بۇ يهردە «
  . ②»نامازدىن ياخشىراقئوقۇلغان مىڭ ) ىدى ئهقسادامهسج

  )907: »ئهلكهبىر«(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعلَى َدَخلُْت قَالَ الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3792
 قَـالَ  التَّقَْوى َعلَى أُسَِّس الَِّذي الَْمْسجَِدْينِ أَيُّ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقُلُْت نَِساِئِه َبْعȐِ َبْيِت ِفي

  .الَْمِديَنِة ِلَمْسجِِد َهذَا َمْسجُِدكُْم ُهَو قَالَ ثُمَّ الْأَْرَض بِِه فََضَرَب َحْصَباَء ِمْن كَفŕا فَأََخذَ
ــدۇ         3792 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇدرى رەزىيهلالھ ــهئىد خ ــۇ س : ـ ئهب

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئاياللىرىـــدىن بىرىنىـــڭ  
  :مهن ئۇنىڭ قېشىغا كىرىپ. ئىكهن ھۇجرىسىدا

ئايهتته تىلغا (ئىككى مهسجىدتىن قايسىسى ! ەسۇلىنىڭ رهللاــ ئى 
ئـۇ بىـر سـىقىم    . ؟ ـ دەپ سـورىدىم  تهقـۋا ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان   ) نئېلىنغـا 

يهرگه چاچقاندىن كېـيىن، مهدىـنه مهسـجىدىنى    ئېلىپ شېغىل تاشنى 
  :كۆرسىتىپ تۇرۇپ

  . ــ سىلهرنىڭ مۇشۇ مهسجىدىڭالر، ـ دېدى
  )1398: مۇسلىم(

                                                 
بۇ ھهدىس ئهبۇ ھۇرەيرە ۋە ئائىشـهدىن رىـۋايهت قىلىنغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه       ): 5868(ھهيسهمى  ①

ىــر ســهنهد بىــلهن ئائىشــهدىن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، بۇنىــڭ   ئهبــۇ يهئــال يهنه ب. ھهدىســنىڭ راۋىيلىرىــدۇر
  .راۋىيلىرىمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ         ): 5863(ھهيسهمى  ②
ئىكهنلىكىنـى   ئهبـۇ ھـاتهم ئـۇ كىشـىنىڭ نـامهلۇم     . سهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى ئىمـران ئىسـىملىك بىـرى بـار      

  .تهبهرانىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئېيتقان
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 الَْمْسـجِدِ  ِفـي  َرُجلَاِن َتَماَرى قَالَ أَبِيِه َعْن الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد بِيأَ اْبنِ َعْن - 3793
 َمْسجُِد ُهَو الْآَخُر َوقَالَ قَُباَء َمْسجُِد ُهَو َرُجلٌ فَقَالَ َيْومٍ أَوَّلِ ِمْن التَّقَْوى َعلَى أُسَِّس الَِّذي
  .َهذَا َمْسجِِدي ُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ

ــى  – 3793 ــداق   ئىبنــ ــىنىڭ مۇنــ ــۇدرى دادىســ ــهئىد خــ ــۇ ســ ئهبــ
) ئـايهتته تىلغـا ئېلىنغـان   (ئىككى ئادەم : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــجىد      ــان مهس ــتىگه قۇرۇلغ ــۋا ئۈس ــارەن تهق ــدىن ئېتىب ــلهپكى كۈنى دەس
  :ئۇالرنىڭ بىرى. االش قىلىپ قالدىتوغرىسىدا دەت

  :ــ ئۇ مهسجىدى قۇبا، ـ دېسه، يهنه بىرى
ــ ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇشۇ مهسـجىدى،  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ مۇنازىرىنى ئاڭالپ. ـ دېدى
  . ①ــ ئۇ، مېنىڭ مۇشۇ مهسجىدىمدۇر، ـ دېدى

  )697: نهسائى(

 الرَُّجلِ َصلَاةُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 3794
 الَْمْسـجِدِ  ِفـي  َوَصلَاُتُه َصلَاةً َوِعْشرِيَن بَِخْمسٍ الْقََباِئلِ َمْسجِِد ِفي َوَصلَاُتُه بَِصلَاٍة َبْيِتِه ِفي
 َصـلَاةٍ  أَلْـفِ  بَِخْمِسَني الْأَقَْصى الَْمْسجِِد ِفي َوَصلَاُتُه َصلَاٍة ِمائَِة َخْمسِبِ ِفيِه ُيَجمَُّع الَِّذي
  .َصلَاٍة أَلِْف بِِمائَِة الَْحَرامِ الَْمْسجِِد ِفي َوَصلَاةٌ َصلَاٍة أَلِْف بَِخْمِسَني َمْسجِِدي ِفي َوَصلَاُتُه

مــبهر ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغه    - 3794
ــۋايهت      ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  :قىلىنىدۇ
كىشــىنىڭ ئــۆز ئۆيىــدە ئوقۇغــان نامىزىغــا بىــر قېــتىم نامــاز        «

قېـتىم   25ئوقۇغاننىڭ ساۋابى؛ مهھهلله مهسـجىدىدە ئوقۇغـان نامىزىغـا    
ناماز ئوقۇغاننىڭ ساۋابى؛ يۇرتنىڭ چـوڭ مهسـجىدىدە ئوقۇغـان نامىزىغـا     

ــان     ق 500 ــادا ئوقۇغ ــجىدى ئهقس ــاۋابى؛ مهس ــڭ س ــاز ئوقۇغاننى ــتىم نام ې
مىــــڭ قېــــتىم نامــــاز ئوقۇغاننىــــڭ ســــاۋابى؛ مېنىــــڭ  50نامىزىغــــا 

ــا   ــان نامىزىغ ــاز ئوقۇغاننىــڭ    50مهســجىدىمدە ئوقۇغ ــتىم نام مىــڭ قې

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 673(ئهلبانى  ①
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مىـڭ قېـتىم نامـاز     100ساۋابى؛ مهسجىدى ھهرەمـدە ئوقۇغـان نامىزىغـا    
  . ①»ئوقۇغاننىڭ ساۋابى بېرىلىدۇ

  )1413: ئىبنى ماجه(

 ِفـي  َصلَّى َمْن قَالَ أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ ْنَع َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 3795
 ِمْن َوَبرǛَِ الَْعذَابِ ِمْن َوَنَجاةٌ النَّارِ ِمْن َبَراَءةٌ لَُه كُِتَبْت َصلَاةٌ َيفُوُتُه لَا َصلَاةً أَْرَبِعَني َمْسجِِدي
  .النِّفَاقِ

ــۋايهت     - 3795 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

ۋاقتىنـــــى  نامازنىـــــڭ كىـــــم مېنىـــــڭ مهســـــجىدىمدە ھېچبىـــــر«
ۋاقىـــت نامـــاز ئـــادا قىلســـا، ئۇنىڭغـــا      40كېچىكتـــۈرمىگهن ھالـــدا  

ۋە ئازابقا دۇچـار بولماسـلىق يېزىۋېتىلىـدۇ ھهم     جهھهننهمدىن قۇتۇلۇش
  . ②»ئۇ نىپاقتىن نېرى قىلىنىدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«؛ 12173: ئهھمهد(

 َبْيَن َما قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3796
  .َحْوِضي َعلَى َوِمْنَبرِي الَْجنَِّة رَِياضِ ِمْن َرْوَضةٌ َوِمْنَبرِي َبْيِتي

ئهبــــۇ ھــــۇرەيرەدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، پهيغهمــــبهر  – 3796
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىن   « ــنهت باغچىلىرى ھــۇجرام بىــلهن مۇنبىرىمنىــڭ ئارىســى جهن
  . »نىڭ ئۈستىدىدۇر)ھهۋزى كهۋسهر(بىرىدۇر، مۇنبىرىم كۆلۈم 

  )1888: رىبۇخا(

 َرَواِتـبُ  َهذَا ِمْنَبرِي قََواِئَم إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َسلََمةَ أُمِّ َعْن - 3797
  الَْجنَِّة ِفي

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 299(ئهلبانى  ①
رىـۋايهت قىلغـان   ) بىـر قىسـمىنى  (بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، تهبهرانى ۋە تىرمىـزى  ): 5878(ھهيسهمى  ②

  .ـ دېگهنبولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، 
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ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    - 3797
مۇنبىرىمنىڭ «: دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

  . ①»تىندۇرجهننهتدەسسىگهن جاي پۇتلىرى 
  )696: نهسائى(

عن سعد بن أŷ وقاȋ أن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال ما بني بيƓ ومنـƎى   - 3798
  .روضة من رياض اƨنة) أو قƎي ومنƎي(

سهئد ئىبنـى ئهبـۇ ۋەققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت        - 3798
: ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   قىلىنىدۇكى

نىـڭ ئارىسـى   )ياكى قهۋرەم بىـلهن مـۇنبىرىم  (ىم ھۇجرام بىلهن مۇنبىر«
  . ②»جهننهت باغچىلىرىدىن بىرىدۇر

  )»ئهلئهلكهبىر«؛ 1195: بهززار(

عن أŷ سعيد اƪدرى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال منـƎى    - 3799
 .ن ترع اƨنة وما بني اƫنƎ وبيت عائشة روضة من رياض اƨنةعلى ترعة م

ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  - 3799
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

مـۇنبىرىم  . بىرىنىـڭ ئۈسـتىدىدۇر   دەرۋازىلىرىـدىن مۇنبىرىم جهنـنهت  «
ىســـىنىڭ ئارىســـى جهنـــنهت باغچىلىرىـــدىن بىـــلهن ئائىشـــهنىڭ ھۇجر

  . ③»بىرىدۇر
  )»ئهلئهۋسهت«(

إِنَّ ِفي الَْمْسجِِد لَُبقَْعةً ”: َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 3800
، َوِعْنَدَها َجَماَعةٌ “ال أَنْ ُيطَيََّر لَُهْم ِفيَها قُْرَعةٌقَْبلَ َهِذِه اُألْسطَُواَنِة، لَْو َيْعلَُم النَّاُس َما َصلَّْوا ِفيَها إِ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 672(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، بهززارنىــڭ راۋىيلىــرى        ): 5884(ھهيســهمى  ②

  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 5888(ھهيسهمى  ③
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َيا أُمَّ الُْمǘِْمنَِني، َوأَْيَن ِهَيÝ فاْسَتْعَجَمْت َعلَْيهِْم، فََمكَثُوا : ِمْن أَْصَحابِِه، َوأَْبَناِء الُْمَهاجِرِيَن، فَقَالُوا
إِنََّها َسـُتْخبُِرُه بِـذَِلَك الَْمكَـاِن،    : ِه ْبُن الزَُّبْيرِ، فَقَالُواِعْنَدَها َساَعةً، ثُمَّ َخَرُجوا، َوثََبَت َعْبُد اللَّ

ِتـي  فَأَْرَمقُوُه ِفي الَْمْسجِِد َحتَّى َيْنظُُروا َحْيثُ ُيَصلِّي، فََخَرَج َبْعَد َساَعٍة، فََصلَّى ِعْنَد اُألْسطَُواَنِة الَّ
َوِهـَي  ”: أُْسطَُواَنةُ الْقُْرَعِة، قَـالَ َعِتيـقٌ  : ِه ْبنِ الزَُّبْيرِ، َوِقيلَ لََهاَصلَّى إِلَْيَها اْبُنُه َعاِمُر ْبُن َعْبِد اللَّ

َنَها َوَبْيَن الِْمْنَبـرِ  اُألْسطَُواَنةُ الَِّتي َواِسطَةٌ َبْيَن الْقَْبرِ َوالِْمْنَبرِ، َعْن َيِمينَِها إِلَى الِْمْنَبرِ أُْسطَُواَنَتْينِ، َوَبْي
أُْسـطَُواَنةُ  : ، َوَبْيَنَها َوَبْيَن الرَّْحَبِة أُْسطَُواَنَتْينِ، َوِهَي َواِسطَةٌ َبْيَن ذَِلَك، َوِهَي ُتَسـمَّى أُْسطَُواَنَتْينِ
  .“الْقُْرَعِة

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  – 3800
مهسجىدنىڭ مۇشۇ تۈۋرۈكى ئۇدۇلىدا بىر ئورۇن بـاركى،  «: ۋەسهللهمنىڭ

ۇسۇلمانالر ئۇ يهرنىـڭ قهدىـر ـ قىممىتىنـى بىلسـه ئىـدى، شـۇ ئورۇنـدا         م
ــوالتتىهنامــاز ئوقــۇش ئۈچــۈن چ  دېگهنلىكىنــى نهقىــل » ك تاشالشــقان ب

ــدى ــاھاب   . قىلـ ــوپ سـ ــر تـ ــدا بىـ ــڭ يېنىـ ــىم  ئۇنىـ ــر قىسـ ــلهن بىـ ه بىـ
  :ئۇالر. نىڭ بالىلىرى بار ئىدىمۇھاجىرالر
ـــ ئــى م ــۇ يهر قهيهر؟ ـ د   ! ئمىنلهرنىــڭ ئانىســىۇـ ەپ ســورىغانىدى، ئ

ــدى     ــادە بىلدۈرمى ــۇق ئىپ ــا ئوچ ــا ئۇالرغ ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــۇالر . ئائىش ئ
ئائىشــهنىڭ قېشــىدا بىــرەر ســائهتتهك ئولتۇرغانــدىن كېــيىن چىقىــپ   

  :ئۇالر. كهتتى، لېكىن ئىبنى زۇبهير قېلىپ قالدى
ــ دەپ   ــ شۇ ئورۇننى ئىبنـى زۇبهيـرگه ئېيتىـپ بېرىشـى مـۇمكىن،     

ــڭ  ــتى ۋە ئۇنى ــۈن    ئويالش ــۆرۈش ئۈچ ــدىغانلىقىنى ك ــاز ئوقۇي قهيهردە نام
ــلىدى    ــقا باش ــۇنى ساقالش ــپ، ئ ــجىدكه كىرى ــر  . مهس ــر بى ــى زۇبهي  ئىبن

كېيىن چىقىپ، مهسجىدكه كىردى ۋە ئـوغلى ئـامىر ئىبنـى     ۋاقىتتىن
ئىبنى زۇبهير قـاراپ نامـاز ئوقۇغـان تۈۋرۈكنىـڭ قېشـىدا نامـاز        ھئابدۇلال
دەپ  “چهك تاشـالش تـۈۋرۈكى  ”ۈۋرۈك شۇنىڭدىن ئېتىبارەن، ئۇ ت. ئوقۇدى

  .ئاتىلىشقا باشلىدى
ــق  ــي(ئهتىـ ــدۇ ) راۋىـ ــداق دەيـ ــى   : مۇنـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۇ، پهيغهمـ ئـ

ئۇنىـڭ ئـوڭ   . ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسـى بىـلهن مـۇنبىرى ئارىسـىدىكى تۈۋرۈكتـۇر     
تهرىپىدىن مۇنبهرگىچه بولغان ئارىلىقتا ئىككى تـۈۋرۈك، ئۇنىـڭ بىـلهن مـۇنبهر     

تۈۋرۈك بـار بولـۇپ،    ئىككىئىككى تۈۋرۈك، ئۇنىڭ بىلهن ھويال ئارىسىدا  ئارىسىدا
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دەپ  “چهك تاشـالش تـۈۋرۈكى  ”دەل ئوتتۇرىسىدا ئىـدى ۋە  مۇشۇ تۈۋرۈكلهرنىڭ  ئۇ
  . ①ئاتىالتتى

  )866: »ئهلئهۋسهت«(

َمـْن َزاَر قَْبـرِي   ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ - 3801
  .“َوَجَبْت لَُه َشفَاَعِتي

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    -3801
منــى ەكىــم مېنىــڭ قهبر«: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

  . ②دېگهن» اجىب بولىدۇمېنىڭ شاپائىتىم ۋزىيارەت قىلسا، ئۇنىڭغا 
  )1198: بهززار(

َمْن َحجَّ فَـَزاَر  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نِ اْبنِ ُعَمَر، قَالََع - 3802 
  .“قَْبرِي َبْعَد َمْوِتي كَانَ كََمْن َزاَرنِي ِفي َحَياِتي

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 3802
  : للهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه

ــڭ      « ــپ، مېنى ــيىن ھهج قىلى ــدىن كې ــات بولغان ــى مهن ۋاپ كىمك
قهبرەمنــى زىيــارەت قىلســا، مېنــى ھايــات ۋاقتىمــدا زىيــارەت قىلغانغــا   

  . ③»ئوخشاش بولىدۇ
  )»ئهلئهۋسهت«؛ 13497: »ئهلكهبىر«(

َجٍة كَاَنْت ِعْنـَد قَْبـرِ   َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ، أَنَُّه َرأَى َرُجال َيجِيُء إِلَى فُْر - 3803
أَال أَُحدِّثُكُْم َحِديثًا َسـِمْعُتُه  : النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيْدُخلُ ِفيَها فََيْدُعو، فََنَهاُه، فَقَالَ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، مۇئهللىپ بـۇ يهردە قىسـقارتىپ نهقىـل    ): 5891(ھهيسهمى  ①

  . قىلغان، ـ دېگهن
ە ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئىبـراھىم    بـۇ ھهدىسـنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىد      ): 5841(ھهيسهمى  ②

  .، ـ دېگهنغهففارى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
ھهفــس ئىبنــى ئهبــۇ داۋۇد بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ): 5843(ھهيســهمى  ③

ئىمام ئهھـمهد ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سۈرسـه، بهزىـلهر         . ئىسىملىك بىرى بار
  .ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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ِخذُوا قَْبرِي ِعيـًدا،  ال َتتَّ”: ِمْن أَبِي، َعْن َجدِّي، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  .“َوال ُبُيوَتكُْم قُُبوًرا، فَإِنَّ َتْسِليَمكُْم َيْبلُُغنِي أَْيَنَما كُْنُتْم

ئهلى ئىبنى ھۈسهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا بىـر كىشـىنىڭ      - 3803
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قهبرىسـى يېنىـدىكى بىـر     

قـــانلىقىنى كـــۆردى ـ دە، ئۇنـــداق    ئازگالغـــا كىرىۋېلىـــپ دۇئـــا قىلىۋات
  :قىلىشتىن توسۇپ

ـــ مهن ســىلهرگه  ــداق بىــر   )ئهلــى(دادام چــوڭ ـ دىــن ئاڭلىغــان مۇن
: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم. ھهدىســنى ســۆزلهپ بېــرەي

مېنىــــڭ قهبرەمنــــى ھېيتگــــاھ قىلىۋېلىــــپ، ئــــۆز ئۆيــــۈڭالرنى      «
ىزكى، مهيلــى قهيهردە شۈبهىســ. قهبرىســتانلىققا ئايالنــدۇرۇپ قويمــاڭالر

نهزەر، ئوقۇغــان ھهر بىــر دۇرۇد ۋە ســاالملىرىڭالر يــبولۇشــۇڭالردىن قهتئى
  . ①دېگهنىكهن، ـ دېدى» ماڭا يېتىدۇ

  )469: مهۋسىلى(

 َراِكًبـا  قَُباءă َيُزوُر كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3804
 .اَوَماِشًي

پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  - 3804
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قۇبانى بهزىدە ئۇالغلىق، يهنه بهزىدە پىيـادە  

  . قىالتتى، ـ دېدىزىيارەت 
  )1399: مۇسلىم(

َسلََّم َيأِْتي َمْسجَِد قَُباٍء َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 3805
  .َراِكًبا َوَماِشًيا فَُيَصلِّي ِفيِه َركَْعَتْينِ

                                                 
جهئـفهر ئىبنـى ئىبـراھىم    ۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە      بۇ ھهدىسنى ئهب): 5847(ھهيسهمى  ①

ئىبنــى ئهبــۇ ھــاتهم ئــۇنى تىلغــا ئېلىــپ ئــۆتكهن بولســىمۇ، ســهلبىي باھــا . جهئــفهرى ئىســىملىك بىــرى بــار
  .قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بهرمىگهن
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: ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا يهنه مۇنـــداق دەيـــدۇ - 3805
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قۇبــا مهســجىدىگه ئۇالغلىــق  

   .ناماز ئوقۇيتتى ياكى پىيادە كېلهتتى ۋە ئىككى رەكئهت
   )1399: مۇسلىم(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أَْصَحابِ ِمْن َوكَانَ الْأَْنَصارِيَّ șَُهْيرٍ ْبَن أَُسْيَد َعْن - 3806
  .كَُعْمَرٍة قَُباٍء َمْسجِِد ِفي الصَّلَاةُ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُيَحدِّثُ َوَسلََّم

ھابىلهردىن ئۇسـهيد ئىبنـى زۇھهيـر ئهنسـارى پهيغهمـبهر      سا - 3806
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت 

قۇبا مهسجىدىدە ئوقۇلغـان نامازغـا ئـۆمرە قىلغاننىـڭ سـاۋابى      «: قىلىدۇ
  . ①»بېرىلىدۇ

  )324: تىرمىزى(

لُ قَُباٍء النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َسأَلَ أَْه: َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ، قَالَ - 3807
ِلَيقُوَم َبْعُضكُْم فََيْركَـَب  ”: أَنْ َيْبنَِي لَُهْم َمْسجًِدا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا، فََحرَّكَها، فَلَْم َتْنَبِعثْ، فََرَجَع فَقََعـَد  ، فَقَاَم أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فََرِكَبَه“النَّاقَةَ
فَقَاَم ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فََرِكَبَها، فََحرَّكَها، فَلَْم َتْنَبِعثْ، فََرَجَع فَقََعَد، ثُـمَّ قَـالَ   

، فَقَاَم َعِلـيٌّ  “ُضكُْم فََيْركََب النَّاقَةَِلَيقُوَم َبْع”: َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصَحابِِه
َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَلَمَّا َوَضَع رِْجلَُه ِفي غََرزِ الرِّكَابِ، َوثَبََّت بِِه، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

  .“فَإِنََّها َمأُْموَرةٌ َيا َعِليُّ إِْرǷِ زَِماَمَها َواْبُنوا َعلَى َمَدارِها”: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
قۇبـا  : جابىر ئىبنى سـهمۇرەدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     -3807

ئهھلــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئــۆزلىرى ئۈچــۈن 
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ . مهســـجىد ســـېلىپ بېرىشـــنى تهلهپ قىلـــدى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 267(ئهلبانى  ①
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ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   . ېدىـ د! ــ بىرىڭالر تۆگىگه مىنسۇن
. لېكىن تۆگه ھهرىكهت قىلمىدى. تۆگىگه مىنىپ، ھهيدىمهكچى بولدى

ئانـدىن  . پ جايىغـا ئولتـۇردى  تۆگىدىن چۈشـۈ ىڭ بىلهن، ئهبۇ بهكرى شۇن
ئهممـا  . ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ تـۆگىگه مىنىـپ، ھهيـدىمهكچى بولـدى      

، ئۇمـۇ قايتىـپ كېلىـپ    شـۇنىڭ بىـلهن  . ھهرىـكهت قىلمىـدى   تۆگه يهنه
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يهنه بىــر  . جايىغــا ئولتــۇردى

  :قېتىم

بـۇ قېـتىم ئهلـى    . ــ دېـدى  ! ــ بىرىڭالر تـۆگىگه مىنىـپ، ھهيدىسـۇن   
ــۇتىنى       ــدى ۋە پ ــدىمهكچى بول ــپ ھهي ــۆگىگه مىنى ــۇ ت ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر چىـڭ ئولتۇرغانـدىن كېـيىن،    ئۈزەڭگىگه قويـۇپ  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

. ــ دېـدى  ! تۆگىنىـڭ چۇلـۋۇرىنى بـوش قويـۇپ بهرگىـن     ! ــ ئـى ئهلـى  
  :ئاندىن باشقىالرغا

ــــ تــۆگه ئايلىنىــپ كېلىــپ توختىغــان يهرگه مهســجىد ســېلىڭالر، 
، ـ  ه مهسـجىد سـېلىنغان ئـورۇننى كۆرسىتىشـكه بۇيرۇلغـان     چۈنكى تـۆگ 

  . ①دېدى
  )2033: »ئهلكهبىر«(

أُُحُد  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد، قَالَ َعْن - 3808
  .“ُركٌْن ِمْن أَْركَاِن الَْجنَِّة

سهھل ئىبنى سهئدتىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر    - 3808
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»لىرىدىن بىرىدۇر)بۇلۇڭ(جهننهت رۇكنى ) تېغى(ئۇھۇد «

                                                 
ىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى يهئـال ئهسـلهمى     بۇ ھهد): 5897(ھهيسهمى  ①

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى جهئـفهر         ): 5911(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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   )7516: مهۋسىلى(

 أُُحـًدا  إِنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َماِلٍك ْبُن أََنُس َعْن - 3809
 .َوُنِحبُُّه ُيِحبَُّنا َجَبلٌ

ئهنهس ئىبنى مالىكتىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  - 3809
  : يهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهله

ئۇھۇد شۇنداق بىر تـاغكى، ئـۇ بىزنـى ياخشـى كۆرىـدۇ، بىزمـۇ ئـۇنى        «
  . »ياخشى كۆرىمىز

  )1393: مۇسلىم(

  .“فَإِذَا جِئُْتُموُه فَكُلُوا ِمْن َشَجرِِه، َولَْو ِمْن ِعَضاِهِه: وزاد يف األوسط - 3810
ســـهلاللالھۇ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته كېلىشـــىچه، پهيغهمـــبهر   - 3010

  : مۇنداق دېگهنسۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئهلهيهى ۋەسهللهم 
بىـر  (ئهگهر ئۇھۇد تېغىغـا كېلىـپ قالسـاڭالر، ئۇنىـڭ دەرىخىـدىن      «

   ① »!ئهڭ بولمىغاندا تىكهنلىرىدىن بولسىمۇ يهڭالر. يهڭالر) نهرسىلهر
  )1926: »ئهلئهۋسهت«(

نِ َجْبرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه أَبِي َعْبسٍ، ُعثَْمانُ ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَبِي َعْبسِ ْب - 3811
أُُحٌد َجَبلٌ ُيِحبَُّنا َوُنِحبُُّه ، إِنَُّه َعلَى َبابٍ ِمْن أَْبَوابِ ”: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

 .“ِمْن أَْبَوابِ النَّارِ الَْجنَِّة، َوِعٌري َجَبلٌ ُيْبِغُضَنا َوُنْبِغُضُه، َوُهَو َعلَى َبابٍ
ئوســمان ئىبنــى ئىســهاق ئىبنــى ئهبــۇ ئهبــس ئىبنــى جهبــر  - 3811

دادىسى ئارقىلىق بوۋىسى ئهبۇ ئهبستىن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   
  : ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ئۇ، . ئۇھۇد تېغى بىزنى ياخشى كۆرىدۇ، بىزمۇ ئۇنى ياخشى كۆرىمىز«
ئهيـر تېغـى بولسـا،    . ئۈسـتىدىدۇر جهننهتنىڭ ئىشىكلىرىدىن بىرىنىـڭ  

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە كهسىر ئىبنى زەيد ئىسىملىك ): 5913 ھهيسهمى ①

 .ئىمام ئهھمهد ئۇنى ئىشهنچلىك دەپ قارىسا، باشقىالر ئۇنىڭغا ھهر خىل باھا بهرگهن، ـ دېگهن. بىرى بار
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ئــۇ، جهھهننهمنىــڭ . بىزنــى يامــان كۆرىــدۇ، بىزمــۇ ئــۇنى يامــان كــۆرىمىز
  . ①»ستىدىدۇرئىشىكلىرىدىن بىرىنىڭ ئا

  )1199: بهززار(

قَالَ . “َعلَى ذَُبابٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى”َسْهلٍ ابن َسْعِد  – 3812
  .َبلََغنِي أَنَّ ذَُباَب َجَبلٌ بِالِْحَجازِ، َوقَْولُُه َصلَّى َعلَْيِه َيْعنِي َباَرَك َعلَْيِه: أَُبو الْقَاِسمِ

پهيغهمـبهر  : سهھل ئىبنـى سـهئد مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ      - 3812
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھىجـاز زېمىنىـدىكى زۇبـاب ئىسـىملىك       

  . ②اغقا بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلدىت
  )5712: »ئهلكهبىر«(

عن عروة بن الزبري أن عائشة أخƎته أŒا Ƨعت النƑ صلى اهللا عليه وسلم  - 3813
 .يقول بطحان على بركة من برك اƨنة

ــدۇ   - 3813 ــداق دەي ــر مۇن ــۇرۋە ئىبنــى زۇبهي ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ  : ئ
: سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ئهنهانىڭ ماڭا ئېيتىشـىچه، پهيغهمـبهر   

ــان « ــۆللهردىن بىرىنىــڭ ئۈســتىدىدۇر  ) ۋادىســى(بۇته » جهننهتتىكــى ك
  . ③دېگهن

  )1200: بهززار(

عن اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قال إِنَُّه َسِمَع ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُـولُ   - 3814
ْيِه َوَسلََّم بَِواِدي الَْعِقيقِ َيقُولُ أََتانِي اللَّْيلَةَ آٍت ِمْن َربِّي فَقَالَ َصلِّ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  ِفي َهذَا الَْواِدي الُْمَباَرِك َوقُلْ ُعْمَرةً ِفي َحجٍَّة

                                                 
دىدە ئابدۇلمهجىـد ئىبنـى   بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنه ): 5912(ھهيسهمى  ①

  .ئهبۇ ئهبهس ئىسىملىك بىر بار، ـ دېگهن
ئابــدۇلمۇھهيمىن ئىبنــى بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ): 5915(ھهيســهمى  ②

  .ئابباس ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
سـهنهدىدە ئىسـمى ئاتالمىغـان بىـرى بـار، ـ        بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ،): 5918(ھهيسهمى  ③

  .دېگهن
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ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 3814
ــگهن    ــداق دې ــۇ مۇن ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنه مهن ئهقىــق : قىلىنىــدۇكى، ئ

ــداق      ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىدا پهيغهمـ ۋادىسـ
ــدىم  ــى ئاڭلى ــرى    «: دېگهنلىكىن ــتىن بى ــارىم تهرەپ ــېچه پهرۋەردىگ ــۇ ك ب

ھهج ئىچىـدە  ”: بـۇ مۇبـارەك جىلغىـدا نامـاز ئوقـۇغىن ۋە     : كېلىپ، ماڭـا 
  . »ـ دېدى! دېگىن“ ئۆمرەگه نىيهت قىلدىم

   )1534: بۇخارى(

َماِلٌك لَا َيْنَبِغي ِلأََحٍد أَنْ ُيَجاوَِز الُْمَعرَّسِ إِذَا قَفَلَ َراجًِعا إِلَى الَْمِديَنـِة  قَالَ  - 3815
  .ِهَحتَّى ُيَصلَِّي ِفيَها َما َبَدا لَُه ِلأَنَُّه َبلََغنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعرََّس بِ

مهدىنىگه قايتىـپ  : نهۇ مۇنداق دەيدۇمالىك رەزىيهلالھۇ ئه – 3815
ــگهن يهردە چامىنىـــڭ   ــۇئهررەس دېـ ــى مـ ــداق كىشـ ــان ھهرقانـ  كېلىۋاتقـ

نكى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ۈچ. يېتىشىچه ناماز ئوقۇپ ئۆتسۇن
ــۇپ    ــۇ يهردە قونـ ــهللهمنىڭ شـ ــۇپ (ۋەسـ ــاز ئوقـ ــۆتكهنلىكىنى ) ۋە نامـ ئـ

  . ①ئاڭلىدىم
  )2045: ئهبۇ داۋۇد(

َرأَْيـُت  : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َخْيثََمةَ، قَالَ عن َسْعِد - 3816
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَفََنْنَتِقـلُ إِلَـى   : كَأَنَّ َرْحَمةً َوقََعْت َبْيَن بƗ َساِلمٍ َوَبْيَن بƗ َبَياَضةَ، فَقَالُوا

  .يَها، فَقََبُروا ِفيَها َمْوَتاُهْمال، َولَِكنِ اقُْبُروا ِف: َمْوِضِعَهاÝ قَالَ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : هيسهمه مۇنداق دەيدۇخسهئد ئىبنى  - 3816

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــــ بهنـــى ســـالىم قهبىلىســـى بىـــلهن بهنـــى بهيـــاز قهبىلىســـىنىڭ 

غا رەھمهت چۈشكهنلىكىنى كۆرگهندەك بولدۇم، ـ  )دىكى جاي(ئوتتۇرىسى 
  :ساھابىالر. دېدى

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1799(ئهلبانى  ①



   ...ئهلهيهىسساالمنىڭ مهسجىدى، ئۇنى زىيارەت قىلىشنىڭ پهزىلىتى ۋە مهدىنىنىڭ بهلگىلىكپهيغهمبهر 

151 

نىڭ رەھمىتى چۈشـكهن يهرگه كۆچمهيلىمـۇ؟ ـ    هللا! ەسۇلۇلالھــ ئى ر
  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــاق   ـــ ي ــۆچمهڭالر(ـ ــنه   )ك ــۇ يهردە دەپ ــۈكلىرىڭالرنى ش ــېكىن ئۆل ، ل
ئۇالردىن بىرەسى ۋاپات بولسا، شۇ يهرگه دەپـنه  . قىلساڭالر بولىدۇ، ـ دېدى 

  . ①قىلىناتتى
  )5416: »ئهلكهبىر«(

لَْو َرأَْيَتنِي َوَرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم آخذ بيدي يف : قَالَْت أُمُّ قَْيسٍ - 3817
. َيا أُمَّ قَـْيسٍ : سكة من سكك اƫدينة، ما فيها بيت حƓ انتهى إىل بقيع الغرقد، فقال ِلي

َهِذِه الَْمقَْبَرةَ َيْبَعثُ اللَُّه ِمْنَها َسْبِعَني أَلْفًـا   لََتَريِنَّ: قَالَ. لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه: قُلُْت
: فَقَاَم ُعكَّاَشةُ، فَقَالَ. َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ، َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ

َسَبقََك بَِهـا  : َوأََنا َيا َرُسولَ اللَِّهÝ قَالَ: ُر، فَقَالَفَقَاَم آِخ. َوأَْنَت: َوأََنا َيا َرُسولَ اللَِّهÝ قَالَ
 .ُعكَّاَشةُ

پهيغهمــبهر : ئۇممــۇ قهيســتىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  - 3817
ىرىــدىن ئــۆي يــوق كوچىلســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهدىنىنىــڭ  
  :باقى مازارلىقىغا كهلگهندە. بىرىدە قولۇمدىن تۇتقان پېتى كېتىۋاتاتتى

  :مهن. ـ دېدى! ــ ئى ئۇممۇ قهيس
ساڭا خىزمهت قىلىشـنى   !ھئى رەسۇلۇلالخىزمىتىڭگه ھازىرمهن ــ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدىمبهخت دەپ بىلىمهن، 
مىـڭ   70نىـڭ قىيـامهت كۈنىـدە بـۇ قهبرىسـتانلىقتىن      هللاــ ئۇلـۇغ  

ــدا تۇ   ــۇق ھال ــدەك نۇرل ــۇن ئاي ــۈزلىرى تول ــانلىقىنى ۋە كىشــىنى ي رغۇزغ
ــدى     ــنهتكه كىرگــۈزگهنلىكىنى كۆرىســهن، ـ دې ــۇنى . ھېسابســىزال جهن ب

  :ئاڭلىغان ئۇككاشه
ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــۇ ! ـ ــۇالردىنمۇ (مهنچ ــۇ ش ــورىدى،    )مهنم ؟ ـ دەپ س

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
يهئقـۇب ئىبنـى مـۇھهممهد    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ): 5907(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن زۇھرى ھهققىدە ھهر خىل باھاالر بېرىلگهن، ـ
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يهنه بىـــر . ، ـ دېـــدى   )شـــۇالرنىڭ قاتارىـــدىن بولىســـهن(ـــــ ســـهنمۇ 
  :ساھابىمۇ

ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    مهنچۇ؟! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ①تى، ـ دېدىچاققان چىقــ ئۇككاشه سهندىن 
  )25/181: »ئهلكهبىر«(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
انـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ماڭـا نـاتونۇش بىـرى بـار، ـ           بۇ ھهدىسـنى تهبهر ): 5908(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن
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  لىق قىلىشقۇربان

 قومي ةفاطم يا :صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول قال قال سعيد أَبِي عن - 3818
 مـن  سـلف  ما لك يغفر أن دمها من تقطر قطرة بكل لك فان فاشهديها أضحيتك إىل

 وللمسـلمني  أولنا البيت أهل خاصة ألنا صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول يا قالت ذنوبك
   .وللمسلمني لنا بل قال

پهيغهمــبهر : ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 3818
  :ى ۋەسهللهم فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغاسهلاللالھۇ ئهلهيه

 .قۇربانلىقىڭ بوغۇزلىنىۋاتقاندا، سهنمۇ يېنىدا تۇرغىن !مهىاتفئى ــ 
ئــۆتكهن  هللائۈچــۈن  بىــر تــامچه قــان ھهر ئاققــانچــۈنكى قۇربــانلىقتىن 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهامه ىاتف. دېدى ، ـگۇناھلىرىڭنى مهغپىرەت قىلىدۇ
خاسـمۇ يـاكى بىـز ۋە     ئۈچـۈنال  هھلى بهيـت ئ ، بىزبۇ !ھلالۇئى رەسۇلــ 

ر پهيغهمــبه. دەپ ســورىدى بــارلىق مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن شــۇنداقمۇ؟ ـ      
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .①دېدى ، ـ)شۇنداق(ــ ھهم بىز ھهم بارلىق مۇسۇلمانالر ئۈچۈن 
 )1202 :بهززار(

 إنَّ: َوقُوِلي :وزاد حصني، نب عمران عن حنوه بضعف واألوسط وللكبري - 3819
  .ِللَِّه َوَمَماِتي َوَمْحَياَي َوُنُسِكي َصالِتي

ئىمران ئىبنى ھۈسهيندىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىـۋايهت   – 3819
قىلىنغــــان بولــــۇپ، ئۇنىڭــــدا يهنه پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى 

 ،مېنىــــڭ نــــامىزىم﴿ :ۋەســــهللهمنىڭ فــــاتىمه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهاغــــا

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهتىيه ئىبنى قهيس ئىسـىملىك  ): 5934(ھهيسهمى  ①

  .ھهر خىل باھاالر بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
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دۇنيــادا قىلغــان ياخشــىلىقلىرىم ۋە (ۋە مامــاتىم  ھايــاتىم ،قۇربــانلىقىم
ــائهت ــادەتلىرىم -تـ ــارى ا ) ئىبـ ــڭ پهرۋەردىگـ ــدۇرهللا ئالهملهرنىـ  ①Ŷئۈچۈنـ

  . ②نهقىل قىلىنغان ـ دېگهنلىكى! دېگىن
  )18/239 :»ئهلكهبىر«(

ـ  َهذَا ِفي آَدَم اْبُن َعِملَ َما، أَْضَحى َيْومِ ِفي :ُهَعرف َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3820  ْومِ،الَْي
  .ُتوَصلُ َمقْطُوَعةً َرِحًما َيكُونَ أَنْ إِال ُيَهَراُق، َدمٍ ِمْن أَفَْضلَ

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــا ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 3820
: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   دۇكى، ىقىلىن

ــۈنى « ــت ك ــان ھېي ــاننى       ،قۇرب ــۇرۇق ـ تۇغق ــان ئ ــۈپ قالغ  ئارىســى ئۈزۈل
يوقالشنى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئىنسانالر ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىشتىنمۇ 

   .③»ئهۋزەل ئىش يوق
  )10948 :»ئهلكهبىر«(

 َيـا  َيقُولُ فََسِمْعُتُه بَِعَرفَاٍت النَّبِيِّ َمَع ُوقُوفًا كُنَّا قَالَ ُسلَْيمٍ ْبنِ ِمْخَنِف َعْن - 3821
 الَِّتـي  ِهَي الَْعِتَريةُ َما َتْدُرونَ َهلْ َوَعِتَريةٌ أُْضِحيَّةٌ َعامٍ كُلِّ ِفي ٍتَبْي أَْهلِ كُلِّ َعلَى النَّاُس أَيَُّها

  .الرََّجبِيَّةَ ُتَسمُّوَنَها
ئهرافاتتـا پهيغهمـبهر   : مۇنداق دەيدۇ ۇلهيمئىبنى س فمىخنه -3821

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن بىلـــله تۇراتتـــۇق، پهيغهمـــبهر 
  :ئهلهيهىسساالم

تىم ېـ يىلـدا بىـر ق   هلىھهر بىـر ئـائ  ) كۈچى يهتـكهن ! (قى خااليىئ«
ــرە  ــانلىق ۋە ئهتىـ ــرەكقۇربـ ــى كېـ ــىلهر ئهتىر .قىلىشـ ــېمه ەسـ نىـــڭ نـ

دەپ ئاتىۋالغان  “رەجهبىيه”سىلهر ــ ئىكهنلىكىنى بىلهمسىلهر؟ ئهتىرە 

                                                 
 .ـ ئايهت 162سۈرە ئهنئام،  ①
ــهمى  ② ــۇ ھ): 5938(ھهيس ــهنهدىدە    ب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــهمالى    هدىس ــزە س ــۇ ھهم ئهب

  .بىرى بار، ـ دېگهن ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ھهسهن ئىبنى يهھيـا خۇشـهنى   ): 5939(ھهيسهمى  ③

نچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى    لېكىن بهزىلهر ئۇنىـڭ ئىشـه  . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
 .سۈرگهن، ـ دېگهن
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» قۇربــانلىقتۇر) ئېيىنىــڭ ھـۆرمىتىگه ئاتــاپ بوغۇزلىغـان  يهنـى رەجهب  (
   .①دېدى

  )1518 :تىرمىزى(

 فَقَالَ ِهَي أََواجَِبةٌ الْأُْضِحيَِّة َعْن ُعَمَر اْبَن َسأَلَ َرُجلًا أَنَّ ُسَحْيمٍ ْبنِ َجَبلَةَ َعْن - 3822
 َرُسولُ َضحَّى أََتْعِقلُ فَقَالَ َعلَْيِه فَأََعاَدَها َالُْمْسِلُمونَ صلى اهللا عليه وسلم اللَّه َرُسولُ َضحَّى
  . َوالُْمْسِلُمونَ اللَّه

كىشــى ئــۆمهر  بىــر :يم مۇنــداق دەيــدۇجهبهله ئىبنــى ســۇھه - 3822
  :ئىبنى خهتتابتىن

ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   . دىورىدەپ سـ ـ قۇربانلىق قىلىـش ۋاجىپمـۇ؟    ــ 
  :ئهنهۇ

ـــ  ــبهــ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلمانالر  ر سـ ۋە مۇسـ
ــانلىق قىلغــان ــۇ كىشــى يهنه ســ . دەپ جــاۋاب بهردى ، ـ  قۇرب  نىدى،ورىغائ

  :ھهزرىتى ئۆمهر
ـــ  ــبهر”ــ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلمانالر  سـ ۋە مۇسـ

   .②دېدى ـ! دېگىنىمنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ “غانقۇربانلىق قىل
 )1506 :تىرمىزى(

 َعْشـرَ  بِالَْمِديَنِة صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ أَقَاَم قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3823
  . يُيَضحِّ ِسنَِني

پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى ئۆمهر - 3823
 بـــويىچهيىـــل  10 تۇرغـــان مهدىنىـــدەســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

   .③قۇربانلىق قىلغان
 )1507: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1225(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 260(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 261(ئهلبانى  ③
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 َعةٌَس لَُه كَانَ َمْن الَقَصلى اهللا عليه وسلم  اللَّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3824
  .ُمَصلَّاَنا َيقَْرَبنَّ فَلَا ُيَضحِّ َولَْم

 دۇكى، پهيغهمــــبهرىــــئهبــــۇ ھــــۇرەيرەدىن رىــــۋايهت قىلىن - 3824
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىمكــــانىيىتى يــــار بېرىــــپ تــــۇرۇپ قۇربــــانلىق قىلمىغــــانالر «
   ①»!مهسجىدىمىزگه يېقىنالشمىسۇن

 )3123 :ئىبنى ماجه(

ـ  صلى اهللا عليه وسـلم  ْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاȋِ أَنَّ النَّبِيََّع - 3825 الَ قَ
جِْد إِلَّا أُِمْرُت بَِيْومِ الْأَْضَحى ِعيًدا َجَعلَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَهِذِه الْأُمَِّة قَالَ الرَُّجلُ أََرأَْيَت إِنْ لَْم أَ

ي بَِها قَالَ لَا َولَِكْن َتأُْخذُ ِمْن َشْعرَِك َوأșَْفَارَِك َوَتقȌُُّ َشارَِبَك َوَتْحِلُق أُْضِحيَّةً أُْنثَى أَفَأَُضحِّ
  .َعاَنَتَك فَِتلَْك َتَماُم أُْضِحيَِّتَك ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـاس     ھئابدۇلال - 3825
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممبهپهيغه: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

بــۇ  تائــاال هللا .مهن قۇربــانلىق كــۈنى ھېيــت قىلىشــقا بۇيرۇلــدۇمــــ 
شــۇ . دېــدى ، ـ  يــت كــۈنى قىلىــپ بهردىېممىتىگه ھۈكــۈننى ئىســالم ئــ

  :تۇرۇپئورنىدىن بىرى يهردىكى كىشىلهردىن 
قۇربـانلىق   شـۇنى  مالـدىن باشقىسـىنى تاپالمىسـام،   ئهگهر چىشى ــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر. ەپ سورىدىد ـ ؟قىالمدىم
ــاق  ـــ ي ــ .ـ ــى ېكىن چېل ــىتىپچىڭن ــى، ياس ــهن تىرنىقىڭن  .ئالىس

ــۇڭنى قىسقارتىســهن ئهنه شــۇنداق . تازىاليســهنئهۋرەتلىرىڭنــى  ۋە بۇرۇت
   .②ئالدىدىكى قۇربانلىقىڭ تولۇق ئادا بولغان بولىدۇ، ـ دېدى هللاقىلساڭ، 

 )2789 :ئهبۇ داۋۇد(

  . الَْمْرأَِة َبطْنِ ِفي َعمَّا ُيَضحِّي َيكُْن لَْم ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3826

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2532(ئهلبانى  ①
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رەزىيهلالھــۇ  ئىبنــى ئــۆمهر ھئابــدۇلال: فىئ مۇنــداق دەيــدۇنــا -3826
  . قورساقتىكى بالىنىڭ نامىغا قۇربانلىق قىلمايتتى ئهنهۇما

  )1053 :مالىك(

 َسـفَرٍ  ِفـي صلى اهللا عليه وسلم  اللَِّه َرُسولِ َمَع كُنَّا قَالَ بَّاسٍَع اْبنِ َعْن - 3827
  . َعَشَرةً الَْبِعريِ َوِفي َسْبَعةً الَْبقََرِة ِفي فَاْشَتَركَْنا الْأَْضَحى فََحَضَر

ــا ئىبنــى ئاببــاس - 3827 ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۋايهت مۇن رى
بىلـله  بىـلهن   هيهـى ۋەسـهللهم  ر سـهلاللالھۇ ئهل بىز پهيغهمبه: دۇىقىلىن

 ربىــ شــۇنىڭ بىــلهن،. قالــدى پېلىــدۇق، ھېيــت كــۈنى كىــســهپهردە ئ
قۇربانلىق  شېرىكلىشىپئون كىشى  نىتۆگىبىر يهتته كىشى،  نىكالى

  . ①قىلدۇق
  )1501 :تىرمىزى(

 الْأَْنَصـارِيَّ  يُّـوبَ أَ أََبا أَنَّ أَْخَبَرُه َيَسارٍ ْبَن َعطَاَء أَنَّ َصيَّاٍد ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن - 3828
 النَّاُس َتَباَهى ثُمَّ َبْيِتِه أَْهلِ َوَعْن َعْنُه الرَُّجلُ َيذَْبُحَها الَْواِحَدِة بِالشَّاِة ُنَضحِّي كُنَّا قَالَ أَْخَبَرُه
  . ُمَباَهاةً فََصاَرْت َبْعُد

رىــۋايهت  دىنئهتــا ئىبنــى يهســارنىڭ ئهممــار ئىبنــى ســهيياد - 3828
بۇرۇن ھهم ئۆزىمىز ھهم : مۇنداق دېگهن بۇ ئهييۇب ئهنسارىئهقىلىشىچه، 

تۈشـى  ۆنىـڭ ئ لهركۈن .قۇربـانلىق قىالتتـۇق   ويبىـر قـ   ئائىلىمىز ئۈچۈن
 ئـــارقىلىق قۇربـــانلىق قىلىـــش) بىـــردىن كـــۆپ(كىشـــىلهر  ،بىـــلهن

ــدى   ــۇپ قالــ ــدىغان بولــ ــانلىق  پهخىرلىنىــ ــىلهرنىڭ(ۋە قۇربــ ) كىشــ
   .لدىپهخىرلىنىش ئوبيېكتىسىغا ئايلىنىپ قا

  )1050 :مالىك(

 أهـل  يف ذلك يكون إƴا اƨماعة النسك يف يشترك ال: قال عمر نبا َعْن - 3829
   .فقط الواحد البيت

ــۆمهر  - 3829 ــى ئ ــا  ئىبن ــۇ ئهنهۇم ــدۇ  رەزىيهلالھ ــداق دەي ــر : مۇن بى
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بواللمايــدۇ، رىك ېبىــر قــانچه كىشــى شــجامــائهت ئىچىــدىن قۇربانلىققــا 
ــائىله(ئهممــا جهمهت  شــېرىك بولســا ) بىــر قــانچه كىشــى (ىن ئىچىــد) ئ

   .بولىدۇ
 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 الْأُْضـِحيَّةِ  َخْيُر صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 3830
  . الُْحلَّة الْكَفَنِ َوَخْيُر الْكَْبُش

ــۋايهت قىلىن  - 3830 ــامهدىن رىــ ــۇ ئۇمــ ــئهبــ ــبهر دۇكى، ىــ پهيغهمــ
   :لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسه

قۇربانلىقنىـــڭ ياخشىســـى قوچقـــار؛ كېپهنلىكنىـــڭ ياخشىســـى  «
   .①»توندۇر) پۈتۈن بهدەننى يۆگهپ تۇرىدىغان ئۇزۇن ۋە كهڭ(

  )1517 :تىرمىزى(

ـ  َبقََرةً نَِساِئِه َعْن صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ َنَحَر قال َجابِرٍ َعْن - 3831  يِف
  . َحجَِّتِه

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   پهيغهمــبهر: مۇنــداق دەيــدۇ  جــابىر – 3831
ــانلىق  ئايــاللىرى ئۈچــۈن بىــر كــاال  قىلغــان يىلــىھهج  ۋەســهللهم قۇرب

  . لدىقى
  )1319 :مۇسلىم(

 َيْوَم َبقََرةً َعاِئَشةَ َعْن صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ ذََبَح قَالَ َجابِرٍ َعْن - 3832
   .ْحرِالنَّ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر : مۇنداق دەيـدۇ  يهنه جابىر – 3832
ئۈچۈن بىر رەزىيهلالھۇ ئهنها شه ىكۈنى ئايالى ئائ ھېيت قۇربانۋەسهللهم 

  . قۇربانلىق قىلدىكاال 
 )1319 :مۇسلىم(
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 إِنَّ فَقَـالَ  َهـذَا  اَم لَُه فَقُلُْت بِكَْبَشْينِ ُيَضحِّي َعِليŋا َرأَْيُت قَالَ َحَنشٍ َعْن - 3833
  . َعْنُه أَُضحِّي فَأََنا َعْنُه أَُضحَِّي أَنْ أَْوَصانِي صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولَ

ــدۇ ھ - 3833 ــداق دەي ــى: هنهش مۇن ــۇ ئهنهۇ مهن ئهل ــڭ رەزىيهلالھ نى
  :، سهۋەبىنى سورىسام، ئۇرۈپۆنى كىقۇربانلىق قىلغىن رچقاوئىككى ق

قۇربـانلىق   مۇئۈچۈن ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆزىر سهلاللالپهيغهمبهــ 
ــقىلىشــىمنى ۋەســىيهت قىلغان ــدا ئۇنىــڭ  شــۇڭا ،دىى ــانلىق نامى قۇرب

  . ①دېدى ۋاتىمهن، ـقىلى
  )2790 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعلَـيَّ  فَكََسـَدتْ  الَْمِديَنِة إِلَى ُجذَْعاًنا غََنًما َجلَْبُت قَالَ ِكَباشٍ أَبِي َعْن - 3834
 نِْعَمِت أَْو نِْعَم َيقُولُ صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت فَقَالَ فََسأَلُْتُه ُهَرْيَرةَ أََبا فَلَِقيُت
  . النَّاُس فَاْنَتَهَبُه قَالَ الضَّأِْن ِمْن الَْجذَُع الْأُْضِحيَّةُ

ســېتىش ( مهن مهدىــنىگه: ئهبــۇ كىبــاش مۇنــداق دەيــدۇ    - 3834
لـدىم، لـېكىن بـازىرىم بهكمـۇ كاسـات      بىـر تـوپ تـۆل ئېلىـپ كه    ) ئۈچۈن
ە بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىـپ، ئۇنىڭـدىن بـۇ    ئهبۇ ھۇرەيرشۇ ئارىدا،  .بولدى

  :ئهبۇ ھۇرەيرە. ھهقته سورىدىم
ـــ  ــبهرــ ــهللهم  مهن پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۆل «: نىڭسـ تـ

دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغانىـدىم، ـ     »!نېمىـدېگهن ياخشـى قۇربـانلىق ـ ھه؟    
نى ئاڭلىغــان خهلــق تــۆللىرىمنى بهس ـ بهس بىــلهن   بــۇ ھهدىســ .دېــدى

  . ②سېتىۋالدى
 )1499 :ىتىرمىز(

 َوأََشاَر صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ َعازِبٍ ْبنِ الَْبَراِء َعْن - 3835
 الضَّـَحاَيا  ِمْن َيُجوُز لَا َيقُولُ بِأُْصُبِعِه ُيِشُري اللَِّه َرُسولِ أََصابِعِ ِمْن أَقَْصُر َوأََصابِِعي بِأََصابِِعِه
  . ُتْنِقي لَا الَِّتي َوالَْعْجفَاُء َمَرُضَها الَْبيُِّن َوالَْمرِيَضةُ َعَرُجَها الَْبيُِّن َوالَْعْرَجاُء َعَوُرَها الَْبيُِّن الَْعْوَراُء
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سهلاللالھۇ مهن پهيغهمبهر : مۇنداق دەيدۇ ببهرا ئىبنى ئازى - 3835
ــۇرۇپ   ئهلهيهــى ۋەســه  ــلهن ئىشــارەت قىلىــپ ت ــاقلىرى بى للهمنىڭ بارم

مهنمــۇ بارمــاقلىرىم بىــلهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ قانـــداق      (
ــاقلىرىم     ــېكىن مېنىــڭ بارم ــويىمهن، ل ــانلىقىنى كۆرســىتىپ ق قىلغ

  :مۇنداق دېدى) ئۇنىڭكىدىن قىسقىراق
توكۇر ياكى كېسهل ئىكهنلىكى ئېنىـق بىلىنىـپ    بىر كۆزى كور،«

 يالرنى قۇربـانلىق قىلىـش  وق) ئورۇق( يىلىكى قۇرۇپ كهتكهن ۋەتۇرغان 
   .①»جائىز ئهمهس

   )4371 :نهسائى(

 أَنْ صلى اهللا عليه وسـلم  اللَِّه َرُسولُ أََمَرَنا قَالَ طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ َعْن - 3836
 ِمثْلَُه وعنه َخْرقَاَء َولَا َشْرقَاَء َولَا ُمَداَبَرٍة اَولَ بُِمقَاَبلٍَة ُنَضحَِّي لَا َوأَنْ َوالْأُذُنَ الَْعْيَن َنْسَتْشرَِف

 َوالشَّـْرقَاءُ  الْـأُذُنِ  َجانِـبِ  ِمْن قُِطَع َما َوالُْمَداَبَرةُ أُذُنَِها طََرُف قُِطَع َما الُْمقَاَبلَةُ قَالَ َوَزاَد
  . الَْمثْقُوَبةُ َوالَْخْرقَاُء الَْمْشقُوقَةُ

 :رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     لىـب تا ۇئهلى ئىبنى ئهبـ  - 3836
مالالرنىـڭ   قبىزنـى قۇربـانلى  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر 

ىقىنىـڭ ئـۇچى يـاكى تـۈۋى     قۇل دىقـقهت قىلىشـقا ۋە  كۆز ۋە قۇالقلىرىغـا  
) قـۇلىقى (كېسىلگهن، ياكى ئوتتۇرىدىن ئۇزۇنىغـا تىلىـۋېتىلگهن، يـاكى    

   ② .لىققا بۇيرىدىتېشىلگهن مالنى قۇربانلىق قىلماس
   )1498 :تىرمىزى(

ِمْصَر قَالَ أََتْيُت ُعْتَبةَ ْبَن َعْبٍد السُّلَِميَّ فَقُلُْت َيا أََبا الَْوِليِد إِنِّي  ىَعْن َيزِيُد ذُ - 3837
قُولُ قَـالَ أَفَلَـا   َخَرْجُت أَلَْتِمُس الضََّحاَيا فَلَْم أَجِْد َشْيئًا ُيْعجُِبنِي غَْيَر ثَْرَماَء فَكَرِْهُتَها فََما َت

َما جِئَْتنِي بَِها قُلُْت ُسْبَحانَ اللَِّه َتُجوُز َعْنَك َولَا َتُجوُز َعنِّي قَالَ َنَعْم إِنََّك َتُشكُّ َولَا أَُشكُّ إِنَّ
َعِة َعْن الُْمْصفَرَِّة َوالُْمْسَتأَْصـلَِة َوالَْبْخقَـاِء َوالُْمَشـيَّ    صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َرُسولُ اللَِّه
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َوِكَسَرا َوالُْمْصفَرَّةُ الَِّتي ُتْسَتأَْصلُ أُذُُنَها َحتَّى َيْبُدَو ِسَماُخَها َوالُْمْسَتأَْصلَةُ الَِّتـي اْسُتǘِْصـلَ   
َضـْعفًا  قَْرُنَها ِمْن أَْصِلِه َوالَْبْخقَاُء الَِّتي ُتْبَخُق َعْيُنَها َوالُْمَشيََّعةُ الَِّتي لَا َتْتَبُع الَْغـَنَم َعَجفًـا وَ  

  . َوالْكَْسَراُء الْكَِسَريةُ
ــد زۇ - 3837 ــر يهزىـ ــدۇ ى مىسـ ــداق دەيـ ــى  : مۇنـ ــۇقبه ئىبنـ مهن ئـ

  :بېرىپشىغا ېنىڭ قمىلهۇئابدۇس
چىشـلىرى   ەپ چىققانىـدىم، مهن قۇربـانلىق ئىـزد   !ۋەلىـد ۇ ئى ئهبــ 

ــكهن   ــۈپ كهت ــر چۈش ــقبى ــقا ورى قې ــدىن باش ــۈدەك ي ــه   ئهرزىگ ــر نهرس بى
  :ئۇ .سام بوالر؟ ـ دېدىمقانداق قىل .تاپالمىدىم

  :مهن. دېدىـ ماڭا ئهكىلىپ بهرگهن بولساڭچۇ؟ ــ 
 يـدۇ ـ يـۇ، سـاڭا دۇرۇس بوالمـدۇ؟ ـ      ماڭـا دۇرۇس بولما  !ھلالاناسـۇبه ـــ  

  :ئۇ. دىمدې
. قىلمـايمهن  شهك مهن ،قىلىسهن شهكچۈنكى سهن  ،غرا دېدىڭوتــ 

ــبه ــى   پهيغهم ــهللهم بىزن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلىقى ر س ــۈنلهي پۈ ق ت
كـۆزى قۇيۇلـۇپ    كېسىۋېتىلگهن، مۈڭگـۈزى تۈۋىـدىن چىقىرىـۋېتىلگهن،   

ى سـۇنۇپ  پـۇت ايـدىغان،  ئهگىشـىپ ماڭالم پادىغـا  ىن ىد، ئاجىزلىقكهتكهن
   .①كهتكهن مالنى قۇربانلىق قىلىشتىن توسقانىدى، ـ دېدى

  )2803 :ئهبۇ داۋۇد(

 ِمـنْ  الذِّئُْب فَأََصاَب بِِه ُنَضحِّي كَْبًشا اْبَتْعَنا قَالَ الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3838
  . بِه ُنَضحَِّي أَنْ فَأََمَرَنا صلى اهللا عليه وسلم النَّبِيَّ فََسأَلَْنا أُذُنِِه أَْو أَلَْيِتِه

بىـز  : مۇنـداق دەيـدۇ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    رىـ ئهبـۇ سـهئىد خـۇد     3838
ــانلىق قىلىــش ئۈچــۈن   ــاق قۇرب ــاوقبىــر تۇي ــ رچق  ڭ، ئۇنىــۇقدتىۋالېس

ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  .ۋالدىچىشـلى  بۆرە )ياكى قۇلىقىنى(قۇيرۇقىنى 
بولىــدىغان يــاكى  دىن بــۇنى قۇربــانلىق قىلســاق   ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

ــورىغانىدۇق،  ــدىغانلىقىنى سـ ــانلىق قىلىشـــىمىزغا  بولمايـ ــۇنى قۇربـ ئـ
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   .①بۇيرۇدى
  )3146 :ئىبنى ماجه(

 أَُبـو  لَُه ُيقَالُ ِلي َخالٌ َضحَّى قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َيَرِض َعازِبٍ ْبنِ الَْبَراِء َعْن - 3739
 َرُسولَ َيا فَقَالَ لَْحمٍ َشاةُ َشاُتَك صلى اهللا عليه وسلم اللَّه َرُسولُ لَُه فَقَالَ الصَّلَاِة قَْبلَ ُبْرَدةَ
 قَْبـلَ  ذََبَح َمْن قَالَ ثُمَّ ِلَغْيرَِك َتْصلَُح َولَْن اذَْبْحَها قَالَ الَْمَعزِ ِمْن َجذََعةً َداجًِنا ِعْنِدي إِنَّ اللَِّه

  . الُْمْسِلِمني ُسنَّةَ َوأََصاَب ُنُسكُُه َتمَّ فَقَْد الصَّلَاِة َبْعَد ذََبَح َوَمْن ِلَنفِْسِه َيذَْبُح فَإِنََّما الصَّلَاِة
قۇربـانلىق  ئهبۇ بۇردە تاغام : مۇنداق دەيدۇب بهرا ئىبنى ئازى - 3839
سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهر بۇرۇن بوغۇزلىغانىدى،ېيت نامىزىدىن ھمېلىنى 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئهبۇ بۇردە. دېدى گۆش بوپتۇ، ـ ،قۇربانلىق بولماي ويۇڭسىنىڭ قــ 
. دېـدى ـ بـار،    ئـوغالق شـمىغان  وشـىغا ت ېمهنـدە ي  !ھلالۇئـى رەسـۇل  ـــ  

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
ىالرنىڭ ئۇنـداق  سـهندىن باشـق   ، لېكىنىلغىنۇنى قۇربانلىق قــ ش

  :ئاندىن سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ. دېدى ـ ،قىلىشىغا بولمايدۇ
غۇزاليدىكهن، ئـۇ  وكىمكى قۇربانلىقىنى ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن بــ 
ــۆزى ي ــئ ــۈن بې ــدۇ  غۇزالويىش ئۈچ ــپ قالى ــا ئايلىنى ــان مالغ ــت . نغ ھېي

غـان ۋە  ئـادا قىل لـۇق  وت قۇربـانلىقىنى  بوغۇزلىغـانالر يىن ېـ نامىزىدىن ك
   .دېدىـ ، ئادىتىگه ئۇيغۇن ئىش قىلغان بولىدۇمۇسۇلمانالرنىڭ 

  )5556 :بۇخارى(

 َيْومِ ِفي صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ َخطََبَنا قَالَ َعازِبٍ ْبنِ الَْبَراِء َعْن - 3840
 َيـْومٌ  َهـذَا  اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ َخاِلي فَقَاَم لَقَا ُيَصلَِّي َحتَّى أََحُدكُْم َيذَْبَحنَّ لَا فَقَالَ َنْحرٍ
 ذَْبًحا فَأَِعْد قَالَ جَِريانِي أَْو َدارِي َوأَْهلَ أَْهِلي ِلأُطِْعَم ُنُسِكي َعجَّلُْت َوإِنِّي َمكُْروٌه ِفيِه اللَّْحُم
 لَْحـمٍ  َشاَتْي ِمْن َخْيٌر َوِهَي َبنٍلَ َعَناُق ِعْنِدي صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ آَخَر

  . َبْعَدَك َجذََعةٌ ُتْجزǛُِ َولَا َنِسيكََتْيَك َخْيُر َوِهَي َنَعْم قَالَ أَفَأَذَْبُحَها
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ــدۇ  - 3840 ــداق دەي ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر: بهرا ئىبنــى ئازىــب مۇن
ھېيـت  «: قۇربان ھېيـت كـۈنى بىـزگه خـۇتبه ئوقـۇپ      ئهلهيهى ۋەسهللهم

. دېــدى »!غۇزلىمــاڭالروئوقــۇپ بولماســتىن قۇربــانلىقىڭالرنى بنــامىزى 
  :تۇرۇپئورنىدىن تاغام 

ـــ  ــۇل ـ ــى رەس ــۈن  !ھلالۇئ ــدىن  (بۈگ ــنىڭ موللىقى ــانلىق گۆش ) قۇرب
شـۇڭا مهن قۇربـانلىقىمنى بۈگـۈن    . توقچىلىق بولۇپ كېتىـدىغان كـۈن  

ئېغىــز ) بالــدۇرراق(ســهھهردىال ئــائىلهم، جهمهتىــم ۋە قوشــنىلىرىمنىڭ 
ــدى    تېگى ــدىم، ـ دې ــبه .شــى ئۈچــۈن بوغۇزلىۋەتكهنى ر ســهلاللالھۇ پهيغهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :تاغام. دېدى ـ! باشقىنى قۇربانلىق قىلغىنــ 
 مېنىڭ سـۈت ئېمىـدىغان بىـر ئـوغلىقىم بـار، ئـۇ       !ھلالۇئى رەسۇلــ 

ەپ د شـۇنى بوغۇزاليمـۇ؟ ـ   . ئىككى تۇياق قويغا تهڭ كېلىدۇ) نىڭ گۆشى(
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبهپهيغهم. سورىدى

ئهممـا  . ئـۇ سـېنىڭ ئىككـى قۇربانلىقىڭنىـڭ ئهۋزىلىـدۇر      ــ بولىدۇ،
 ،ئادا تاپمايـدۇ ) قۇربانلىق(ئوغالق قۇربانلىق قىلىنسا، يىن ېسهندىن ك

   .①دېدى ـ
  )1508 :تىرمىزى(

 فََتقَـدَّمَ  بِالَْمِديَنـةِ  النَّْحرِ َمَيْو النَّبِيُّ بَِنا َصلَّى :قال اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر عن - 3841
 قَْبلَـهُ  َنَحَر كَانَ َمْن النَّبِيُّ فَأََمَر َنَحَر قَْد صلى اهللا عليه وسلم النَّبِيَّ أَنَّ َوșَنُّوا فََنَحُروا رَِجالٌ
 . النَّبِيُّ َيْنَحَر َحتَّى َيْنَحُروا َولَا آَخَر بَِنْحرٍ ُيِعيَد أَنْ

 پهيغهمـــبهر: مۇنـــداق دەيـــدۇ ھ ئابـــدۇلال جـــابىر ئىبنـــى  - 3841
. ئوقـۇپ بهردى ھېيـت نـامىزىنى   مهدىنىدە  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نى ىقۇربــانلىق ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى  پهيغهمــبه بهزىــلهر
ــويالپ،  ــانلىق ئۆزلىرىنىــڭ بوغــۇزالپ بولــدى دەپ ئ لىرىنى نامــازدىن قۇرب

اللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  ســـهلپهيغهمـــبهر . بوغۇزلىـــۋەتتى بـــۇرۇن
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ۋەتكهنلهرنىـڭ قايتىـدىن   ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن بۇغۇزلىقۇربانلىقىنى 
ــانلىق      ــڭ قۇرب ــۇرۇن ھېچكىمنى ــدىن ب ــىنى ۋە ئۆزى ــانلىق قىلىش قۇرب

   .مالنى بوغۇزلىماسلىقىنى ئېيتتى
 )1964 :مۇسلىم(

 بِالُْمَصلَّى أُْضِحيََّتُه َيذَْبُح كَانَ صلى اهللا عليه وسلم النَّبِيņ أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3842
  . َيفَْعلُُه ُعَمَر اْبُن َوكَانَ

 ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمه - 3842
 نىقۇربانلىقىنى ھېيت نـامىزى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

مۇ ئهنهۇمـا  رەزىيهلالھـۇ  ئىبنـى ئـۆمهر  : راۋىـي . غۇزاليتتىوئوقۇغان يهردە ب
   .①دېدى ، ـشۇنداق قىالتتى

  )2811: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن الْأَْضَحى َيْومِ َبْعَد َيْوَماِن الْأَْضَحى قَالَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 3843
  . ذَِلَك ِمثْلُ طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ َعْن َبلََغُه أَنَُّه َماِلك

 ئىبنـى ئـۆمهر   ھئابـدۇلال ىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   نافىئدىن ر – 3843
ــا  ــۇ ئهنهۇم ــدىن     :رەزىيهلالھ ــان كۈن ــامىزى ئوقۇلغ ــت ن ــانلىق ھېي قۇرب

  .، ـ دېگهنكېيىنكى ئىككى كۈن ئىچىدە بوغۇزالنسىمۇ بولىدۇ
ماڭا ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىڭمـۇ   : ئىمام مالىك

   .مۇشۇنداق دېگهنلىكى يهتتى، ـ دېگهن
 ) 1052: الىكم(

 ِفـي  َيطَأُ أَقَْرنَ بِكَْبشٍ أََمَر صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعاِئَشةَ َعْن - 3844
 الُْمْدَيةَ َهلُمِّي َعاِئَشةُ َيا لََها فَقَالَ بِِه ِلُيَضحَِّي بِِه فَأُِتَي َسَواٍد ِفي َوَيْنظُُر َسَواٍد ِفي َوَيْبُرُك َسَواٍد
 بِاْسمِ قَالَ ثُمَّ ذََبَحُه ثُمَّ فَأَْضَجَعُه الْكَْبَش َوأََخذَ أََخذََها ثُمَّ فَفََعلَْت بَِحَجرٍ اْشَحِذيَها قَالَ ثُمَّ
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  . بِِه َضحَّى ثُمَّ ُمَحمٍَّد أُمَِّة َوِمْن ُمَحمٍَّد َوآلِ ُمَحمٍَّد ِمْن َتقَبَّلْ اللَُّهمَّ اللَِّه
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    دىنرەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   شهىئائ – 3844
ڭگۈزلـۈك،  ۈمقۇربانلىق ئۈچـۈن   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
قـوي كهلتۈرۈشـكه   كۆزلىرىنىـڭ ئهتراپـى قـارا    ۋە قلىرى سـا روق پۇتلىرى،
  :شۇنداق قوي كهلتۈرۈلگهنىدى، ماڭا .بۇيرىدى

  :ئارقىدىنال. دېدى ـ! ئېلىپ كهلگىنشه پىچاقنى ىئى ئائــ 
 .دېگىنىنـى قىلـدىم  . ــ دېـدى  ! ى بىر تاشقا سۈركهپ بىلىگىـن ــ ئۇن

ىـڭ  نهللا«: ۋەيـاتقۇزدى  نى تۇتـۇپ  رچقـا وق ،لىپېئقولىغا پىچاقنى ئاندىن 
مۇھهممهدنىـڭ   تىن،مـۇھهممهد  بۇنى! هللا ئى .اليمهنبوغۇزئىسمى بىلهن 

 »!بــۇل قىلغىــنوممىتىــدىن قۈئبــارلىق  دىن ۋەاتلىرىــىئتاۋابـ    ئــائىله
   .ينى بوغۇزلىدىېدى، ئاندىن قود

  )1967: مۇسلىم(

 الـذَّْبحِ  َيـْومَ  صلى اهللا عليه وسلم النَّبِيņ ذََبَح قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3845
 فَطَـرَ  ِللَّـِذي  َوْجهِـيَ  َوجَّْهُت إِنِّي قَالَ َوجََّهُهَما فَلَمَّا ُموَجأَْينِ أَْملََحْينِ أَقَْرَنْينِ كَْبَشْينِ
 َوُنُسـِكي  َصـلَاِتي  إِنَّ الُْمْشرِِكَني ِمْن أََنا َوَما َحنِيفًا إِْبَراِهيَم ِملَِّة َعلَى َوالْأَْرَض َواِتالسََّم

 اللَُّهـمَّ  الُْمْسِلِمَني ِمْن َوأََنا أُِمْرُت َوبِذَِلَك لَُه َشرِيَك لَا الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه َوَمَماِتي َوَمْحَياَي
  . ذََبَح ثُمَّ أَكَْبُر َواللَُّه اللَِّه بِاْسمِ َوأُمَِّتِه ُمَحمٍَّد ْنَوَع َولََك ِمْنَك

ر پهيغهمـــبه: ۇنـــداق دەيـــدۇ م ھجـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلال   - 3845
چــار ڭگۈزلــۈك، ۈقۇربــان ھېيــت كــۈنى م ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

نى الرئـــۇ .غۇزلىـــدىوبقـــوي  ئىككـــى تۇيـــاق لگهنتىېچىـــۋىپ رەڭلىـــك،
  :ىتىپ ياتقۇزۇپقارقىبلىگه 

ــۇپوب دىنىــدىننىڭ ئهلهيهىسســاالممهن ئىبــراھىم « ـ    ئاســمان ،ل
مهن مۇشـرىكالردىن  . تائاالغا يۈزلهنـدىم  هللايوقتىن بار قىلغان زىمىننى 
ۋە ، ھايــاتىم قۇربــانلىقىمزىم، ىنىــڭ نــامېمشۈبهىســىزكى، . مهنئهمهســ
 هللا پهرۋەردىگـارى پۈتـۈن ئالهملهرنىـڭ   ھېچ شـېرىكى بولمىغـان،    ماماتىم

ــدۇر يهنــى (دىنمهن مۇســۇلمانالر غا بۇيرۇلــدۇم، مهنشــۇنىڭمۇمهن . ئۈچۈن
ــدۇم  ــلىم بول ــۇنىڭغا تهس ــى .)مۇش ــان    ! هللا ئ ــا قىلغ ــزگه ئات ــهن بى ــۇ، س ب
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ــۇر ــۇھهممهد ۋە ئۇنىــڭ ئــ  .نېمهتت ــانلىق   ممىتىۈم نامىــدىمۇ ســاڭا قۇرب
ــدۇ ــ .قىلىنىــ ــ مىلالھىبىســ ــبهرۋەلالھــ ــويالرنى  » ۇ ئهكــ ــدى ۋە قــ دېــ
   .①بوغۇزلىدى

  )2795 :داۋۇد بۇئه(

  . أُمَِّتي ِمْن ُيَضحِّ لَْم َوَعمَّْن َعنِّي َهذَا أَكَْبُر َواللَُّه اللَِّه بِْسمِ َوقَالَ رواية ويف - 3846
ر سهلاللالھۇ پهيغهمبه: مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 3846

 ېنىڭبۇ قۇربانلىق م .ۋەلالھۇ ئهكبهر مىلالھىبىس« :ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .②دېدى» نامىدىن نىڭممهتلىرىمۈۋە قۇربانلىق قىلمىغان ئ

 )2810 :ئهبۇ داۋۇد(

 بِكَـْبشٍ  ُيَضحِّي صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3847
  . َسَواٍد ِفي َوَيْمِشي َسَواٍد ِفي َوَيأْكُلُ َسَواٍد ِفي َيْنظُُر فَِحيلٍ أَقَْرنَ

ــۇ ســهئى  - 3847 ــدۇ ئهب ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــبهر : دتىن مۇن پهيغهم
 تۇمشـــۇقى ۋەڭگۈزلـــۈك، كـــۆزلىرى، ۈم ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

   .③ىالتتنى قۇربانلىق قىرچقاوپۇتلىرى قارا ق
   )2796 :ئهبۇ داۋۇد(

 بكبشني النحر يوم أتى صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أن سعيد أŷ عن - 3848
 وقـرب  بيته وأهل Ʈمد عن هذا ولك منك اهللا بسم فقال أحدƵا فقرب أملحني أقرنني
   .أمƓ من وحدك من عن هذا ولك منك اللهم اهللا بسم وقال اɇخر

ھېيـت كـۈنى    :دۇىـ ۋايهت قىلىنتىن مۇنـداق رىـ  ئهبۇ سهئىد - 3848
 مۈڭگۈزلـۈك  تۇيـاق  ئىككـى  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه  پهيغهمبه

ــار  ــاوقچ ــۈرتكهل رچق ــهللهم  . دىۈل ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  پهيغهم
  :ىنى ياتقۇزۇپئۇالرنىڭ بىر

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 597(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2436(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2426(ئهلبانى  ③
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ــهندىن   !ىلالھبىســم« ــۇ س ــدى، ب ــۇھهممهد ۋە ئى ــائىلهئۇنىــڭ م ـ    ئ
ــدى اۋابت ــدىن يهنه ســاڭا قايتۇرۇل ــدى» ىئاتلىرى ــدىن . دې يهنه بىرىنــى ئان

ــاتقۇزۇپ ــى  !ىلالھبىســم« :ي ــۇ ســهندىن ! هللائ ــ ئىــدى، ب ــرېس دەپ  نى بى
   .①دېدى» نامىدىن يهنه ساڭا قايتۇرۇلدى ممهتلىرىمۈبىلگهن ئ

  )1209 :بهززار(

صلى  النƑ أن عنه اهللا رضى طلحة أŷ عن واألوسط والكبري وللموصلي - 3849
   .أمƓ من وصدقŷ Ɨ آمن من عن :الثاƆ ذبح عند قال اهللا عليه وسلم
 ئهبــۇ تهلــهه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلىنغــان رىــۋايهتته      – 3849

ى چـ ئىككىن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   : مۇنداق كهلگهن
ماڭـا ئىشـهنگهن ۋە مېنـى     نئىچىـدى  ممىتىمۈئ، بۇ« :ياتقۇزۇپنى رچقاوق

   .دېدى② »...تهستىقلىغانالرنىڭ نامىدىن
 )»ئهلئهۋسهت«؛ »ئهلكهبىر«؛ 1417: لىىمهۋس(

 ُيَضـحِّي  صلى اهللا عليه وسـلم  اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ َماِلٍك ْبُن أََنس َعْن - 3850
 َعلَـى  رِْجلَُه َواِضًعا بَِيِدِه َيذَْبُحُهَما َرأَْيُتُه َولَقَْد َوُيكَبُِّر ُيَسمِّي َوكَانَ أَقَْرَنْينِ أَْملََحْينِ بِكَْبَشْينِ
  . ِصفَاِحهَِما

ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  :مۇنداق دەيدۇ ئهنهس ئىبنى مالىك - 3850
چــار قوچقــاردىن ئىككىنــى قۇربــانلىق   مۈڭگۈزلــۈك ســهللهمئهلهيهــى ۋە
دەيتتـــى ۋە تهكبىـــر  »!ىلالھبىســـم« :بوغۇزالشـــتىن بـــۇرۇن. قىالتتـــى
بېقىنىغـا نىقتـاپ تـۇرۇپ،    نىـڭ  رالرچقاوق ئۇنىڭ تىزىنـى مهن . ئوقۇيتتى

   .③غۇزلىغانلىقىنى كۆردۈمئۆز قولى بىلهن بو
  )4416 :نهسائى(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار مۇشـــۇ لهۋزى بىـــلهن رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى  ): 5970(ھهيســـهمى  ①

  .تۇر، ـ دېگهنئىشهنچلىك
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه    ): 5973(ھهيســهمى  ② ــۇ يهئــال ۋە تهبهرانــى رى ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

  .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4113(ئهلبانى  ③
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صلى اهللا  النƑ وأن أعني أقرن كبشا اشترى أنه مةفاط أŷ بن النعمان عن - 3851
 االنصـار  مـن  رجـل  فعمد ،ابراهيم ذبح الذى الكبش هذا كأن فقال رآه عليه وسلم
   .به فضحى النƑ فأخذه الصفة هذه من صلى اهللا عليه وسلم للنƑ فاشترى

مۈڭگۈزلـۈك،   مهن :مۇنداق دەيدۇ فاتىمه ۇئمان ئىبنى ئهبون - 3851
قۇربـــانلىق قىلىـــش ئۈچـــۈن    قوچقـــاردىن بىرنـــى ڭ ۆزلىرى چـــوكـــ

  :ئۇنى كۆرۈپ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. سېتىۋالدىم
ــــ ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم قۇربــانلىق قىلغــان قوچقــارمۇ مۇشــۇ  

ــدى      ــايتتى، ـ دې ــا ئوخش ــر  . قوچقارغ ــارالردىن بى ــان ئهنس ــۇنى ئاڭلىغ  ىب
همـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قوچقـاردىن بىرنـى پهيغ  

نى رچقــاوئــۇ ق ۋەســهللهم ئۈچــۈن ســېتىۋالدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم
   .①قۇربانلىق قىلدى

 )»ئهلكهبىر«(

 صـفحة  القـدم  ووضـع  بأيديهن يضحني أن بناته أمر: موسى أŸ عن - 3852
  . الذبح عند والتسمية والتكبري الذبيحة

نــى ئــۆز كى، ئــۇ قىزلىرىدۇىــئهبــۇ مۇســادىن رىــۋايهت قىلىن - 3852
ــانلىقلىرىنى  ــلهن  قۇربـ ــوللىرى بىـ ــۆز قـ ــقا،ئـ ــلهن   بوغۇزالشـ ــزى بىـ تىـ

ــقا،     ــاپ تۇرۇشـ ــا نىقتـ ــڭ بېقىنىغـ ــتوبقۇربانلىقنىـ ــۇرۇن ىنغۇزالشـ : بـ
  . شقا بۇيرىغانتهكبىر ئوقۇ ېيىش ۋەد “ىلالھبىسم”

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 لُُحـومُ  ُتǘْكَلَ أَنْ َنَهى اهللا عليه وسلمصلى  اللَّه َرُسولَ أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3853
  . ثَلَاٍث َبْعَد الْأََضاِحيِّ

ر پهيغهمـبه  :مۇنداق دەيـدۇ  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 3853
كىشىنىڭ قۇربـانلىق  قۇربانلىق قىلغان  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .ئارتۇق ساقالپ يېيىشىنى توسقانئۈچ كۈندىن  گۆشنى
 )1970 :مۇسلىم(

                                                 
  .دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ ): 5978(ھهيسهمى  ①
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 أَكْلِ َعْن صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ َنَهى قَالَ َواِقٍد ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3854
 َصـَدقَ  فَقَالَـتْ  ِلَعْمَرةَ ذَِلَك فَذَكَْرُت َبكْرٍ أَبِي ْبُن اللَِّه َعْبُد قَالَ ثَلَاٍث َبْعَد الضََّحاَيا لُُحومِ
 اللَّـهِ  َرُسولِ َزَمَن الْأَْضَحى َحْضَرةَ الَْباِدَيِة أَْهلِ ِمْن أَْبَياٍت أَْهلُ فََّد َتقُولُ َعاِئَشةَ َسِمْعُت

 بَِمـا  َتَصدَّقُوا ثُمَّ ثَلَاثًا ادَِّخُروا صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم
 َضـَحاَياُهمْ  ِمـنْ  الْأَْسِقَيةَ َيتَِّخذُونَ النَّاَس إِنَّ ِهاللَّ َرُسولَ َيا قَالُوا ذَِلَك َبْعَد كَانَ فَلَمَّا َبِقَي

 ُتǘْكَلَ أَنْ َنَهْيَت قَالُوا ذَاَك َوَما صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ الَْوَدَك ِمْنَها َوَيْجُملُونَ
 َوادَِّخـُروا  فَكُلُـوا  َدفَّْت الَِّتي الدَّافَِّة أَْجلِ ِمْن َنَهْيُتكُْم إِنََّما فَقَالَ ثَلَاٍث َبْعَد الضََّحاَيا لُُحوُم

  . َوَتَصدَّقُوا
سهلاللالھۇ  پهيغهمبهر: ئىبنى ۋاقىد مۇنداق دەيدۇ ھئابدۇلال - 3854

ــۈچ  ئهلهيهــى ۋەســهللهم ــانلىق گۆشــنى ئ ــدىن  قۇرب ــارتۇق ســاقالپكۈن  ئ
   .ىوستيىشتىن تېي

گه ئهمــرە مهن بــۇنى: ى مۇنــداق دەيــدۇبهكــر ئىبنــى ئهبــۇ ھئابــدۇلال
  :ئېيتقانىدىم، ئۇ مۇنداق جاۋاب بهردى

مهن ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ    . تـوغرا ئېيتىپتـۇ  ) ئابـدۇلالھ (ــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  :مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم

ۋەسهللهمنىڭ زامانىدا، چۆل بهدەۋىيلىرى قۇربان ھېيتتىن بىـر نهچـچه   
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهر .تهلهپ قىلدىكۈن بۇرۇن كېلىپ ياردەم 

  :ۋەسهللهم جامائهتكه
ــ ئۆزەڭالرغا ئۈچ كۈنلۈك گۆش ئېلىپ قېلىپ، قـالغىنىنى سـهدىقه   

ــالر ــدى ! قىلىڭ ــ دې ــدە    . ـ ــتالردىن بىرى ــان ھېي ــى قۇرب ــدىن كېيىنك ئۇن
  :ساھابىالر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ـــ  ــى رەســۇلـ ــلهر  !ھلالۇئ ــانلىقبهزى رىســىدىن ســۇ ېت مالنىــڭ قۇرب
تۇلۇمى ياساپ، يېغىنى ئېرىتىپ سـاقاليدىكهن، ـ دېگهنىـدى، پهيغهمـبهر     

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئۇالر. دېدى؟ ـ ئۇنداق بولسا نېمه بوپتۇــ 

ـــ  يىشــتىن ېســهن قۇربانلىقنىــڭ گۆشــىنى ئــۈچ كۈنــدىن كــۆپ ي  ـ
ــقان ئوت ــس ــتىد غۇ؟ ـ  دىڭى ــبه. ەپ سوراش ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س
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  :ۋەسهللهم
پ كهلــگهن بهدەۋىــيلهر ئۈچــۈن لىــيــاردەم تهلهپ قى چۆلــدىنمهن ــــ 

ــان ــۇنداق قىلغـ ــئ شـ ــدى  .دىمىـ ــقىنىنى ئهمـ ــنىڭالرچه يهپ، ئاشـ يېگىـ
   .دېدى قىلىڭالر، ـسهدىقه خالىساڭالر ساقالپ يهڭالر، خالىساڭالر 

   )1971 :مۇسلىم(

صلى اهللا عليه  اللَِّه َرُسولُ فََيأْكُلُُه الْكَُراَع َنْرفَُع كُنَّا ْدلَقَ قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 3855
  . الْأََضاِحيِّ ِمْن َعْشَرةَ َخْمَس َبْعَد وسلم

بىــز قۇربــانلىق : مۇنــداق دەيــدۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا – 3855
ــاتتۇق، پهيغهمــبهروســاقالپ ق پاقالچــاقلىرىنىنىــڭ مالالر ســهلاللالھۇ  ي

   .①يىنمۇ يهيتتىېكۈندىن ك 15هللهم ئۇنى ئهلهيهى ۋەس
 )3313 :ئىبنى ماجه(

 غَاِئًبا كَانَ أَنَُّه ُيَحدِّثُ َسِعيٍد أََبا َسِمَع أَنَُّه أَْخَبَرُه َخبَّابٍ اْبَن أَنَّ الْقَاِسمِ َعْن - 3856
 قُْمـتُ  ثُـمَّ  قَـالَ  أَذُوقُُه لَا أَخُِّروُه فَقَالَ َضَحاَياَنا لَْحمِ ِمْن َهذَا قَالُوا لَْحٌم إِلَْيِه فَقُدَِّم فَقَِدَم

 إِنَُّه فَقَالَ لَُه ذَِلَك فَذَكَْرُت َبْدرِيŋا َوكَانَ ِلأُمِِّه أََخاُه َوكَانَ قََتاَدةَ أََبا أَِخي آِتَي َحتَّى فََخَرْجُت
  . أَْمٌر َبْعَدَك َحَدثَ قَْد

ــابتىن   - 3856 ــى خهبب ــىم ئىبن ــد  قاس ــۋايهت قىلىنى ــرى ۇ ۇكى، ئهب
تۇغقانلىرىم  گىنىمدە،كهلقايتىپ  بىر سهپهردىن: مۇنداق دېگهن سهئىد

  :ئالدىمغا گۆش كهلتۈردى ۋە
  :مهن. ــ بۇ، قۇربانلىق گۆشىمىز، ـ دېدى

ئـۇ يهردىـن   . ــ بۇ گۆشنى ئېلىۋېتىڭالر، مهن بۇنى يېمهيمهن، ـ دېدىم 
النى چىقىپ، قېرىندىشىم ئهبۇ قهتادەنىڭ قېشىغا باردىم ۋە بولغان ئهھۋ

ئهبــۇ قهتــادە ســهئىدنىڭ ئانــا بىــر قېرىندىشــى بولــۇپ، : راۋىــي(ئېيتــتىم 
  :ئۇ). بهدرى غازىتىغا قاتناشقانالردىن بىرى ئىدى، ـ دېدى

قۇربـانلىق گۆشـنى   (يىن ېككهتكهندىن ) سهپهرگه چىقىپ(سهن ــ 
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يېڭى ئهمر ) كۆپ ساقالپ يېيىشكه بولىدىغانلىقى ھهققىدەئۈچ كۈندىن 
  . ىبېرىلدى، ـ دېد

  )5568 :بۇخارى(

 َعـنْ  َنَهـى  صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولَ أَنَّ الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 3857
 َوكَـانَ  ِلأُمِِّه َسِعيٍد أَبِي أََخا َوكَانَ النُّْعَماِن ْبُن قََتاَدةُ فَقَِدَم أَيَّامٍ ثَلَاثَِة فَْوَق الْأََضاِحيِّ لُُحومِ
 َسـِعيدٍ  أَُبو قَالَ صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ َعْنُه َنَهى قَْد أَلَْيَس فَقَالَ إِلَْيِه دَُّموافَقَ َبْدرِيŋا
 ثُمَّ أَيَّامٍ ثَلَاثَِة فَْوَق َنأْكُلَُه أَنْ َنَهاَنا صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَْمٌر ِفيِه َحَدثَ قَْد إِنَُّه

Ȍَََّوَندَِّخَرُه َنأْكُلَُه أَنْ لََنا َرخ .  
: مۇنـــداق دەيـــدۇ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ هئىد خـــۇدرىســـئهبـــۇ  -3857
قۇربانلىق گۆشنى ئۈچ كۈندىن  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

  . ئارتۇق ساقالشتىن چهكلىدى
قايتىـپ  سـهپهردىن   بىـر  قهتـادە ئىبنـى نۇئمـان   : راۋىي مۇنداق دەيدۇ

رىندىشـى ئهبـۇ   ېق ان ۋە بهدرى غازىتىغـا قاتناشـقان  تۇغق بىرئانا  ،لىپكې
ــهئىدنىڭكىگه  ــاردىس ــۆش    ئ .ب ــقان گ ــانلىقتىن ئاش ــدىغا قۇرب ــڭ ئال ۇنى

  :قهتادە ئىبنى نۇئمان. كهلتۈرۈلدى
ـــ  ــبهيغپهـ ــهللهم  هم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدىن ت ر س ــقان وبۇنىڭ س
  :دئهبۇ سهئى. مىدى؟ ـ دەپ سورىدىئهمهس
 .ئهمر چىقتـى  ڭىېي ،يىنېكتكهندىن كه) سهپهرگه چىقىپ(سهن ــ 

ئۈچ كۈندىن  قۇربانلىق گۆشنى ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
ھهم ئــۈچ كۈنــدىن ئــارتۇق يىن ېــكئىــدى، ســقان ويىشــتىن تېئــارتۇق ي

دىغانلىقىغا ىــبول ســاقالپ قويســاق) ئېشــىپ قــالغىنىنى(يېســهك ھهم 
   .①دېدى ، ـرۇخسهت بهردى

  ) 4428 :نهسائى(

 َعـنْ  َنَهْيَناكُْم كُنَّا إِنَّا صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُنَبْيَشةَ َعْن - 3858

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4125(ئهلبانى  ①



  سودا ـ سېتىق بۆلۈمى

 172

 َواتَّجُِروا َوادَِّخُروا فَكُلُوا بِالسََّعِة اللَُّه َجاَء فَقَْد َتَسَعكُْم ِلكَْي ثَلَاٍث فَْوَق َتأْكُلُوَها أَنْ لُُحوِمَها
  . َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه َوِذكْرِ َوُشْربٍ أَكْلٍ أَيَّاُم اَمالْأَيَّ َهِذِه َوإِنَّ أَلَا

ر سـهلاللالھۇ  هيغهمـبه پدۇكى، ىـ نۇبهيشهدىن رىـۋايهت قىلىن  - 3858
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈن     « ــى ئۈچ ــز تېگىش ــڭ ئېغى ــتىن ھهممهيلهننى ــانلىق گۆش قۇرب
يىشـتىن  ېي سـاقالپ  ئۈچ كۈندىن ئـارتۇق  )قۇربانلىق گۆشنى(سىلهرنى 

 .مولچىلىـق ئاتـا قىلـدى   ئاال سىلهرگه اۇبهانهھۇ ۋەتس هللا .دۇقىسقان ئوت
ئاشـقىنىنى سـاقالپ    ،ئىچىڭـالر  ـ  يهپ بۇندىن كېيىن، خالىغىنىڭالرچه

ــاكى   ــالر ي ــكىنلهرگه    (يهڭ ــر ـ مىس ــاۋابقا   ) پېقى ــپ، س ــپ بېرى تارقىتى
نى ئـاال تا هللايهپ ـ ئىچىش ۋە  بۇ كۈنلهر  شۇنى ئۇنۇتماڭالركى، .ئېرىشىڭالر

   .①»دۇرقىلىش كۈنلىرى ىرزىك
  )2813 :ئهبۇ داۋۇد(

 ِذْبـحٌ  لَُه كَانَ َمْن صلى اهللا عليه وسلم اللَّه َرُسولُ قَالَ قال َسلََمةَ أُمَّ عن - 3859
  . ُيَضحَِّي َحتَّى اَشْيئً أșَْفَارِِه ِمْن َولَا َشْعرِِه ِمْن َيأُْخذَنَّ فَلَا الِْحجَِّة ِذي ِهلَالُ أُِهلَّ فَإِذَا َيذَْبُحُه

دۇكى، ىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇممۇ سهلهمه - 3859
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــانلىق قىل« ــانالر قۇرب ــاقچى بولغ ــههزۇل م ــى كېئ جهج ــدىني  ىرگهن
ــ ىنى بوغۇزلىغـــۇچهقۇربـــانلىق ، تـــاكىباشـــالپ چ يـــاكى تىرنىقىنـــى اچـ

   »!ئالمىسۇن
 )1977 :مۇسلىم(

 :صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ لََنا َوقَالَ :قَالَْت سفيان، بنت كبرية عن - 3860
   .َسْوَداَء َدمِ ِمْن اللَِّه ِعْنَد أَْزكَى َعفَْراَء َدُم

دىن رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا  يانفتــى ســۇ نكهبىــرە بى - 3860
   :هيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل دۇكى،ىقىلىن
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نىڭ دەرگاھىدا ئاق يۇڭلۇق قـوي قـارا يۇڭلـۇق قويغـا قارىغانـدا      هللا«
   .①»تېخىمۇ مهقبۇلدۇر

  )25/15 :»ئهلكهبىر«(

 َخْيٌر الضَّأِْن ِمْن الَْجذَُع قَالَ صلى اهللا عليه وسلم النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3861
  . الَْجِليلُ السَّيُِّد َداُوُد قَالَ َمْعزِالْ ِمْن السَّيِِّد ِمْن

دۇكى، ىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3861
) قۇربانلىق قىلىـش ئۈچـۈن  (« :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

   .②دېگهن »تۆل سهركىدىن ياخشىراق
  )8974 :ئهھمهد(

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى سـۇاليمان      ): 5944(ھهيسهمى  ①

 .ئىبنى مهسمۇل ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهبۇ سـهفال ئىسـىملىك   ): 5945(ھهيسهمى  ②

 .ئىمام بۇخارى ئۇنىڭ ھهققىدە ھهرخىل باھا بېرىلگهنلىكىنى تهكىتلىگهن، ـ دېگهن. بىرى بار
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  ئوۋ ئوۋالش

 النَّبِيُّ فَقَالَ َوأَُسمِّي كَلْبِي أُْرِسلُ إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَ َحاِتمٍ ْبنِ َعِديِّ َعْن - 3862
 إِنِّي قُلُْت َنفِْسِه َعلَى أَْمَسَك فَإِنََّما َتأْكُلْ فَلَا فَأَكَلَ فَقََتلَ فَأََخذَ َوَسمَّْيَت كَلَْبَك أَْرَسلَْت إِذَا 

 كَلْبَِك َعلَى َسمَّْيَت َمافَإِنَّ َتأْكُلْ لَا فَقَالَ أََخذَُه أَيُُّهَما أَْدرِي لَا آَخَر كَلًْبا َمَعُه أَجُِد يكَلْبِ أُْرِسلُ
 بَِعْرِضِه أََصْبَت َوإِذَا فَكُلْ بَِحدِِّه أََصْبَت إِذَا فَقَالَ الِْمْعَراضِ َصْيِد َعْن َوَسأَلُْتُه غَْيرِِه َعلَى ُتَسمِّ َولَْم
  . َتأْكُلْ فَلَا َوِقيذٌ فَإِنَُّه قََتلَفَ

  :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهدى ئىبنى ھاتىمدىن  - 3862
ـــ  ــا تهربىـــيىلىگهن ئىتىمنـــى  !ئـــى رەســـۇلۇلالھــ مهن ئوۋچىلىققـ

لىدۇ؟ ورىمهن، بۇنىڭ ھۆكمى قانداق بېب غا قويۇپدەپ ئوۋ “ىلالھبىسم”
  :ۋەسهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر ـ دەپ سورىسام،

ــى   ـــ ئىتىڭن ــم”ـ ــاڭمۇ دەپ  “ھلالىبىس ــۇۋەتكهن بولس ــڭ، قوي  ئىتى
 )ئۇنىڭـدىن (سـهن   ،گهن بولساېئۇنىڭدىن ي ،ئوۋلىغان ھايۋاننى ئۆلتۈرۈپ

 مهن. دېدى ـ  ،ئىت ئوۋنى ئۆزى ئۈچۈن ئوۋلىغان بولىدۇنكى ۈچ .مىگىنېي
  :يهنه

وۋ ، ئارقىسـىدىن ئـ  رىـپ ېپ بقويـۇ مهن ئىتىمنـى   !ھلالۇئى رەسـۇل ــ 
ۋە  ئىتنىڭ بـارلىقىنى كـۆرىمهن   ئۇنىڭ يېنىدا يهنه بىر يېرىگه بارغاندا،

 ـ   مهيــمهن،هلنى بىلىنىڭ ئــوۋلىغىنســىقايسى دىنئــۇ ئىككىســىئــوۋنى 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر سهم،دې

 “ىلالھبىسـم ” نـى نكى سـهن ئـۆز ئىتىڭ  ۈچـ  .مىگىنېڭدىن يىئۇنــ 
مهن . دېــدىتقــا ئۇنــداق قىاللمايســهن، ـ   باشــقا ئى دەپ قويــۇپ بېرىســهن،

يهنه ئۇچى ئۇچلۇق، ئوتتۇرى دىن ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
ــوۋ ئوۋالشــنىڭ ھــۆكمىنى ســورىدىم   ــوم كــالتهك بىــلهن ئ ر پهيغهمــبه. ت

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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كالتىكىڭنىــڭ ئــۇچى تهگــكهن بولســا، ئــۇنى  ئاتقــان ئوۋغــا ئهگهر ــــ 
، توغرىسـى تېگىـپ ئۆلـۈپ قالغـان     ئهگهر ئـۇچى تهگـمهي   .لىـدۇ يېسهڭ بو

گهن ۈلبىــلهن ئۆلتــۈر كــالتهكچــۈنكى ئــۇ بىســى يــوق  .مىگىنېيــ بولســا
   .دېدى نىڭ ھۆكمىگه كىرىدۇ، ـھايۋان

  )5486: بۇخارى(

 كَلَْبَك أَْرَسلَْت إِذَا قَالَ  النَّبِيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي َحاِتمٍ ْبنِ َعِديِّ َعْن -  3863
 ِكلَاًبا َخالَطَ َوإِذَا َنفِْسِه َعلَى أَْمَسَك فَإِنََّما َتأْكُلْ فَلَا أَكَلَ َوإِنْ فَكُلْ َوقََتلَ فَأَْمَسَك َوَسمَّْيَت

 َرَمْيَت نَْوإِ قََتلَ أَيَُّها َتْدرِي لَا فَإِنََّك َتأْكُلْ فَلَا َوقََتلَْن فَأَْمَسكَْن َعلَْيَها اللَِّه اْسُم ُيذْكَْر لَْم
 فَلَا الَْماِء ِفي َوقََع َوإِنْ فَكُلْ َسْهِمَك أَثَُر إِلَّا بِِه لَْيَس َيْوَمْينِ أَْو َيْومٍ َبْعَد فََوَجْدَتُه الصَّْيَد
  .َتأْكُلْ

ــاتىمهئ - 3863 ــى ھــ ــۇ دى ئىبنــ ــۇ ئهنهــ ــۋايهت رەزىيهلالھــ دىن رىــ
  :داق دېگهنر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇندۇكى، پهيغهمبهىقىلىن
، ئوۋلىغـان بولسـا   قويۇپ بهرگهن ئىتىـڭ ئـوۋنى  دەپ  “ىلالھبىسم”«
ســهن  ،گهن بولســاېئهگهر ئىتىــڭ ئوۋلىغــان ھايۋانــدىن يــ .گىنېيــ ئــۇنى

ئهگهر  .ئوۋلىغـان بولىـدۇ  نكى ئـۇ ئـۆزى ئۈچـۈن    ۈچـ  .مىگىنېئۇنىڭدىن يـ 
ــمىلالھب” ــۇپ بهرگهن “ىس ــۇلۇپ     دەپ قوي ــا قوش ــقا ئىتالرغ ــڭ باش ئىتى

سـهن ئـۇالردىن قايسىسـىنىڭ    نكى ۈچـ  .ولسا، ئـوۋنى يـېمىگىن  كهتكهن ب
ئوۋغـــا ئـــوق ئېتىـــپ، ئـــوۋ ئهگهر ســـهن  .ئوۋلىغـــانلىقىنى بىلمهيســـهن

ڭـدا  ىئۇن ،يىن تاپقـان بولسـاڭ  ېـ ئىككـى كۈنـدىن ك  ياكى بىر ھايۋىنىنى 
 .گىنېئـۇنى يـ  باشـقا نهرسـىنىڭ ئىـزى بولمىسـا،      دىنئاتقـان ئوقيـا   هنس

ئۇنىڭ ئوقۇڭدا ياكى سـۇدا تۇنجۇقـۇپ   ( لسائهگهر سۇغا چۈشۈپ كهتكهن بو
   »!مىگىنېئۇنى ي ،)ئۆلگهنلىكىنى بىلهلمهيدىغانلىقىڭ ئۈچۈن

  )4585 :بۇخارى(

عن أَُبي إِْدرِيَس َعاِئذُ اللَِّه قَالَ َسِمْعُت أََبا ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنـُه   - 3864
لُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا بِأَْرضِ قَْومٍ أَْهلِ الِْكَتابِ َنأْكُـلُ ِفـي   فَقُ  َيقُولُ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه

آنَِيِتهِْم َوأَْرضِ َصْيٍد أَِصيُد بِقَْوِسي َوأَِصيُد بِكَلْبِي الُْمَعلَّمِ َوالَِّذي لَْيَس ُمَعلًَّما فَأَْخبِْرنِي َمـا  
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ا ذَكَْرَت أَنََّك بِأَْرضِ قَْومٍ أَْهلِ الِْكَتابِ َتأْكُلُ ِفي آنَِيِتهِْم الَِّذي َيِحلƌ لََنا ِمْن ذَِلَك فَقَالَ أَمَّا َم
َمـا  فَإِنْ َوَجْدُتْم غَْيَر آنَِيِتهِْم فَلَا َتأْكُلُوا ِفيَها َوإِنْ لَْم َتجُِدوا فَاغِْسلُوَها ثُمَّ كُلُوا ِفيَها َوأَمَّـا  

ْوِسَك فَاذْكُْر اْسَم اللَِّه ثُمَّ كُلْ َوَما ِصْدَت بِكَلْبَِك ذَكَْرَت أَنََّك بِأَْرضِ َصْيٍد فََما ِصْدَت بِقَ
  .لْالُْمَعلَّمِ فَاذْكُْر اْسَم اللَِّه ثُمَّ كُلْ َوَما ِصْدَت بِكَلْبَِك الَِّذي لَْيَس ُمَعلًَّما فَأَْدَركَْت ذَكَاَتُه فَكُ

 ۇ سـهئلهبه ئهبـ ھ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،   ئهبۇ ئىدرىس ئـائىزۇلال  - 3864
سـهلاللالھۇ   مهن پهيغهمـبهر : ېـگهن مۇنـداق د  خۇشهنى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  

  :لىپېشىغا كېنىڭ قئهلهيهى ۋەسهللهم
مىنىـــدا ېبىـــز ئهھلـــى كىتـــاب قهۋمىنىـــڭ ز !ھلالۇئـــى رەســـۇلـــــ 

ئۇنـدىن باشـقا،    .قۇچىلىرىدا تامـاق يهيمىـز  ـ   ئۇالرنىڭ قاچا .ياشاۋاتىمىز
ــۆگىتىلمىگهن  ــۆگىتىلگهن ۋە ئ ــا، ئ ــا   مهن ئوقي ــلهن ئوۋغ ــرىم بى ئىتلى

يــــاكى ھــــارام بىــــزگه ھــــاالل  دىن قايسىســــىنىڭبــــۇالر .چىقىــــمهن
ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه . دېدىمئىكهنلىكىنى ئېيتىپ بهرگهن بولساڭ، ـ  

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئهگهر  .ــ ئېيتقىنىڭدەك، ئهھلـى كىتـاب زېمىنىـدا ياشاۋېتىپسـهن    

ئهگهر . شۇ قاچىـدا يـېگىن   قاچىلىرىدىن باشقا قاچا تاپالىساڭ،ئۇالرنىڭ 
باشقا قاچا تاپالمىساڭ، ئهھلى كىتابنىڭ قاچىسىنى يۇيۇۋېتىپ، ئاندىن 

بىـلهن   قيـا وئ ئهمدى ئوۋ مهسىلىسـىگه كهلسـهك،   .تاماق يېسهڭ بولىدۇ
ــ “ىلالھبىســم” نهرســهڭنىئوۋلىغــان  ــۆگىتىلگهن .گىنېدەپ ي ــا ئ  ئوۋغ

ئانـدىن يېسـهڭ    ،دەپ “ىلالھبىسـم ”ئاۋۋال  ئوۋلىغان نهرسىنىمۇئىتىڭ 
ــدۇ ــا  .بولى ــۆگئوۋغ ــڭ  ىتىلمىگهنئ ــىنى  ئىتى ــان نهرس ــى (ئوۋلىغ جېن

بوغۇزالشــقا ئۈلگۈرەلىســهڭ، ئــۇنى يېســهڭ ) چىقىــپ كېتىشــتىن بــۇرۇن
   .دېدى ، ـ)ئۈلگۈرەلمىسهڭ يېمىگىن(بولىدۇ 

  )5488 :بۇخارى(

 ذَِكيŋا قَالَ َعلَْيَك َسكَْنأَْم ِممَّا فَكُلْ ُمكَلََّبةٌ ِكلَاٌب لََك كَانَ إِنْ :و يف رواية – 3865
  .ِمْنُه أَكَلَ َوإِنْ قَالَ ِمْنُه أَكَلَ فَإِنْ قَالَ َنَعْم قَالَ ذَِكيٍّ غَْيَر أَْو

ر پهيغهمـــبه: مۇنـــداق دەپ كهلـــگهن  يهنه بىـــر رىـــۋايهتته  - 3865
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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. دېـدى  ـــ ئۆگىتىلگهن ئىتىڭ ئوۋلىغان ھايۋاننى يېسـهڭ بولىـدۇ،    
  : خۇشهنىسهئلهبه  ۇئهب

ر پهيغهمـبه . ــ بوغۇزالشقا ئۈلگۈرەلمىسهممۇ بوالمـدۇ؟ ـ دەپ سـورىدى   
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئهبۇ سهئلهبه خۇشهنى. ــ بولىدۇ، ـ دېدى
 پهيغهمـبهر . ـ دەپ سورىدىگهن بولسىچۇ؟  ېئۇنىڭدىن يئىت ئهگهر ــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .①دېدىـ ولىدۇ، بــ 

  )2857 :ئهبۇ داۋۇد(

 َبْعـدَ  فَأَْدَركَْتُه الصَّْيَد َرَمْيَت إِذَا قَالَ  النَّبِيِّ َعْن الُْخَشنِيِّ ثَْعلََبةَ أَبِي َعْن - 3866
  .ُيْنِتْن لَْم َما فَكُلُْه ِفيِه َوَسْهُمَك لََيالٍ ثَلَاِث

 ى، پهيغهمـبهر دۇكىـ ئهبۇ سهئلهبه خۇشهنىدىن رىـۋايهت قىلىن  -3866
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاڭ ۋە     « ــيىن تاپالىس ــدىن كې ــۈچ كۈن ــايۋاننى ئ ــان ھ ــۆزەڭ ئوۋلىغ ئ
ســـېنىڭ ئوقۇڭـــدىن باشـــقا نهرســـه كۆرمىســـهڭ، ئـــۇ ھـــايۋان بۇزۇلـــۇپ 

   .②»قالمىغانال بولسا، يېسهڭ بولىدۇ
  )2861 :ئهبۇ داۋۇد(

  .فََدْعُه ُيْنِتَن أَنْ إِلَّا ثَلَاٍث َبْعَد كُلُْه بِالْكَلْ ِفي َوقَالَ: ويف رواية - 3867
ر ســـهلاللالھۇ پهيغهمـــبه كېلىشـــىچه، يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 3867

ئوۋلىغان ئـوۋنى ئـۈچ كۈنـدىن     ىڭئۆگىتىلگهن ئىت« :ئهلهيهى ۋەسهللهم
 پـۇراپ قالغـان بولسـا، ئـۇنى     ئهگهر ئوۋ. كېيىن تاپالىساڭ، يېسهڭ بولىدۇ

   .دېگهن »!ېمىگىني
  )1931 :مۇسلىم(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2482(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2487(ئهلبانى  ②
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 إِذَا الُْمَعلَّمِ الْكَلْبِ َعْن ُسِئلَ أَنَُّه َوقَّاȋٍ أَبِي ْبنِ َسْعِد َعْن َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 3868
  َواِحَدةٌ َبْضَعةٌ إِلَّا َتْبَق لَْم َوإِنْ كُلْ َسْعٌد فَقَالَ الصَّْيَد قََتلَ

 ماڭـا يېتىشـىچه،  : ۇئىمام مالىـك مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـد     – 3868
ئۆلتـۈرۈپ قويغـان ئـوۋ    ىن ئـۆگىتىلگهن ئىـت   تۋەققاس ۇسهئد ئىبنى ئهب

  :ئهبۇ ۋەققاسئىبنى  ھايۋىنى توغرۇلۇق سورالغاندا،
ئوۋ ئىتى ئوۋنى ئۆلتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، شۇ ئىت يـاكى   ئهگهرــ 

ئـاران بىـر پارچىسـى ئېشـىپ قالغـان بولسـىمۇ،        ،ئـوۋنى يهپ باشقا نهرسه 
  . يېسهڭ بولىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهرگهن شۇنى

  ) رىۋايهت قىلغان مالىك(

 لَا إِنَُّه َوقَالَ الَْخذِْف َعْن  النَّبِيُّ َنَهى قَالَ الُْمَزنِيِّ ُمَغفَّلٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3869
    .السِّنَّ ُرَوَيكِْس الَْعْيَن َيفْقَأُ َوإِنَُّه الَْعُدوَّ َيْنكَأُ َولَا الصَّْيَد َيقُْتلُ

ــدۇلال - 3869 ــۇ  ھئابـ ــى مـ ــۇزەنىئىبنـ ــدۇ  غهففهل مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
ــبه ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــا( ر سـ ــېغىل) ئوۋغـ ــاش  شـ تـ

ئوۋ ئوۋلىغىلى ياكى دۈشـمهننى   يا ئۇنىڭ بىلهن« :ىشتىن توستى ۋەتېئ
» ئۇ پهقهت كۆزنى قۇيۇپ، چىشنى سـۇندۇرااليدۇ  .غىلى بولمايدۇالندۇرىيار
   .دىدې

 )6220 :بۇخارى(

  .الَْمُجوسِ كَلْبِ َصْيِد َعْن ُنهِيَنا قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3870
بىز : ۇنداق دەيدۇم ھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇجابىر ئىبنى ئابدۇلال - 3870
يىشـــتىن ېرنىڭ ئىتـــى ئوۋلىغـــان ھايۋاننىـــڭ گۆشـــىنى يمهجۇســـىال

   .①»دۇقچهكلهن
  )1466 :تىرمىزى(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 247(ئهلبانى  ①
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 َراِكـبٍ  ِمائَـةِ  ثَلَاثُ َوَنْحُن اللَِّه َرُسولُ َبَعثََنا: قال اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِرعن  – 3871
 ُجوٌع فَأََصاَبَنا َشْهرٍ نِْصَف بِالسَّاِحلِ فَأَقَْمَنا ِلقَُرْيشٍ ِعًريا َنْرُصُد الَْجرَّاحِ ْبُن ُعَبْيَدةَ أَُبو َوأَِمُريَنا
 فَأَكَلَْنـا  الَْعْنَبُر لََها ُيقَالُ َدابَّةً الَْبْحُر لََنا فَأَلْقَى الَْخَبِط َجْيَش فَُسمَِّي الَْخَبطَ أَكَلَْنا َحتَّى َشِديٌد
 ِمـنْ  ِضلًَعا ُعَبْيَدةَ أَُبو فَأََخذَ قَالَ أَْجَساُمَنا ثَاَبْت َحتَّى َوَدِكَها ِمْن َوادََّهنَّا َشْهرٍ نِْصَف ِمْنَها

 َتْحَتـهُ  فََمرَّ َعلَْيِه فََحَملَُه َجَملٍ َوأَطَْولِ الَْجْيشِ ِفي َرُجلٍ أَطَْولِ إِلَى َنظََر ثُمَّ فََنَصَبُه أَْضلَاِعِه
 قَـالَ  َوَدٍك قُلَّةَ َوكَذَا كَذَا َعْينِِه َوقْبِ ِمْن َوأَْخَرْجَنا قَالَ َنفٌَر َعْينِِه َحَجاجِ ِفي َوَجلََس قَالَ
 أَْعطَاَنـا  ثُـمَّ  قَْبَضةً قَْبَضةً ِمنَّا َرُجلٍ كُلَّ ُيْعِطي ُعَبْيَدةَ أَُبو فَكَانَ رٍَتْم ِمْن جَِراٌب َمَعَنا َوكَانَ
  .فَقَْدُه َوَجْدَنا فَنَِي فَلَمَّا َتْمَرةً َتْمَرةً

ر پهيغهمـــبه: مۇنـــداق دەيـــدۇ ھ جـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلال   - 3871
 )نشــامدىن كهلــگه(يشــنىڭ ەقۇربىزنــى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

كىشـىلىك ئـاتلىق    300بىـز  . شكه ئهۋەتتىىتىزۆتىجارەت كارۋىنىنى ك
ڭىــز ېد .ئهمىرىمىــز ئهبــۇ ئۇبهيــدە ئىبنــى جهرراھ ئىــدى  قوشــۇن بولــۇپ،

ــاي ســاقلىدۇقېــيىــدا يوب ــۇ  .رىم ئ ــدا يهيــدىغان نهرســىلىرىمىز  ب جهريان
، بىـز  شـۇنىڭ ئۈچـۈن   .وپۇرمـاقلىرىنىمۇ يېـدۇق  دەرەخ ي ،تىـپ ېتۈگهپ ك

بىــر كــۈنى، . ئاتالــدۇق دەپ “شــۇنىوق وپۇرمــاقي”ىــتالردا كېيىنكــى ۋاق
دېڭىز دولقۇنلىرى قىرغاققا ئهنبهرە دەپ ئاتىلىدىغان يوغـان بېلىقـتىن   

بىز يېرىم ئاي بويىچه شۇ بېلىقنىڭ گۆشـىنى  . بىرنى چىقىرىپ قويدى
ــدۇق  ــى مايلىـ ــدا بهدىنىمىزنـ ــدىن  . يهپ، يېغىـ ــلهن، قايتىـ ــۇنىڭ بىـ شـ

  .كۈچلىنىپ قالدۇق ئهسلىمىزگه كېلىپ، خېلىال
ــڭ   ــدە بېلىقنى ــۇ ئۇبهي ــدىن بىروۋۇرق ئهب ــىغىلىرى ــپ يهرگه ېئ ن لى

بويلــۇق ئــادەم بىــلهن ئهڭ گىــز ېئهڭ ئ ئــارىمىزدىكىنــدىن ائ .دىىــتىكل
ئـۇ ئـادەم تـۆگىگه    . يوغان تۆگىنى تېپىپ، ئۇ ئادەمنى تۆگىگه مىنـدۈردى 

. مىـــنگهن ھالـــدا بېلىقنىـــڭ قوۋۇرغىســـى ئاســـتىدىن ئۆتـــۈپ كهتتـــى
بىـز ئۇنىـڭ    .قنىڭ كۆز سۆڭىكىدە بىر قانچه كىشى ئولتـۇرااليتتى بېلى
ــاغ يىغىۋالــدۇقكــ ر نهچــچهبىــئورىســىدىن  كــۆز يېنىمىــزدا بىــر . وزا ي

بىـر سـىقىمدىن    بىرىمىزگه ھهرە ئهبۇ ئۇبهيد .خورجۇن خورما قالغانىدى
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 .رىشـكه باشـلىدى  ېرى بىـر تالـدىن ب  ېئاز قالغانس خورما .ېرەتتىرما بوخ
  . نىدى، يوقلۇقنىڭ دەردىنى خېلى ئوبدانال تارتتۇقئۇمۇ تۈگىگه

  ) 1935 :مۇسلىم(

 ِلقَُرْيشٍ ِعًريا َنَتلَقَّى ُعَبْيَدةَ أََبا َعلَْيَنا َوأَمََّر  اللَِّه َرُسولُ َبَعثََنا قَالَ َجابِرٍ َعْن - 3872
 كَْيَف فَقُلُْت قَالَ َتْمَرةً َتْمَرةً ُيْعِطيَنا ُعَبْيَدةَ وأَُب فَكَانَ غَْيَرُه لََنا َيجِْد ْملَ َتْمرٍ ِمْن جَِراًبا َوَزوََّدَنا
 َيْوَمَنا فََتكِْفيَنا الَْماِء ِمْن َعلَْيَها َنْشَرُب ثُمَّ الصَّبِيُّ َيَمȌُّ كََما َنَمصَُّها قَالَ بَِها َتْصَنُعونَ كُْنُتْم
 الَْبْحرِ َساِحلِ َعلَى َواْنطَلَقَْنا قَالَ فََنأْكُلُُه بِالَْماِء َنُبلƌُه ثُمَّ الَْخَبطَ بِِعِصيَِّنا َنْضرُِب َوكُنَّا اللَّْيلِ إِلَى
 قَـالَ  الَْعْنَبَر ُتْدَعى َدابَّةٌ ِهَي فَإِذَا فَأََتْيَناُه الضَّْخمِ الْكَِثيبِ كََهْيئَِة الَْبْحرِ َساِحلِ َعلَى لََنا فَُرِفَع
 اْضطُرِْرُتْم َوقَْد اللَِّه َسبِيلِ َوِفي  اللَِّه َرُسولِ ُرُسلُ َنْحُن َبلْ لَا لَقَا ثُمَّ َمْيَتةٌ ُعَبْيَدةَ أَُبو قَالَ
 َوقْبِ ِمْن َنْغَترُِف َرأَْيُتَنا َولَقَْد قَالَ َسِمنَّا َحتَّى ِمائٍَة ثَلَاثُ َوَنْحُن َشْهًرا َعلَْيِه فَأَقَْمَنا قَالَ فَكُلُوا
 ثَلَاثَةَ ُعَبْيَدةَ أَُبو ِمنَّا أََخذَ فَلَقَْد الثَّْورِ كَقَْدرِ أَْو كَالثَّْورِ الِْفَدَر ِمْنُه َنقَْتِطُعَو الدُّْهَن بِالِْقلَالِ َعْينِِه
 َبِعـريٍ  أَْعظََم َرَحلَ ثُمَّ فَأَقَاَمَها ْضلَاِعِهأَ ِمْن ِضلًَعا َوأََخذَ َعْينِِه َوقْبِ ِفي فَأَقَْعَدُهْم َرُجلًا َعَشَر
  اللَّـهِ  َرُسـولَ  أََتْيَنا الَْمِديَنةَ قَِدْمَنا فَلَمَّا َوَشاِئَق لَْحِمِه ِمْن َوَتَزوَّْدَنا َتْحِتَها ِمْن فََمرَّ َمَعَنا

 قَالَ فَُتطِْعُموَنا َشْيءĄ لَْحِمِه ِمْن َمَعكُْم فََهلْ لَكُْم اللَُّه أَْخَرَجُه ٌقرِْز ُهَو فَقَالَ لَُه ذَِلَك فَذَكَْرَنا
  .فَأَكَلَُه ِمْنُه  اللَِّه َرُسولِ إِلَى فَأَْرَسلَْنا

ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبه: مۇنــداق دەيــدۇ  جــابىر – 3872
قۇرەيشــنىڭ  ،ئهبــۇ ئۇبهيــدە جهرراھنــى بىــزگه ئهمىــر قىلىــپ  ۋەســهللهم

، ئۇنىڭـدىن باشـقا   بهردى خورمـا بىـزگه   .شـكه ئهۋەتتـى  ىتىكارۋىنىنى كۆز
هبــۇ ئۇبهيــدە ســهپهردە بىــزگه بىــر  ئ. بهرگــۈدەك نهرســىمۇ تاپالمىغانىــدى

  .رەتتىېرما بوتالدىن خ
  :مهن جابىر ئىبنى ئابدۇلالھتىن: راۋىي مۇنداق دەيدۇ

مۇنـداق   ئـۇ  يهيتتىڭالر؟ ـ دەپ سورىسام، رمىنى قانداق وخ بىر تالــ 
  :دېدى

ـــ   ئانــدىن. بالىــدەك شــۈمهيتتۇقكىچىــك خــورمىنى خــۇددى بىــز ـ
نىـڭ بىـر كۈنلـۈك ئـوزۇقىمىز     زشـۇ بى  .ئۇنىڭ ئۈسـتىگه سـۇ ئىچهتتـۇق   

 يوپۇرمــاقلىرىنى قېقىــپ، اســىلىرىمىز بىــلهن دەرەخھ هزىــدەب. بــوالتتى
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يېتىـپ  دېڭىـز سـاھىلىغا    )شـۇنداق ماڭغـانچه  ( .سۇغا چىالپ يهيتتـۇق 
بىــر نهرســىنى يوغــان دېڭىــز دولقــۇنى خــۇددى قــۇم دۆۋىســىدەك  .بــاردۇق

هر دەپ يـــېقىن بېرىـــپ قارىســـاق، ئهنـــب. قىرغاققـــا چىقىرىـــپ قويـــدى
  :ئهبۇ ئۇبهيدە دەسلهپ. ئاتىلىدىغان يوغان بېلىق ئىكهن

كــۆپ ئــۆتمهي، قــارارىنى . ــــ بــۇ ئۆلۈپتــۇ، يېســهك بولمايــدۇ، ـ دېــدى   
  :ئۆزگهرتىپ

ـــ بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    يولىــدا  هللاـ
ــز، ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه، ســـىلهرمۇ قىينىلىـــپ   ئهۋەتـــكهن ئهلچىلىرىمىـ

 300شـۇنىڭ بىـلهن،   . ڭا بـۇنى يېسـهڭالر بولىـدۇ، ـ دېـدى     شـۇ . كهتتىڭالر
كىشىلىك قوشۇن ئۇ بېلىقنى بىر ئاي بويىچه يهپ، خـېلىال ئهتلىنىـپ   

ــدۇق ــدۇق  كــۆز ئورىســىدىن بېلىقنىــڭ .قال ــاغ يىغىۋال  .نهچــچه كــوزا ي
ــدە  .كېســىۋاالتتۇق) گــۆش(ئۆكــۈزدەك چوڭلۇقتــا ئۇنىڭــدىن  ــۇ ئۇبهي ئهب

ئانـدىن  . زۇپ قويـدى ئولتۇرغـۇ  ئورىسىغائۇنىڭ كۆز كىشىنى  13بىزدىن 
ــۆگىنى      ــز ت ــۇپ، ئهڭ ئېگى ــلهپ قوي ــى تىك ئۇنىــڭ قوۋۇرغىســىدىن بىرن

. تــۆگه قوۋۇرغىنىــڭ ئاســتىدىن بىمــاالل ئۆتــۈپ كهتتــى     . ئىگهرلىــدى
   .گۆشنىڭ ئېشىپ قالغىنىنى سۈرلهپ ئېلىۋالدۇق

مهدىنىگه قايتىپ بارغاندىن كېـيىن، بولغـان ئهھـۋالنى پهيغهمـبهر     
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  .الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئېيتىپ بهردۇقسهلالل

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
گۆشـىدىن  ئۇنىـڭ   يېـنىڭالردا  .نىڭ سىلهرگه بهرگهن رىزقىهللا ئۇــ 
ر سـهلاللالھۇ  بىـز پهيغهمـبه   .مۇ تېتىپ باقايلى، ـ دېـدى  بىز ؟ بولسابارمۇ

ر يغهمــبهپه ،بهردۇق يهتكــۈزۈپئۇنىــڭ گۆشــىدىن  ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه
   .دىېي ڭدىنئۇنىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  ) 1935 :مۇسلىم(

 َجَزاِئَر ثَلَاثَ َرُجلٌ فََنَحَر َجاُعوا ثُمَّ َجَزاِئَر ثَلَاثَ َرُجلٌ فََنَحَر :ومن رواياته – 3873
  .ُعَبْيَدةَ أَُبو َنَهاُه ثُمَّ َجَزاِئَر ثَلَاثَ َرُجلٌ فََنَحَر َجاُعوا ثُمَّ
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: ئۇنىـــــڭ يهنه بىـــــر رىۋايىتىـــــدە مۇنـــــداق دېـــــيىلگهن – 3873
تـــۆگه تۇيـــاق ئـــۈچ  ئـــادەمبىـــر ) چىدىغۇســـىز ئاچلىققـــا دۇچ كهلـــدۇق(

كۆپ ئۆتمهي، ئـاچلىق يهنه باشـلىۋىدى، يهنه بىـر ئـادەم ئـۈچ       .بوغۇزلىدى
بىر ئـادەم  . كېيىن قوشۇندىكىلهر يهنه ئاچ قالدى .تۇياق تۆگه بوغۇزلىدى

رەزىيهلالھـۇ   ئهبـۇ ئۇبهيـدە   ،يىنېـ دىن كىڭئۇن .ىيهنه ئۈچ تۇياق بوغۇزلىد
   .①ئهنهۇ تۆگه بوغۇزالشقا رۇخسهت قىلمىدى

  )4352 :نهسائى(

  .قَالَ َبَعثََنا النَّبِيُّ َوَنْحُن ثَلَاثُ ِمائٍَة َنْحِملُ أَْزَواَدَنا َعلَى رِقَابَِناَعْن َجابِرٍ  - 3874
ــابىر – 3874 ــۇ  جـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ  رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــبهر: مۇنـ  پهيغهمـ

ــهللهم    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــسـ ــى 300 زدىنبىـ ــۇن  لىككىشـ قوشـ
ــكىللهپ  ــىتهشــ ــر يهرگه ئهۋەتتــ ــۈك .بىــ ــز يــ ـــ       بىــ قلىرىمىزنى اتــ
   .دە ئېلىپ ماڭاتتۇقئۆشنىلىرىمىز

  )1935 :مۇسلىم(

 ةًَسـرِيَّ  صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ َبَعثَ قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر َعْن - 3875
 ِمْزَوٍد ِفي َزاَدُهْم ُعَبْيَدةَ أَُبو فََجَمَع َزاُدُهْم فَفَنَِي الَْجرَّاحِ ْبَن ُعَبْيَدةَ أََبا َعلَْيهِْم َوأَمََّر ِمائٍَة ثَلَاثَ
  .َتْمَرةٌ َيْومٍ كُلَّ ُيِصيُبَنا كَانَ َحتَّى ُيقَوُِّتَنا فَكَانَ

ــدۇلال  - 3875 ــى ئابــ ــابىر ئىبنــ ــداق رجــ ــۋايهت ھتىن يهنه مۇنــ ىــ
كىشــىدىن  300 ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه :قىلىنىــدۇ

ئهبـــۇ ئۇبهيـــدە ئىبنـــى  ،شـــۇن تهييـــارالپوتهركىـــپ تاپقـــان ئاالھىـــدە ق
ئـوزۇق ـ تۈلـۈكىمىز ئـاز     . جهرراھنىڭ قوماندانلىقىدا بىر يهرگه ئهۋەتتـى 

 قالغان ۋاقىتتا، ئهبۇ ئۇبهيـدە ھهممىمىزنىـڭ ئـوزۇقىنى بىـرال خورجۇنغـا     
كـۈنلىرى  بهزى  ،رەتتـى ېلهشـتۈرۈپ ب ۈئكۈنلۈك ئوزۇقىمىزنى ئـۇ  . يىغدى

   .بىر تالدىن خورما تېگهتتى
 )1935: ىممۇسل(
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 َسـرِيَّةً  صلى اهللا عليه وسلم اللَّه َرُسولُ َبَعثَ :قال اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر عن - 3876
 َوأَبِي ِديَنارٍ ْبنِ َعْمرِو َحِديِث كََنْحوِ الَْحِديِث ِقيَّةََب َجِميًعا َوَساقُوا الَْبْحرِ ِسيِف إِلَى ِفيهِْم أََنا

  .لَْيلَةً َعْشَرةَ ثََمانَِي الَْجْيُش ِمْنَها فَأَكَلَ كَْيَسانَ ْبنِ َوْهبِ َحِديِث ِفي أَنَّ غَْيَر الزَُّبْيرِ
 پهيغهمـــبهر: مۇنـــداق دەيـــدۇ  ھجـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلال   - 3876

ــ دېڭىـــز ئاالھىـــدە قۇشـــۇن تهييـــارالپ  هللهمســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ
  .مۇ شۇالرنىڭ ئىچىدە ئىدىممهن ،ئهۋەتتى ساھىلىغا

ــۇق   ــقىالرمۇ ي ــۇ ھهدىســنى باش ــۋايهت  ىرىب قى ھهدىســكه ئوخشــاش رى
قوشۇن بېلىقنىڭ : ەۋەھب ئىبنى كهيساننىڭ رىۋايىتىدبولۇپ،  قىلغان

   .نكۈن يېدى، ـ دېگهن ئىبارە قوشۇپ رىۋايهت قىلىنغا 18گۆشىنى 
  )1935: مۇسلىم(

 إِلَى َبْعثًا صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه َرُسولُ َبَعثَ قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3877
  .َحِديِثهِْم بَِنْحوِ الَْحِديثَ َوَساَق َرُجلًا َعلَْيهِْم َواْسَتْعَملَ ُجَهْيَنةَ أَْرضِ

 :يهت قىلىنىــدۇھتىن مۇنــداق رىــۋاجــابىر ئىبنــى ئابــدۇلال - 3877
شــۇن تهييــارالپ وئاالھىــدە ق ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبه

ــكه   ــۇھهينه تهرەپ ــى ۋەئهۋەتج ــپ     ت ــر قىلى ــىنى ئهمى ــر كىش ــا بى ئۇالرغ
   ).داۋامى يۇقىرىقى ھهدىسلهرگه ئوخشاش(بهلگىلىدى 

  )1935: مۇسلىم(

 الَْجـْيشِ  بِأَْزَواِد ُعَبْيَدةَ أَُبو فَأََمَر اُدالزَّ فَنَِي الطَّرِيقِ بَِبْعȐِ َوكُنَّا :ويف رواية - 3878
  .بنحوه َتْمرٍ ِمْزَوَدْي فَكَانَ فَُجِمَع

يولنىڭ مهلۇم بىـر  : مۇنداق دەپ كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 3878
ئهبـۇ ئۇبهيـدە    .يېرىگه كهلگهنـدە، ئـوزۇق ـ تۈلـۈكىمىز تـۈگىگىلى تـۇردى      

بىـر يهرگه يىغىشـقا   ىنـى  ىكئىچم ـ  مهكېيـ دىكى ھهممهيلهننىڭ شۇنوق
ــدى ــا    . بۇيرى ــى خالت ــى ئىكك ــىنىڭ ھهممىس ــان نهرس ــا(يىغىلغ ) خورم
  ... چىقتى

  )4360 :بۇخارى(
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 اْنَحـرْ  قَالَ فََجاُعوا الَْجْيشِ ِفي كُْنُت ِلأَبِيِه قَالَ َسْعٍد ْبَن قَْيَس أَنَّ :ومنها - 3879
 ثُـمَّ  َنَحْرُت قَالَ اْنَحْر قَالَ َجاُعوا ثُمَّ قَالَ َنَحْرُت لَقَا اْنَحْر قَالَ َجاُعوا ثُمَّ قَالَ َنَحْرُت قَالَ

  .ُنهِيُت قَالَ اْنَحْر قَالَ َجاُعوا
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ  يهنه بىر رىۋايهتته قهيس ئىبنى سهئد - 3879

شــۇن بىــلهن ومهن ق: دادىســىغا مۇنــداق دېگهنلىكــى نهقىــل قىلىنغــان 
  :اڭام ،چىپېسىقى ئورئۇالرنىڭ ق .دىمىبىرگه ئ

 ىنىـڭ ئـۇ تۆگ  .مهن بىر تـۆگه سـويدۇم  . ـ دېيىشتى! ــ تۆگه سويغىن
  :قورساق ئېچىشقا باشلىۋىدى، ماڭا يهنه ،گهپۈتگۆشى 

ئانـدىن  . مهن يهنه بىـر تـۆگه سـويدۇم   . ــ دېيىشـتى  ! ــ تۆگه سويغىن
  :ئۇالر. يهنه ئاچ قالدۇق

تـۆتىنچى   .مهن يهنه بىر تـۆگه سـويدۇم   .ـ دېيىشتى! ــ يهنه سويغىن
  :قېتىم

لـېكىن مهن قايتـا تـۆگه سويۇشـتىن     . ــ دېيىشـتى  ! ــ يهنه سويغىن
   .چهكلهنگهنىدىم

  )4361: بۇخارى(

 َعْنُه َجَزَر أَْو الَْبْحُر أَلْقَى َما  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 3880
  .َتأْكُلُوُه فَلَا َوطَفَا ِفيِه َماَت َوَما فَكُلُوُه

ــدۇلال   - 3880 ــى ئاب ــابىر ئىبن ــدۇ  ھج ــداق دەي ــبه: مۇن ــهلاللالھۇ پهيغهم ر س
دېڭىـز  يـاكى   قىرغاققا چىقىرىۋەتكهن ىلقۇنوڭىز دېد« :ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه

ســۈيى كهيــنىگه تارتىلغانــدا قىرغاققــا چىقىــپ قالغــان نهرســىلهرنى يېســهڭالر   
يـــلهپ قالغـــان نهرســـىلهرنى ئۈســـتىگه له ســـۇ ،لىـــپېئـــۆزى ئۆلـــۈپ ق .بولىـــدۇ
  . ①گهنىدىدې» !يېمهڭالر

  )3815 :ئهبۇ داۋۇد(
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 ْبـنَ  اللَِّه َعْبَد َسأَلُْت قَالَ أَنَُّه الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر َمْولَى الَْجارِيِّ َسْعٍد َعْن - 3881
 ثُـمَّ  َسـْعدٌ  قَالَ َبأٌْس بَِها لَْيَس فَقَالَ َصَرًدا َتُموُت أَْو َبْعًضا َبْعُضَها َيقُْتلُ الِْحيَتاِن َعْن ُعَمَر
  .ذَِلَك ِمثْلَ فَقَالَ الَْعاȋِ ْبنِ َعْمرِو ْبَن اللَِّه َعْبَد َسأَلُْت

: سهئد جـارى مۇنـداق دەيـدۇ   ئازادگهردىسى ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ  - 3881
ۈپ نــى ئۆلتــۈرىبىرـ دىن بىــر   رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئــۆمهر ھمهن ئابــدۇلال

  :بېلىقنىڭ ھۆكمىنى سورىغانىدىم، ئۇسۇغۇقتا ئۆلۈپ كهتكهن  ياكى قويغان
كېــيىن بــۇ ســوئالنى ئابــدۇلالھ . ــــ يېيىشــكه بولىــدۇ، ـ دەپ جــاۋاب بهردى   

  . ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاستىن سورىغانىدىم، ئۇمۇ ئوخشاش جاۋاب بهردى
  )1072 :مالىك(

 لَْيَس كَلًْبا اتََّخذَ أَْو كَلًْبا اقَْتَنى َمْن  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3882
  .ِقَرياطَاِن َيْومٍ كُلَّ أَْجرِِه ِمْن َنقȌََ َماِشَيٍة كَلَْب َولَا بَِضارٍ

رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــادىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  ئىبنـــى ئـــۆمهر - 3882
   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

باشـقا  ، غداش ئۈچـۈن باقمـاي  وق پادىسىنىياكى  ۋ ئوۋالشئوكىمكى ئىتنى «
 ①ســــاۋابىدىن ئىككــــى قىــــراتھهر كــــۈنى ئۇنىــــڭ  ،ســــهتته باقىــــدىكهنقمه
  .②»مىيىدۇېك

  )1487 :تىرمىزى(

 َصْيٍد أَْو َماِشَيٍة كَلَْب إِلَّا كَلًْبا اتََّخذَ َمْن قَالَ  النَّبِيَّ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3883
  .ِقَرياȓٌ َيْومٍ كُلَّ أَْجرِِه ِمْن اْنَتقȌََ عٍَزْر أَْو

دۇكى، ىـ رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3883
   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .دېگهن» بىر قىرات ئۇھۇد تېغىغا تهڭ«: بىر ھهدىسته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ①
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ئـوۋ  يـاكى   پادىلىرىنى ياكى ئېكىنزارلىقىنـى قوغـداش ۋە  كىمكى «
بىــر  ســاۋابى ھهركــۈنىئۇنىــڭ ، ئوۋالشــتىن باشــقا مهقســهتته ئىــت باقســا

   .①»تىدۇېمىيىپ كېقىرات ك
  )1489 :تىرمىزى(

 َولَـا  َزْرعٍ بِكَلْبِ لَْيَس كَلًْبا اتََّخذَ َمْن قَالَ  النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 3884
 َوالِْقَرياȓُ قَالَ قَْد َوأَْحَسُبُه ُسلَْيٌم قَالَ ِقَرياȓٌ َيْومٍ كُلَّ أَْجرِِه ِمْن َيْنقȌُُ فَإِنَُّه َماِشَيٍة َولَا َصْيٍد
  .أُُحٍد ِمثْلُ

پهيغهمــــبهر دۇكى، ىــــىن رىــــۋايهت قىلىندئهبــــۇ ھــــۇرەيرە - 3884
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

پـادىلىرىنى قوغـداش ۋە   يـاكى   كىمكى ئېكىنزارلىقىنـى سـاقالش  «
 ئۇنىــڭ نىكــۈ ھهر، يــاكى ئــوۋ ئوۋالشــتىن باشــقا مهقســهتته ئىــت باقســا 

  .»كېمىيىپ كېتىدۇبىر قىرات ساۋابىدىن 
ــۇلهيم ــگهن  سـ ــداق دېـ ــبهر   : مۇنـ ــىچه، پهيغهمـ ــىمىدە قېلىشـ ئېسـ

 »ىـــر قىـــرات ئۇھـــۇد تېغىغـــا تهڭب«: ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
  . دېگهنىدى

  )8342: ئهھمهد(

 ِمـنْ  اْنَتقȌََ َزْرعٍ أَْو َصْيٍد أَْو َماِشَيٍة كَلَْب إِلَّا كَلًْبا اتََّخذَ َمْن: ويف رواية – 3885
 أََبـا  اللَّـهُ  َيْرَحُم فَقَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي قَْولُ ُعَمَر ِلاْبنِ فَذُِكَر الزُّْهرِيُّ قَالَ ِقَرياȓٌ َيْومٍ كُلَّ أَْجرِِه
  .َزْرعٍ َصاِحَب كَانَ ُهَرْيَرةَ

كىمكـــــى « :ته مۇنـــــداق دېـــــيىلگهنيهنه بىـــــر رىـــــۋايهت - 3885
ــوۋ  ىقىنـــىېكىنزارلئ ــاكى ئـ ــاقالش يـ ــوۋال سـ ــاكى ۋە شئـ ــادىلىرىنىيـ  پـ

 ئۇنىڭ ساۋابىدىن بىركۈنى  ھهر قوغداشتىن باشقا مهقسهتته ئىت باقسا،
  .»تىدۇېمىيىپ ككېقىرات 
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بۇ ھهدىس ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغـا  : زۇھرى مۇنداق دەيدۇ
  :يهتكۈزۈلگهنىدى، ئۇ

رى ېرىلغۇ يېئۇنىڭ ت نكىچۈ! رەھمهت قىلسۇن گهەئهبۇ ھۇرەير هللاــ 
  .دېدى ـ دى،ىبار ئ

  ِقَرياطَاِن :ويف رواية - 3886
 »)كېمىيىـپ كېتىـدۇ  ( ئىككى قىرات«: يهنه بىر رىۋايهتته -3886
   .دەپ كهلگهن

  )5480 :بۇخارى(

  اللَّـهِ  َرُسولَ َسِمْعُت َيقُولُ الشَّرِيَد َسِمْعُت قَالَ الشَّرِيِد ْبنِ َعْمرِو َعْن - 3887
 قََتلَنِي فُلَاًنا إِنَّ َربِّ َيا َيقُولُ الِْقَياَمِة َيْوَم َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه إِلَى َعجَّ َعَبثًا ُعْصفُوًرا قََتلَ َمْن ولَُيقُ
  .ِلَمْنفََعٍة َيقُْتلْنِي َولَْم َعَبثًا

ر پهيغهمـــبهنىڭ ئىبنـــى شـــهرىد دادىســـى شـــهرىد    همـــرئ - 3887
ــۋايهت  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن م  ــانلىقىنى رى ــداق ئاڭلىغ ۇن

ئـو قۇشـقاچ    ،ئۆلتۈرسـه  بىكـارال  بىكـاردىن  كىمكـى قۇشـقاچنى  « :قىلىدۇ
 :تائاالغا ئهرز قىلىپ يۇقىرى ئـاۋازدا  هللا ئۇنىڭ ئۈستىدىن نىۈقىيامهت ك

ئهمهس، بهلكــى  نىش ئۈچــۈنىنــى پايــدىل ېمكىشــى پــاالنى ! هللائــى ”
   .①»ەيدۇد “ىۈۋەتتئۆلتۈر بىكاردىن بىكار

  )4446 :ئىنهسا(
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قَالَ إِنَّ اللَّـَه   َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ قَالَ ِثْنَتاِن َحِفظُْتُهَما َعْن َرُسولِ اللَِّه  - 3888
أَْحِسـُنوا الـذَّْبَح   كََتَب الْإِْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسُنوا الِْقْتلَةَ َوإِذَا ذََبْحُتْم فَ

  .َولُْيِحدَّ أََحُدكُْم َشفَْرَتُه فَلُْيرِْح ذَبِيَحَتُه
ــدۇ    - 3888 ــداق دەيـ ــى ئهۋس مۇنـ ــهدداد ئىبنـ ــبهر: شـ  مهن پهيغهمـ

ــاڭالپ       ــۆزىنى ئ ــۈمله س ــى ج ــهللهمنىڭ ئىكك ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :ئۇ مۇنداق دېدى. يادلىۋالدىم

ى مۇئامىلىـدە بولۇشـقا   تا ياخشـ قانداق ئىش ھهر هللاشۈبهىسىزكى، «
ــدى ــال     ئهگهر .بۇيرىــ ــاكى مــ ــۈرمهكچى يــ ــىنى ئۆلتــ ــانلىق نهرســ جــ

ئۇنى ياخشى ئۇسۇل بىلهن بىر تهرەپ قىلىڭالر  بوغۇزلىماقچى بولساڭالر،
ال بوغۇزلىماقچى بولغىنىڭالردا، مالنىڭ م ).يهنى ئۇنى قىينىۋەتمهڭالر(

   »!قىينىلىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن، پىچاقنى ياخشى بىلهڭالر
  )1955 :مۇسلىم(

بَِحدِّ الشِّفَارِ َوأَنْ ُتَواَرى َعْن  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ أََمَر َرُسولُ اللَِّه  - 3889
  .الَْبَهاِئمِ َوقَالَ إِذَا ذََبَح أََحُدكُْم فَلُْيْجهِْز

 :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    ئىبنى ئۆمهر ھئابدۇلال - 3889
هر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مـال سـويغۇچىالرنى پىچـاقنى      پهيغهمب

مال « :ياخشى بىلهشكه ۋە ئۇنى مالغا كۆرسهتمهسلىككه بۇيرىدى، ئاندىن
   .①دېدى »!سويماقچى بولساڭالر، ئۇنى تېز بوغۇزالڭالر

  ) 3172 :ئىبنى ماجه(
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 .لمن نسي التسمية فال بأس ومن تعمد فال تǘك: قال, عن ابن عباس - 3890
كىمكـى  : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئابباس - 3890

ئۇنىـــڭ  ،يىشـــنى ئۇنتـــۇپ قالســـاېد “ىلالھبىســـم” ،مـــال بوغۇزلىغانـــدا
 ،مىسـه ېقهسـتهن د نـى   “بىسىمىلالھ”مما هئ .گۆشىنى يېيىشكه بولىدۇ

  . بوغۇزلىغان مالنىڭ گۆشىنى يېيىشكه بولمايدۇئۇ 
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َيْرفَُعُه قَالَ َمْن قََتلَ ُعْصفُوًرا فََما فَْوقََها بَِغْيرِ َحقَِّها  3891
َها َسأَلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنَها َيْوَم الِْقَياَمِة ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه فََما َحقƌَها قَالَ َحقƌَها أَنْ َتـذَْبحَ 

  .ا َتقْطَْع َرأَْسَها فَُيْرَمى بَِهافََتأْكُلََها َولَ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : مۇنداق دەيدۇ ئىبنى ئهمر ھئابدۇلال - 3891

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
نـاھهق ئۆلتۈرسـه،   نى قۇشـ ڭ وچـ  دىنئۇنىڭـ  ياكىقاچ شكىمكى قۇــ 

 .ئۇنىڭــدىن بۇنىــڭ ھېســابىنى ئالىــدۇ، ـ دېــدى        هللاقىيــامهت كــۈنى  
  : ساھابىالردىن بىرى

 ئۇنى ھهققـى بىـلهن ئۆلتـۈرۈش قانـداق بولىـدۇ؟ ـ      ! رەسۇلۇلالھى ئــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ورىغانىدى،دەپ س

   .①ــ ئۇنىڭ بېشىنى ئۈزۈپال تاشالپ قويماي، يېيىش كېرەك، ـ دېدى
  )4445 :نهسائى(

َمِديَنةَ َوُهْم َيُجبُّونَ أَْسنَِمةَ الْإِبِـلِ  الْ َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ قَالَ قَِدَم النَّبِيُّ  - 3892
  .َوَيقْطَُعونَ أَلَْياِت الَْغَنمِ فَقَالَ َما قُِطَع ِمْن الَْبهِيَمِة َوِهَي َحيَّةٌ فَهَِي َمْيَتةٌ

ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه: ق دەيــدۇمۇنــدا ئهبــۇ ۋاقىــد لهيســى - 3892
كلهر تۆگىنىـــڭ مهدىـــنىلى ،مهدىـــنىگه كهلگهنـــدە ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

ــىول ــلهن كىس ــۇير وق بى ــڭ ق ــۇزۇپ (نى ىقۇينى ــك تۇرغ ســىپ ېك )التىرى
تىرىـك  « :بۇنى كـۆرۈپ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر .تتىيهي
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ۆزى ئۆلـۈپ قالغـان ھايۋاننىـڭ    يهنى ئـ (تاپقا  هسىلگهن پارچېھايۋاندىن ك
  . ①دېدى »)شۇڭا ئۇنى يېيىشكه بولمايدۇ(ئوخشايدۇ ) بىر پارچىسىغا

  )1480 :ىتىرمىز(

َعْن أَبِي الُْعَشَراِء َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََما َتكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا ِمـْن   - 3893
  .لَْو طََعْنَت ِفي فَِخِذَها لَأَْجَزأَ َعْنَك اللَّبَِّة أَْو الَْحلْقِ قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 

ــه  - 3893 ــۇ ئۇش ــىئهب ــى را دادىس ــداق دېگهنلىكىن ــۋايهت  نىڭ مۇن رى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: قىلىدۇ
مـالنى پهقهت بوغـۇز يـاكى بوينىـدىنال بوغۇزالشـقا       !لۇلالھئى رەسۇــ 

  :بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورىسام
ـــ زۆرۈر ــدا، يوتىســىغا بىــر نهرســه تىقىۋەتســهڭمۇ  پىېت ـ ــايه ۇك لغان پ

   .②دېدى ، ـقىلىدۇ
  )2825 :ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َما أَْعَجَزَك ِمْن الَْبَهاِئمِ ِممَّا ِفي َيَدْيَك فَُهَو كَالصَّْيِد َوِفـي   - 3894
َوقَالَ  َبِعريٍ َتَردَّى ِفي بِئْرٍ ِمْن َحْيثُ قََدْرَت َعلَْيِه فَذَكِِّه َوَرأَى ذَِلَك َعِليٌّ َواْبُن ُعَمَر َوَعاِئَشةُ

بَّاسٍ الذَّكَاةُ ِفي الَْحلْقِ َواللَّبَِّة َوقَالَ اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاسٍ َوأََنٌس إِذَا قَطََع الرَّأَْس مـع  اْبن َع
 .ابتداء الذبح من اƩلق فَلَا َبأَْس فإن ذبح من القفا Ɓ تǘكل سواء قطع الرأس أو Ɓ يقطع

ئۆيــدە : دۇئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــ - 3894
باققان مـالنى بوغۇزالشـقا كـۈچ يهتمىسـه، ئـۇنى ئـوۋ ھايۋىنىغـا ئوخشـاش         

رىگه كـۈچ  ېـ ۇدۇققا چۈشۈپ كهتـكهن تۆگىنىـڭ قهي  ق. ئۆلتۈرۈشكه بولىدۇ
  .يهتسه، شۇ يهرگه پىچاق ئۇرۇش كېرەك

ــۆمهر ۋە ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمالرمــۇ     ــى، ئىبنــى ئ ھهزرىتــى ئهل
  .مۇشۇنداق دەپ قارايتتى
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مـال پهقهت بويـۇن ۋە بوغۇزىـدىنال    : ى ئابباس يهنه مۇنداق دەيدۇئىبن
  . بوغۇزلىنىدۇ

ئىبنى ئۆمهر، ئىبنى ئابباس ۋە ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالر مۇنـداق  
ــدۇ ــال : دەي ــتىن  م ــردەك تهرەپ ــۈپ  كېكى ــدا، بېشــى ئۈزۈل بوغۇزلىنىۋاتقان

لـۈپ  بېشـى ئۈزۈ (گهدىنىدىن بوغۇزالنغـان مـال   . كهتسه، ھېچۋەقهسى يوق
  . ھاالل بولمايدۇ) كهتسۇن ياكى كهتمىسۇن

  )قىلغانبۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت (

َعْن َشرِيطَِة الشَّـْيطَاِن َزاَد اْبـُن    َنَهى َرُسولُ اللَِّه : َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قال - 3895
 .ْوَداُج ثُمَّ ُتْتَرُك َحتَّى َتُموَتِعيَسى ِفي َحِديِثِه َوِهَي الَِّتي ُتذَْبُح فَُيقْطَُع الْجِلُْد َولَا ُتفَْرى الْأَ

ــدۇ     - 3895 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ : ئىبنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مالنى شهيتاندەك بوغۇزالشتىن 

  .توستى
ــنى      ــال بوغۇزالشـ ــهيتاندەك مـ ــىدە شـ ــر ھهدىسـ ــا بىـ ــى ئىيسـ ئىبنـ

ــهرھىلهپ ــىنى : شـ ــڭ تېرىسـ ــڭ(مالنىـ ــمىنى ۋە بوغۇزىنىـ ــر قىسـ ) بىـ
تاشـالپ قويۇشـتۇر، ـ    ئـۆلگهنگه قهدەر  كېسىپ، جان تومۇرىنى ئۈزۈۋەتمهي 

  . ①دېدى
  )2826: ئهبۇ داۋۇد(

  .قَالَ ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن النَّبِيِّ  - 3896
ــبهر    - 3896 ــدۇكى، پهيغهمــ ــۋايهت قىلىنىــ ــهئىددىن رىــ ــۇ ســ ئهبــ

بوغــاز مــال بوغۇزالنســا، قورســىقىدىكى «: لهيهــى ۋەســهللهمســهلاللالھۇ ئه
  . دېگهن ②»بالىسىمۇ بوغۇزالنغان بولىدۇ

  )1476: تىرمىزى(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 605(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1193(ئهلبانى  ②
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َعْن الَْجنِنيِ فَقَالَ كُلُوُه إِنْ ِشئُْتْم  َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه  - 3897
َنْنَحُر النَّاقَةَ َوَنذَْبُح الَْبقََرةَ َوالشَّاةَ فََنجُِد ِفي َبطْنَِها الَْجـنَِني  َوقَالَ ُمَسدٌَّد قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه 

  أَُنلِْقيِه أَْم َنأْكُلُُه قَالَ كُلُوُه إِنْ ِشئُْتْم فَإِنَّ ذَكَاَتُه ذَكَاةُ أُمِِّه
ــدۇ    - 3897 ــداق دەي ــهئىد مۇن ــۇ س ــهلاللالھۇ  : ئهب ــبهر س مهن پهيغهم

وغۇزالنغـــان مالنىــڭ قورســـىقىدىن چىققـــان  ئهلهيهــى ۋەســـهللهمدىن ب 
بالىســىنىڭ ھــۆكمىنى ســورىغانىدىم، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  

  :ۋەسهللهم
  :دەمۇسهدد. ــ خالىساڭالر يهڭالر، ـ دېدى

بىـز قـوي، كـاال، تـۆگه سـويىمىز، بهزىـدە ئۇالرنىـڭ        ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
يېسهك بوالمـدۇ؟ ـ   ئۇنى تاشلىۋېتهمدۇق ياكى . بالىلىرى چىقىپ قالىدۇ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دەپ سورىدى
ــــ خالىســاڭالر يهڭــالر، چــۈنكى ئانىســىنىڭ بوغۇزلىنىشــى ئۇنىڭغــا 

  . ①كۇپايه قىلىدۇ، ـ دېدى
  )2827: ئهبۇ داۋۇد(

فَذَكَاةُ َما ِفي َبطْنَِها  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِذَا ُنِحَرْت النَّاقَةُ - 3898
ِفي ذَكَاِتَها إِذَا كَانَ قَْد َتمَّ َخلْقُُه َوَنَبَت َشَعُرُه فَإِذَا َخَرَج ِمْن َبطْنِ أُمِِّه ذُبَِح َحتَّى َيْخـُرَج  

  .الدَُّم ِمْن َجْوِفِه
: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيتتـى  - 3898

ــد ــۆگه بوغۇزالنغانـ ــىمۇ تـ ــدىكى بالىسـ ــۇق ، ا، ئۇنىـــڭ قارنىـ ــى تولـ بالىسـ
. بوغۇزالنغـان بولىـدۇ  يېتىلىپ، تېرىسىگه تـۈك چىقىـپ بولغـان بولسـا،     

قورسـىقىدىكى قـاننى   ، غانـدىن كېـيىن  ئانىسىنىڭ قارنىـدىن چىقىرىل 
  . ايتا بوغۇزلىنىدۇقچىقىرىۋېتىش ئۈچۈن 

  )1061: مالىك(

                                                 
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 2451(ئهلبانى  ①
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َراِفعٍ َعْن َجدِِّه َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِـيِّ  َعْن َعَباَيةَ ْبنِ رِفَاَعةَ ْبنِ  - 3899
  ُّبِِذي الُْحلَْيفَِة فَأََصاَب النَّاَس ُجوٌع فَأََصْبَنا إِبِلًا َوغََنًما َوكَانَ النَّبِي  ِِفي أُْخَرَياِت النَّاس

فَأََمَر بِالْقُُدورِ فَأُكِْفئَْت ثُمَّ قََسَم فََعَدلَ َعَشـَرةً    فََعجِلُوا فََنَصُبوا الْقُُدوَر فَُدِفَع إِلَْيهِْم النَّبِيُّ
لَْيِه َرُجلٌ ِمْن الَْغَنمِ بَِبِعريٍ فََندَّ ِمْنَها َبِعٌري َوكَانَ ِفي الْقَْومِ َخْيلٌ َيِسَريةٌ فَطَلَُبوُه فَأَْعَياُهْم فَأَْهَوى إِ

إِنَّ ِلَهِذِه الَْبَهاِئمِ أََوابَِد كَأََوابِِد الَْوْحشِ فََما َندَّ َعلَْيكُْم ِمْنَها   بَِسْهمٍ فََحَبَسُه اللَُّه فَقَالَ النَّبِيُّ
فَاْصَنُعوا بِِه َهكَذَا قَالَ َوقَالَ َجدِّي إِنَّا لََنْرُجو أَْو َنَخاُف أَنْ َنلْقَى الَْعُدوَّ غًَدا َولَـْيَس َمَعَنـا   

َما أَْنَهَر الدََّم َوذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه فَكُلْ لَْيَس السِّـنَّ َوالظƌفُـَر   ُمًدى أَفََنذَْبُح بِالْقََصبِ فَقَالَ 
  .َوَسأُْخبُِركُْم َعْنُه أَمَّا السِّنُّ فََعظٌْم َوأَمَّا الظƌفُُر فَُمَدى الَْحَبَشِة

ئهبــايه ئىبنــى رىفــائه ئىبنــى رافىــئ بوۋىســى رافىــئ ئىبنــى   - 3899
بىـز  : رىۋايهت قىلىدۇ دېگهنلىكىنى مۇنداق نىڭهۇخهدىج رەزىيهلالھۇ ئهن

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن زۇلهــۇلهيفهدە بىلــله   
غهنىـمهت  (ھهممىمىـزگه ئـاچلىق يهتكهنىـدى، شـۇنىڭ بىـلهن،      . ئىدۇق

پهيغهمـــبهر . تـــۆگه ۋە قـــويالدىن بىـــر نهچچىنـــى ســـويدۇق) ئېلىنغـــان
. نىڭ ســهل ئارقىســىدا ئىــدى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قوشــۇن   

ئالــــدىراپ كهتكىنىمىــــزدىن قــــازان ئېســــىپ، گۆشــــنى پىشۇرۇشــــقا 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يېتىـپ كېلىـپ،      . باشلىدۇق

ــۇيرۇدى  ــكه بـ ــازاننى ئۆرۈۋېتىشـ ــدى  ،قـ ــازانالر ئۆرۈۋېتىلـ ــبهر . قـ پهيغهمـ
ــابالپ        ــۆگىگه ھېس ــر ت ــوينى بى ــون ق ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

شۇ ئهسنادا، تۆگىـدىن بىرسـى قېچىـپ    . تهقسىم قىلدى) غهنىمهتلهرنى(
. ئاز بولغاچقا، تۆگىنى قوغلىغـان بولسـىمۇ تۇتالمىـدى    بىزدە ئات. كهتتى

شــۇنىڭ . ئــوق ئــاتتى) ئوقيــادىن(ئارىــدىن بىــرەيلهن تــۆگىگه قارىتىــپ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ئۇ تۆگىنىڭ جېنىنى ئالدى هللابىلهن، 
  :لهمۋەسهل

ــۇ  ـــ بــ ــد ھايۋان ـــ ــڭ ئىچىــ ــاش   ەالرنىــ ــا ئوخشــ ــاۋايى ھايۋانالرغــ يــ
ئهگهر مۇشۇنداق ئهھۋالغا دۇچ كهلسهڭالر، بۇ ئادەمگه . قاچىدىغانلىرى بار
  :مهن. ـ دېدى! ئوخشاش قىلىڭالر
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ئهته دۈشـــمهنگه دۇچ كېلىشـــىمىز مـــۇمكىن، ! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ
قۇمـۇش  ) پ قالسـا مال سويۇشقا تـوغرا كېلىـ  . (يېنىمىزدا پىچاقمۇ يوق

بىــلهن بوغۇزلىســاق بوالمــدۇ؟ ـ دەپ ســورىدىم، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ      
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

تائاالنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ، قان چىقـارغۇدەك نهرسـه    هللاــ 
ئهمما چىش ياكى . بىلهن بوغۇزالنغان مالنىڭ گۆشىنى يېسهڭالر بولىدۇ

مـۇ سـىلهرگه چۈشـهندۈرۈپ قويـاي،     بۇنى. تىرناقنى قوللىنىشقا بولمايـدۇ 
ــتىخان؛ تىرنـــاق ) دېگىـــنىم(چىـــش  ــا(ئۇسـ ــلىكلهرنىڭ ) بولسـ ھهبهشـ

  . چىقىدۇر، ـ دېدىپى
  )5498: بۇخارى(

َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت إِنْ أََحُدَنا أََصاَب َصْيًدا  - 3900
َبُح بِالَْمْرَوِة َوِشقَِّة الَْعَصا فَقَالَ أَْمرِْر الدََّم بَِما ِشئَْت َواذْكُْر اْسَم اللَّـِه  َولَْيَس َمَعُه ِسكٌِّني أََيذْ

  .َعزَّ َوَجلَّ
ــدۇ  -3900 ــداق دەيــ ــاتىم مۇنــ ــى ھــ ــبهر : ئهدى ئىبنــ مهن پهيغهمــ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
اق ئهگهر بىرەرســىمىز ئــوۋ ئــوۋالپ، يېنىــدا پىچــ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

ئوخشـاش نهرسـىلهر    بىسلىق تاش ۋە ھاسـا يىرىندىسـىغا  بولمىسا، ئۇنى 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  . بىلهن ئۆلتۈرسه بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورىدىم 

  :ۋەسهللهم
نىـڭ  هللائهممـا  . ــ نېمىنى خالىساڭ، شۇنىڭ بىلهن قـان چىقـارغىن  

  . ①ئىسمى ئاتالماي قالمىسۇن، ـ دېدى
  )2824: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 2450(ئهلبانى  ①
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َعْن كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك أَنَُّه كَاَنْت لَُهْم غََنٌم َتْرَعى بَِسلْعٍ فَأَْبَصَرْت َجارَِيةٌ لََنا  - 3901
  بَِشاٍة ِمْن غََنِمَنا َمْوًتا فَكََسَرْت َحَجًرا فَذََبَحْتَها بِِه فَقَالَ لَُهْم لَا َتأْكُلُوا َحتَّى أَْسأَلَ النَّبِيَّ

  .َعْن ذَاَك أَْو أَْرَسلَ فَأََمَرُه بِأَكِْلَها َمْن َيْسأَلُُه َوأَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ  بِيِّ أَْو أُْرِسلَ إِلَى النَّ
كهئب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت    - 3901
قويغــا . (ن قــويلىرىمىز بــار ئىــدىباقىــدىغاتېغىــدا  ئىســهل: قىلىنىــدۇ
ردىن بىرىنىڭ جان تالىشىۋاتقانلىقىنى قويال بىر دېدىكىمىز) قاراۋاتقان
بوغۇزلىغـان  قـوينى  ىپ، قىرلىق تهرىپـى بىـلهن   چېقتاشنى بىر كۆرۈپ، 
  :مهن. ئىكهن

ــ بۇنىـڭ ھـۆكمىنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن       
 يـــاكى ســـوراپ كـــېلىش ئۈچـــۈن بىرىنـــى ئهۋەتمىگىـــچه، ســـورىمىغىچه

ــۇرۇڭالر  ــېمهي ت ــدىم! گۆشــىنى ي ــ دې يغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  په. ـ
  . بۇيرىدى ۋەسهللهم ئۇنىڭ گۆشىنى يېيىشكه

   )2304: بۇخارى(

َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َحارِثَةَ أَنَُّه كَانَ َيْرَعى ِلقَْحةً بِِشْعبٍ  - 3902
َحُرَها بِِه فَأََخذَ َوِتًدا فََوَجأَ بِِه ِفي لَبَِّتَهـا  ِمْن ِشَعابِ أُُحٍد فَأََخذََها الَْمْوُت فَلَْم َيجِْد َشْيئًا َيْن

  .فَأَْخَبَرُه بِذَِلَك فَأََمَرُه بِأَكِْلَها َحتَّى أَُهرِيَق َدُمَها ثُمَّ َجاَء إِلَى النَّبِيِّ 
ئهتـــا ئىبنـــى يهســـار بهنـــى ھارىســـه قهبىلىســـىلىك بىـــر   - 3902

غىنىـــڭ بىـــر كىشـــىدىن رىـــۋايهت قىلىـــدۇكى، ئـــۇ كىشـــى ئۇھـــۇد تې 
جىلغىسىدا بوغاز تۆگىدىن بىرنى ئوتلىتىۋاتقانىكهن، تـۆگه تۇيۇقسـىزال   

ئــۇ كىشــى تــۆگىنى بوغۇزالشــقا بىــر نهرســه  . جــان تالىشىشــقا باشــالپتۇ
تىقىــــپ، قېنىنــــى  ېكىــــرتىكىگهتاپالمــــاي، قــــوزۇقنى تۆگىنىــــڭ ك

ئانـــدىن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ . ئېقىتىپتـــۇ
ىپ، ئهھۋالنى ئېيتقانىكهن، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   قېشىغا بېر

   .①ۋەسهللهم ئۇنىڭ گۆشىنى يېيىشكه بۇيرۇپتۇ
  )2823: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2449(ئهلبانى  ①



   سويۇشنىڭ قائىدە ـ يوسۇنلىرىمال 

197 

  النَّبِيُّ فََرخȌََّ بَِمْرَوٍة فَذََبُحوَها َشاٍة ِفي َنيََّب ِذئًْبا أَنَّ ثَابٍِت ْبنِ َزْيِد َعْن - 3903
  .أَكِْلَها ِفي

بنى سابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     زەيد ئى - 3903
بىسـلىق  ئـادەملهر  ى، ىۋەتتبۆرە قويالردىن بىرىنـى چىشـل  بىر : قىلىندۇ

تاش بىلهن ئۇنى بوغۇزلىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      
  . ①ئۇنىڭ گۆشىنى يېيىشكه بۇيرىدى

  )4407: نهسائى(

َعْن أَكْلِ الُْمَجثََّمِة َوِهَي الَِّتـي   َنَهى َرُسولُ اللَِّه  َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ - 3904
  .ُتْصَبُر بِالنَّْبلِ

پهيغهمــبهر : ئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     - 3904
ــر يهرگهســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   ــا ئېلىــپ   بى ــپ، قارىغ باغلىنى

  . ②ئۆلتۈرۈلگهن ھايۋاننىڭ گۆشىنى يېيىشتىن توستى
  )1473: تىرمىزى(

وعن اƪليسة وهي الƔ يأخذها الذئب فاسـتنقذت بعـد   : وزاد رزين - 3905
  .اليأس منها

ــيىلگهن    -3905 ــداق دېـ ــدە مۇنـ ــڭ رىۋايىتىـ ــبهر : رەزىننىـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۆرە ئېلىپ قېچىـپ، ھايـات قېلىشـىدىن    

ــ     ڭ گۆشــىنى ئۈمىــد ئۈزۈلگهنــدىن كېــيىن قۇتۇلــدۇرۇۋېلىنغان مالنى
  .يېيىشتىن توستى

إِنَّ قَْوًما َيأُْتوَنا بِاللَّْحمِ  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ قَْوًما قَالُوا ِللنَّبِيِّ  - 3906
ا َحِديِثي َعْهٍد لَا َنْدرِي أَذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه أَْم لَا فَقَالَ َسمُّوا َعلَْيِه أَْنُتْم َوكُلُوُه قَالَْت َوكَاُنو

 .بِالْكُفْرِ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4098(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1190(ئهلبانى  ②
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ــدۇ     – 3906 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــر قهۋم : ئائىشـ بىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

باشــقا بىــر قهۋم بىــزگه گــۆش ئېلىــپ كېلىــدۇ، ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
نىـڭ ئىسـمىنى تىلغـا ئالىـدىغان يـاكى      هللائۇالرنىڭ مـال بوغۇزلىغانـدا،   

ــدىغ ــرەك؟ ـ دەپ     ئالماي ــداق قىلىشــىمىز كې ــز، قان انلىقىنى بىلمهيمى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. سورىدى

بــۇنى ســورىغۇچىالر . ـــ دېــدى! دەپ يهڭــالر “ىلالھبىســم”ــــ ســىلهر 
  . بولغانالر ئىدى يېڭىدىن مۇسۇلمان

  )5507: بۇخارى(

ِلَرُسولِ اللَِّه ُجبَّةٌ ُصوٌف وُخفَّْينِ فَلَبَِسُهَما  أُْهِدَيْت: َعْن ِدْحَيةَ الْكَلْبِيِّ، قَالَ - 3907
Ýَحتَّى َتَخرَّقَا َولَْم َيْسأَلْ َعْنُهَما ذَكَّْيَناُهَما أَْم ال  

دىهـــيه كهلبـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت   – 3907
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يۇڭدىن توقۇلغان : قىلىنىدۇ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . ھهدىيه قىلىندى ئۆتۈكبىلهن بىر جۈپ بىر تون 

 ئۆتــۈكئهممــا . ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇنى يىرتىلىــپ كهتكىــچه كىيــدى 
ــىنىڭ  ــم”تېرىس ــى    “ىلالھبىس ــڭ ئىكهنلىك ــان ھايۋاننى دەپ بوغۇزالنغ

  . ①ياكى ئهمهسلىكىنى سورىمىدى
  )4200: »ئهلكهبىر«(

اسٍ أَنَُّه ُسِئلَ َعْن ذََباِئحِ َنَصاَرى الَْعَربِ فَقَالَ لَا َبـأَْس  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّ - 3908
ǀَوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْمǁ َبَِها َوَتلَا َهِذِه الْآَية. 

  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن -3908
ېيىشـكه  بوغۇزلىغـان مالنىـڭ گۆشـىنى ي    خرىستىئانلىرىــ ئهرەب 

  :بوالمدۇ ـ بولمامدۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، ئۇ

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە يهھيــا ئىبنــى زەرس        ): 8627(ھهيســهمى  ①

  .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئىسىملىك ناتونۇش بىرى بار، 
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سـىلهردىن كىمكـى ئـۇالرنى    ﴿: بولىدۇ، ـ دېدى، ئانـدىن  ) يېسهڭالر(ــ 
  . ②دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①Ŷدوست تۇتسا، ئۇمۇ ئهنه شۇالردىن سانىلىدۇ

  )1058: مالىك(

  .َعاقََرِة الْأَْعَرابَِعْن ُم َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه  - 3909
ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 3909

يهنـى  (ئـرابىالر  دۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهىقىلىن
ـ بىـرى بىـلهن بهسلىشـىپ سـويغان      ماختىنىش ئۈچۈن بىر )بهدەۋىيلهر

  . ③تۆگىنىڭ گۆشىنى يېيىشتىن توسقان
  )2820: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُمرَّةَ َمْولَى َعِقيلِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَُّه َسأَلَ أََبا ُهَرْيـَرةَ َعـْن َشـاٍة     - 3910
َتـةَ  ذُبَِحْت فََتَحرََّك َبْعُضَها فَأََمَرُه أَنْ َيأْكُلََها ثُمَّ َسأَلَ َعْن ذَِلَك َزْيَد ْبَن ثَابٍِت فَقَالَ إِنَّ الَْمْي

  .َعْن ذَِلَك لََتَتَحرَُّك َوَنَهاُه
ــئ - 3910 ــۇ مــۇررە   هقى ــۇ تالىبنىــڭ ئازادگهردىســى ئهب ل ئىبنــى ئهب

پىچاققـــا ئـــاران ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن : مۇنـــداق دەيـــدۇ
نىــڭ گۆشــىنى ئۇ لســا،بهزى يهرلىــرى ھهرىــكهت قى ئۈلگــۈرگهن قوينىــڭ

  :يېيىشكه بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقى ھهققىدە سورىغانىدىم، ئۇ

ئوخشــاش ســوئالنى زەيــد . ـــ دەپ جــاۋاب بهردى ـ يېيىشــكه بولىــدۇ،ـــ
  :ئىبنى سابىتتىن سورىغانىدىم، ئۇ

ــ ئۆلۈپ بولغان ھايۋانالرمۇ بهزىدە ھهرىكهت قىلىپ قالىـدۇ، ـ دېـدى    
  . ى يېيىشتىن توستىۋە ئۇنىڭ گۆشىن

  )1060: مالىك(
                                                 

  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 51سۈرە مائىدە،  ①
ئهينــى زامانــدا بــۇ ئــايهت ئهرەبــلهرگه خىتــاب قىلىنغــان بولــۇپ، ئهرەبلهردىــن خرىســتىئان دىنىغــا            ②

 ئهھلـى كىتابالرنىـڭ ئهسـلى دىنىـدا    . كىرگهنلهرنىڭمۇ ئهھلى كىتاب ھېسابلىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ     . كۆرسهتكهن بويىچه بوغۇزالنغان ماللىرى مۇسۇلمانالرغىمۇ ھـاالل  هللا

دېـگهن نـۇقتىنى كـۆزدە     “)يهنى ئۇالرنىڭ دىنىغا كىرسـه (ئهرەبلهردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتسا ”: ئهنهۇما
 .تۇتۇپ، بۇ ئايهتنى ئوقۇغان

  .ـ دېگهن ھهسهن ۋە سهھىه،): 2446(ئهلبانى  ③
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: َيْعنِـي (إِذَا َسمَّْيُتْم فَكَبُِّروا ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه: عن أََنَس ْبَن َماِلٍك، قال - 3911
  ).َعلَى الذَّبِيَحِة
ــۋايهت     – 3911 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــاڭالر (« ــاقچى بولس ــال بوغۇزلىم ــلهن   “ىلالھبىســم”) م ــيىش بى دې
   .①دېگهن» !بىرگه تهكبىر ئوقۇڭالر

  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجلًا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي لَأَذَْبُح الشَّـاةَ   - 3912
 .ُهَوأََنا أَْرَحُمَها أَْو قَالَ إِنِّي لَأَْرَحُم الشَّاةَ أَنْ أَذَْبَحَها فَقَالَ َوالشَّاةُ إِنْ َرِحْمَتَها َرِحَمَك اللَّ

مۇئاۋىيه ئىبنى قۇررە دادىسـىدىن رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق      - 3912
  :گهبىر كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: دەيدۇ

ئۇنىڭغـا ئىـچ ئاغرىتىـپ    قـوي بوغۇزلىغانـدا،   مهن ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
ــۇزاليمهن  ــۋەتمهيمهن (بوغ ــۇنى قىينى ــى ئ ــبهر    )يهن ــدى، پهيغهم ، ـ دېگهنى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ 
تائـاالمۇ سـاڭا رەھىـم قىلىـدۇ، ـ       هللاــ سـهن قويغـا ئىـچ ئاغرىتسـاڭ،     

  . ②دېدى
  )15165: ئهھمهد(

َيـا  : قُلُْت: َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: وللبزار والكبري والصغري – 3913
  .“َوالشَّاةُ إِنْ َرِحْمَتَها، َرِحَمَك اللَُّه”: ُمَها، قَالََرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َألذَْبُح الشَّاةَ َوأََنا أَْرَح

مۇئـــاۋىيه ئىبنـــى قـــۇررە يهنه بىـــر رىـــۋايهتته كېلىشـــىچه،  - 3913
  :دادىسىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ

                                                 
ە ئوسمان ئىبنـى ئابـدۇرراھمان   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنىدىد): 6015(ھهيسهمى  ①

  .قۇرەشى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بـۇ ھهدىسـنى ئىمــام ئهھـمهد، بهززار ۋە تهبهرانـى رىــۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىــرى       ): 6029(ھهيسـهمى   ②

 .تۇر، ـ دېگهنئىشهنچلىك
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قوي بوغۇزلىغاندا، ئۇنىڭغا بهكمۇ ئىچىم ئاغرىيدۇ، ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :هيهى ۋەسهللهمـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل

يهنـى  (تائاالمۇ ساڭا ئىچ ئاغرىتىـدۇ   هللاــ سهن قويغا ئىچ ئاغرىتساڭ، 
   .①، ـ دېدى)رەھىم قىلىدۇ

  )1221: بهززار(

َمْن َرِحـَم،  ”: قَالَ َرُسولُ اللَّه: َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ - 3914
 .“ُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِةَولَْو ذَبِيَحةَ ُعْصفُورٍ َرِحَم

ــبهر    - 3914 ــدۇكى، پهيغهمــ ــۋايهت قىلىنىــ ــامهدىن رىــ ــۇ ئۇمــ ئهبــ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكــى قۇشــقاچ چــاغلىق نهرســه بوغۇزلىســىمۇ، ئۇنىڭغــا رەھىــم  «
  . ②»ئۇنىڭغا رەھىم قىلىدۇ هللاقىلسا، قىيامهت كۈنى 

  )7915: »ئهلكهبىر«(

َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َعلَى َرُجلٍ َواِضعٍ رِْجلَُه َعلَى َصفَْحِة : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 3915
ُȘأَفَال قَْبلَ َهذَا، أََو ُترِيُد أَنْ ُتِميَتَهـا  : إِلَْيِه بَِبصرِها، قَالَ َشاٍة، َوُهَو َيُحدُّ َشفَْرَتُه، َوِهَي َتلَْح

  .َمْوَتَتاِن
ــاس ر  - 3915 ــى ئاببـ ــدۇ   ئىبنـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ : ەزىيهلالھـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يولــدا كېتىۋېتىــپ، بىــر       
ــى      ــۇرۇپ، پىچىقىنــ ــهپ تــ ــىگه دەسســ ــڭ كۆكســ ــىنىڭ قوينىــ كىشــ

 نچقورقــۇ) پىچــاق بىلهۋاتقــان ئــادەمگه(قــوي . بىلهۋاتقــانلىقىنى كــۆردى
  :للهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه. ئىچىدە قاراپ تۇراتتى

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد، بهززار ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ): 6029(ھهيســهمى  ①

  .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 6031(ھهيسهمى  ②
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ىۋالسـاڭ بولمـامتى؟   ــ قوينى ياتقۇزۇشتىن بـۇرۇن پىچىقىڭنـى بىل  
  . ①ينى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرمهكچى بولدۇڭمۇ؟ ـ دېدىوياكى سهن بۇ ق

  )11956: »ئهلئهۋسهت«؛ »ئهلكهبىر«(

عن على بن عبد اهللا البارقى قال استفتتƗ امرأة ƞكة فقلت هذا عبد اهللا  - 3916
يه فاندفعت حنوه فاتبعتها أƧع ما تقول قالت يا عبد اهللا افتƖ عن بن عمر عليك به فاستفت
  .اƨراد قال ذكى كله

مهككىـدە بىـر ئايـال    : ئهلى ئىبنى ئابدۇلالھ بـارىقى مۇنـداق دەيـدۇ    - 3916
مهندىن پهتىۋا سورىماقچى بولغانىدى، مهن ئـۇ ئايالغـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهرنى      

  :كۆرسىتىپ
ئۇ ئايال ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر تهرەپـكه    . ـ دېدىم! ــ ئۇ كىشىدىن سورىغىن

ــپ،        ــورايدىغانلىقىغا قىزىقى ــوئال س ــېمه س ــڭ ن ــۇ ئايالنى ــدى، مهن ئ ــاراپ ماڭ ق
  :ئۇ ئايال. ئارقىسىدىن ماڭدىم
چېكهتكىنىڭ ھۆكمىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھهققىـدە  ! ــ ئى ئابدۇلالھ

  :ئۆمهر ئابدۇلالھ ئىبنى. پهتىۋا بهرگهن بولساڭ، ـ دېدى
  . ②، ـ دېدى)يهنى يېيىشكه بولىدۇ(ــ چېكهتكه پاكتۇر 

  )»ئهلكهبىر«(

فََعَمْدُت إِلَى َعْنزٍ ِلأَذَْبَحَهـا فَثََغـْت    َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه : عن َجابٌِر قال - 3917
َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنََّما ِهَي َعُتوَدةٌ َعلَفُْتَها الْـَبلََح   فََسِمَع ثََغْوőَا فَقَالَ َيا َجابُِر لَا َتقْطَْع َدرŋا َولَا َنْسلًا فَقُلُْت

  .َوالرُّطََب َحتَّى َسِمَنْت
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  – 3917

 نى مېهمــان قىلىــش ئۈچــۈنئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنىــڭ ئــۆيگه كهلــدى، مهن ئــۇ
ــدۇم، ئ   ــاقچى بول ــۆچكه بوغۇزلىم ــى  ئ ــۆچكه مهرەپ كهتت ــا ئ ــاۋازىنى  . همم ــڭ ئ ئۇنى

  :ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
                                                 

ــۇ ھهدىســنى تهب ): 6033(ھهيســهمى  ① ــهھىه ھهدىســنىڭ     ب ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى هران
  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

ــهھىه ھهدىســنىڭ      ): 6076(ھهيســهمى  ② ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــ  ! ئوغالقالۋاتقـان ۋە سـۈت بېرىۋاتقـان ئـۆچكهڭنى سـويمىغىن      !ــ ئى جـابىر 
  : مهن. دېدى

بۇ ئۆچكىنى ھۆل ۋە قۇرۇق خورما بىلهن بېقىـپ، سـويۇش   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  . ①دېدىمتكهنىدىم، ـ ىئۈچۈن سهمر

  )14842: ئهھمهد(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مهن تونۇمايـدىغان بىـرى    بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە): 6084(ھهيسهمى  ①

  .بار، ـ دېگهن
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  بولغان ھايۋانالر مهكرۇھ ۋە مۇباھ ،ھارامگۆشى 

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَْهلُ الَْجاِهِليَِّة َيأْكُلُونَ أَْشَياَء َوَيْتُركُـونَ أَْشـَياَء    - 3918
َوأَْنَزلَ ِكَتاَبُه َوأََحلَّ َحلَالَُه َوَحرََّم َحَراَمُه فََما أََحلَّ فَُهَو َحلَالٌ  َتَعالَى َنبِيَُّه َتقَذƌًرا فََبَعثَ اللَُّه 

 ǀقُلْ لَا أَجُِد ِفيَما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّماǁَوَما َحرََّم فَُهَو َحَراٌم َوَما َسكََت َعْنُه فَُهَو َعفٌْو َوَتلَا 
  .إِلَى آِخرِ الْآَيِة
ــاس  - 3918 ــى ئاببـ ــا  ئىبنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــدۇ  رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ : مۇنـ

نى بهزى نهرسـىلهر  ،جاھىلىيهت دەۋرىدە ياشىغانالر بهزى نهرسىلهرنى يهپ
ــاناپ يېمه ــكىنا سـ ــىپاسـ ــاال پهيغهمبىرىنـــى   هللا. يتتـ ــۇبهانهھۇ ۋەتهئـ سـ

ئېنىق  رامنىھا ل بىلهنھاال دى ۋەى قۇرئاننى نازىل قىلبكىتا ،ئهۋەتىپ
ھـارام   الل،ھاالل قىلغان نهرسىلهر ھا هللاشۇندىن تارتىپ، . ىئايرىپ بهرد

هللا اان نهرسىلهرنى لىنمىغېتىلغا ئ .ھېسابالندى قىلغان نهرسىلهر ھارام
  ).يهنى مۇباھ قىلدى(ئهپۇ قىلدى 

) مهكــكه كۇففارلىرىغــا! ئــى مــۇھهممهد(﴿: ئانــدىن ئىبنــى ئاببــاس 
ئــۆزى ئۆلــۈپ  قىلىنغــان ئهھكــامالر ئىچىــدە يســاڭا ۋەھىــ ،ئېيتقىنكــى

چوشـقا  ( قالغان نهرسه ياكى ئېقىپ چىققان قـان ۋە يـاكى چوشـقا گۆشـى    
ۋە  )دۇرىمهكلىكلهرگه ئادەتلهنگهنلىكى ئۈچۈن گۆشى پاسكىنېنىجىس ي

ىــن غهيرىنىــڭ ئىســمى ئېيتىلىــپ بوغۇزالنغــان گۇنــاھ مالــدىن       تهللا
كىمكـى ئـۇالردىن    .نى ھهر قانداق ئادەم ئۈچـۈن ھـارام كـۆرمهيمهن   باشقى

نائىالج ۋە ئىختىيارسىز ) نى يۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نهرسىلهردىنيه(
نكى ۈچـ  .)ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ   (ھالدا ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك يېسه 
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 ①Ŷمېهرىبانـدۇر ) بهنـدىلىرىگه ( ،پهرۋەردىگارىڭ مهغفىـرەت قىلغۇچىـدۇر  
   .②ئوقۇدى دېگهن ئايهتنى

  )3800: ئهبۇ داۋۇد(

َوَسـأَلَُه َرُجـلٌ    ْبُن ُهلْبٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه  قَبِيَصةُ عن - 3919
فَقَالَ إِنَّ ِمْن الطََّعامِ طََعاًما أََتَحرَُّج ِمْنُه فَقَالَ لَا َيَتَخلََّجنَّ ِفي َصْدرَِك َشْيءĄ َضـاَرْعَت ِفيـِه   

  .النَّْصَرانِيَّةَ
ايهت قىلىپ مۇنـداق  قهبىيسه ئىبنى ھۇلب دادىسىدىن رىۋ - 3919

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه كىشى پهيغهمبهر بىر: دەيدۇ
. دېـدى ، ـ   شـهكلىنىپ قـالىمهن   ىنيشـت ېمهن بهزى تامـاقالرنى ي ـــ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا پهيغهمبهر
ـــ  ــداق ـ ــئۇن ــولمىغىن دادەرگۇمان ــهڭ، ب ــداق قىلىۋەرس ــا( ، ئۇن ل الھ

ــۇ نمهكلىكلهردىېي ــدىغانگۇممــ ــتىئانالردەك) انلىنىــ ــۇپ  خرىســ بولــ
   .③ـ دېدىقالىسهن، 

  )3784: ئهبۇ داۋۇد(

 أََصـاَبْتَنا : َيقُولُ أَْوفَى أَبِي ْبَن اللَِّه َعْبَد َسِمْعُت قَالَ الشَّْيَبانِيُّ ُسلَْيَمانُ عن - 3920
 بَِهـا  غَلَْت فَلَمَّا فَاْنَتَحْرَناَها الْأَْهِليَِّة الُْحُمرِ ِفي َوقَْعَنا َخْيَبَر َيْوُم كَانَ فَلَمَّا َخْيَبَر لََياِلَي َمَجاَعةٌ
 قَـالَ  َشْيئًا الُْحُمرِ لُُحومِ ِمْن َتأْكُلُوا َولَا الْقُُدوَر اكْفَئُوا أَنْ اللَِّه َرُسولِ ُمَناِدي َناَدى الْقُُدوُر
  .أَلَْبتَّةَ َعْنَها َنَهى آَخُرونَ َوقَالَ ُتَخمَّْس لَْم ِلأَنََّها اللَِّه َرُسولُ َعْنَها َنَهى إِنََّما َناٌس فَقَالَ

دىن افـ ئهۋ ۇئىبنى ئهبـ  ھئابدۇلال ئۆزىنىڭ يمان شهيبانىالۇس - 3920
خهيــبهرگه ھهربىــي يــۈرۈش : مۇنــداق ئاڭلىغــانلىقىنى رىــۋايهت قىلىــدۇ

 خهيبهر فهتىـه قىلىنغـان كـۈنى   . قىلغاندا، قوشۇندىكىلهر ئاچ قالغانىدى
ــهكن   ــوپ ئېش ــر ت ــا    بى ــويۇپ، قازانالرغ ــۇالرنى س ــدۇق ۋە ئ ــمهت ئال ى غهنى

                                                 
 .ـ ئايهت 145سۈرە ئهنئام،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3225(ئهلبانى  ②
 .دېگهن ، ـھهسهن): 3214(ئهلبانى  ③



   ھارام، مهكرۇھ ۋە مۇباھ بولغان ھايۋانالرگۆشى 

207 

ــدا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . ســالدۇق گــۆش پىشــاي دەپ قالغان
  :ۋەسهللهمنىڭ جاكارچىسى

ــازانالرنى ـــ ق ــېمهڭالر  ـ ــۆرۈۋېتىڭالر، ئېشــهكلهرنىڭ گۆشــىنى ي ــ ! ئ ـ
  :بۇنى ئاڭلىغان بهزىلهر. دېدى

ا ئايرىمىــدۇق، شــۇڭا ــــ غهنىمهتنىــڭ بهشــتىن بىرىنــى بهيتۇلمالغــ
  :يهنه بهزىلهر يېيىشتىن توستى، ـ دېسه؛

ــۈنلهي     ــتىن پۈتـ ــى يېيىشـ ــهك گۆشـ ــيىن ئېشـ ــدىن كېـ ـــ بۇنىڭـ ــ
  . چهكلهندۇق، ـ دېدى

  )1937 :مۇسلىم(

فَقَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولَُه َيْنَهاكُْم َعـْن   :حنوه وفيهَعْن أََنسٍ  وعن - 3921
  فَإِنََّها رِْجٌسلُُحومِ الُْحُمرِ 
رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــۇ يۇقىرىقىغــا ئوخشــاش رىــۋايهت  ئهنهس – 3921

تائاال ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى سىلهرنى ئېشـهك   هللا: قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا يهنه
  . ①گۆشى يېيىشتىن توستى، چۈنكى ئۇ نىجىستۇر، ـ دېيىلگهن

  )4340 :نهسائى(

ِمْن أَْجلِ أَنَّـُه   رِي إِنََّما َنَهى َعْنُه َرُسولُ اللَِّه و َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَا أَْد - 3922
  .ِةكَانَ َحُمولَةَ النَّاسِ فَكَرَِه أَنْ َتذَْهَب َحُمولَُتُهْم أَْو َحرََّمُه ِفي َيْومِ َخْيَبَر لُُحوَم الُْحُمرِ الْأَْهِليَّ

ر ســـهلاللالھۇ پهيغهمـــبه: مۇنـــداق دەيـــدۇ ئىبنـــى ئاببـــاس - 3922
ــهكنىڭ  ئهلهي ــهللهم ئېشـ ــى ۋەسـ ــىلهرنىڭ(هـ ــهك كىشـ ــه ئېشـ ـ     نهرسـ
نهسـلى قـۇرۇپ كهتمهسـلىكىنى    ) توشۇيدىغانلىقى ئۈچۈنرەكلىرىنى ېك

كۆزدە تۇتقانمۇ يـاكى خهيـبهر كـۈنى ئېشـهك گۆشـى يېيىشـنى پۈتـۈنلهي        
   .بىلهلمىدىم) سهۋەبىنى(چهكلىگهنمۇ؟ 

  )1939 :مۇسلىم(

                                                 
  . ـ دېگهن ،سهھىه): 4048(ئهلبانى  ①
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َنَهى َعْن ُحُمرِ  نِ َزْيٍد َيْزُعُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه قَالَ َعْمٌرو قُلُْت ِلَجابِرِ ْب - 3923
اَك الْأَْهِليَِّة فَقَالَ قَْد كَانَ َيقُولُ ذَاَك الَْحكَُم ْبُن َعْمرٍو الِْغفَارِيُّ ِعْنَدَنا بِالَْبْصَرِة َولَِكْن أََبـى ذَ 

  .ǀِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّماقُلْ لَا أَجُِد ِفيَما أُوǁالَْبْحُر اْبُن َعبَّاسٍ َوقََرأَ 
يـد  مهن جابىر ئىبنـى زە : مۇنداق دەيدۇ )ئىبنى دىنار( ئهمر - 3923

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
بهزىــلهر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئېشــهك  ــــ 

مۇنـداق   ئـۇ . گۆشىنى يېيىشـتىن توسـقانلىقىنى ئېيتىۋاتىـدۇ، ـ دېـدىم     
  : دېدى

لـېكىن  مـر غىفـارىمۇ شـۇنداق دېگهنىـدى،     بهسرەدە ھهكهم ئىبنى ئه
ــالىم  ــۈك ئ ــى (﴿ :ئىبنــى ئاببــاس ئۇنىــڭ ســۆزىگه قارشــى چىقىــپ  بۈي ئ

سـاڭا ۋەھـى قىلىنغـان     ،ئېيتقىنكـى ) مهكـكه كۇففارلىرىغـا  ! مۇھهممهد
نهرسه يـاكى ئېقىـپ چىققـان قـان      ئهھكامالر ئىچىدە ئۆزى ئۆلۈپ قالغان

رگه ئادەتلهنگهنلىكى مهكلىكلهېچوشقا نىجىس ي - ياكى چوشقا گۆشىۋە
ــكىن    ــى پاس ــقا گۆش ــۈن چوش ــمى   تهللاۋە ا - دۇرىئۈچ ــڭ ئىس ــن غهيرىنى ى

ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان گۇناھ مالدىن غهيرىينى ھهر قانداق ئادەم ئۈچۈن 
يهنـى يـۇقىرىقى ھـارام قىلىنغـان     (كىمكـى ئـۇالردىن    .ھارام كۆرمهيمهن
ــىلهردىن ــاق  ) نهرسـ ــاتىنى سـ ــدا ھايـ ــىز ھالـ ــائىالج ۋە ئىختىيارسـ الپ نـ

چۇنكى پهرۋەردىگارىـڭ مهغفىـرەت    ،)ھېچ گۇناھ بولمايدۇ(قالغۇدەك يېسه 
   .ئايهتنى ئوقۇدى دېگهن Ŷمېهرىباندۇر) بهندىلىرىگه(قىلغۇچىدۇر 

  )5529 :بۇخارى(

َعْن غَاِلبِ ْبنِ أَْبَجَر قَالَ أََصاَبْتَنا َسَنةٌ فَلَْم َيكُْن ِفي َماِلي َشْيءĄ أُطِْعُم أَْهِلي  - 3924
 َحرََّم لُُحوَم الُْحُمرِ الْأَْهِليَِّة فَأََتْيـُت النَّبِـيَّ    لَّا َشْيءĄ ِمْن ُحُمرٍ َوقَْد كَانَ َرُسولُ اللَِّه إِ

إِنََّك فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََصاَبْتَنا السََّنةُ َولَْم َيكُْن ِفي َماِلي َما أُطِْعُم أَْهِلي إِلَّا ِسَمانُ الُْحُمرِ َو
ْمَت لُُحوَم الُْحُمرِ الْأَْهِليَِّة فَقَالَ أَطِْعْم أَْهلََك ِمْن َسِمنيِ ُحُمرَِك فَإِنََّما َحرَّْمُتَها ِمْن أَْجـلِ  َحرَّ

  .َجوَّالِ الْقَْرَيِة َيْعنِي الَْجلَّالَةَ
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يـۇرتىمىزدا   بىر يىلـى، : غالىب ئىبنى ئهبجهر مۇنداق دەيدۇ - 3924
لهمـدە سـېمىز ئېشـهكلىرىمىزدىن باشـقا     ئائى .قۇرغاقچىلىق يۈز بهردى

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ھالبۇكى، .يېگۈدەك بىر نهرسه قالمىدى
شـۇنىڭ بىـلهن،    .توسـقان ئىـدى  يىشـتىن  ېشهك گۆشىنى يېئۋەسهللهم 
  :پبېرى شىغاېنىڭ قر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه

ـــ  ــاپىتى يــۈز بهردى ! لۇلالھئــى رەســۇـ  .يــۇرتىمىزدا قۇرغــاقچىلىق ئ
 شـهك ېسـهن ئ  لـېكىن . ئېشهكتىن باشقا يېگۈدەك نهرسـىمىز قالمىـدى  

. دېـدىم  ؟ ـ قانـداق قىلىـمهن   ،دىڭىـ يشـنى ھـارام قىلغـان ئ   ېنى يگۆشـى 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ئـۇ ھـايۋانالر    .ئىلهڭگه شۇ ئېشهكلهرنىڭ سېمىزىنى يېگـۈزگىن ئاــ 
يېيىشتىن توسقانىدىم، ـ  نىجىس نهرسه يېگهنلىكى ئۈچۈن، مهن ئۇالرنى 

  . ①دېدى
  )3809 :داۋۇد ئهبۇ(

َخْيَبَر فَأََتْت الَْيُهـوُد   َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد قَالَ غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه  - 3925
أَْمـَوالُ   أَلَـا لَـا َتِحـل    ƌفََشكَْوا أَنَّ النَّاَس قَْد أَْسَرُعوا إِلَى َحظَاِئرِِهْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 

الُْمَعاَهِديَن إِلَّا بَِحقَِّها َوَحَراٌم َعلَْيكُْم ُحُمُر الْأَْهِليَِّة َوَخْيلَُها َوبَِغالَُها َوكُـلƌ ِذي َنـابٍ ِمـْن    
  .السَِّباعِ َوكُلƌ ِذي ِمْخلَبٍ ِمْن الطَّْيرِ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : مۇنـداق دەيـدۇ   دىخالىد ئىبنى ۋەل - 3925
ــى ۋەســ  ــبهر ئ هللهم ئهلهيه ــرگه خهي ــلهن بى ــۇبى ــاردىمىغرۇش ــبهر . ا ب خهي

ــدىغا    لىرىىييهھــۇد ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئال پهيغهم
كېلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ماللىرىنى بۇالڭ ـ تاالڭ قىلىـش   

ــى    ــانلىقىنى ئېيتت ــۇم قىلىۋاتق ــا ھۇج ــۈن ئېغىللىرىغ ــبهر. ئۈچ  پهيغهم
ــهل  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلمانالرغا(لهم س ــۇڭالركى « ):مۇس ــاھ بول  ،ئاگ

مــاللىرىنى شــهرىئهتته گهن مىللهتلهرنىــڭ ۈلىپــاق تــۈزتئىتئــارىمىزدا 
 چىـر، ېق ،شـهك ېئئات، . ئهمهسھاالل بهلگىلهننىڭ سىرتىدا ئېلىۋېلىش 

                                                 
 . سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 817(ئهلبانى  ①
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 »قۇشالرنىڭ گۆشلىرىمۇ ھارامـدۇر  )يىرتقۇچ(ۋە  يىرتقۇچ ھايۋان بارلىق
   .①دېدى

  )3809 :ئهبۇ داۋۇد(

َنَهى َيْوَم َخْيَبَر َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  - 3926
  .الْأَْهِليَِّة َوأَِذنَ ِفي لُُحومِ الَْخْيلِ

ــدۇلال   - 3926 ــى ئابـ ــابىر ئىبنـ ــۋايهت قىلىنھتىجـ ــن رىـ دۇكى، ىـ
شـهك گۆشـىنى   ېئ خهيبهر كۈنى ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

  . يىشكه رۇخسهت قىلغانېئات گۆشىنى ي ،سۇپويىشتىن تېي
  )1941 :مۇسلىم(

َنَهى َعْن ثََمنِ الْهِرِّ قَالَ اْبُن َعْبِد الَْمِلِك  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ  - 3927
  .َعْن أَكْلِ الْهِرِّ َوأَكْلِ ثََمنَِها

ــى ئ  - 3927 ــابىر ئىبنـ ــدۇلالجـ ــدۇكى ابـ ــۋايهت قىلىنىـ ، ھتىن رىـ
نىڭ پــــۇلىنى مۈشــــۈك ر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمپهيغهمــــبه

  .خهجلهشتىن توسقان
ۋە ئۇنىڭ  گۆشىنى مۈشۈكيهنى : مۇنداق دېگهن ئابدۇلمهلىكئىبنى 
   .②قانتوس شتىنپۇلىنى يېيى

  ) 3807 :ئهبۇ داۋۇد(

3928 - Ƒعن ابن عباس أن الن  ُا كلِن أَى َعَهَنƫَمثََّجƫورة للقتـل صبة وهي ا ,
  .ة وشرب لبنهااللَل اƨَكْن أَوَع

رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت  ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 3928
قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نىشـانغا ئېلىـپ   

ئۆلتـۈرۈلگهن  ) تاش ياكى ئوق ۋە شۇنىڭغا ئوخشـىغان نهرسـىلهر بىـلهن   (

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 815(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 816(نى ئهلبا ②
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ئۇنــدىن باشــقا، نىجىــس . نى يېيىشــتىن چهكلىــگهنھايۋاننىــڭ گۆشــى
نهرســـىلهرنى يهيـــدىغان ھايۋانالرنىـــڭ گۆشـــىنى يېـــيىش ۋە ســـۈتىنى  

   .ئىچىشتىنمۇ چهكلىگهن
  )2666: ئهھمهد(

  .َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ ُنهَِي َعْن ُركُوبِ الَْجلَّالَِة - 3929
ىدۇكى، ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنئىبنى ئۆمه - 3929

نىجىس نهرسـىلهرنى يهيـدىغان    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①ھايۋانالرغا مىنىشتىن توسقان

  )2557 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َزْهَدمٍ قَالَ كُنَّا ِعْنَد أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ َوكَانَ َبْيَنَنا َوَبْيَن َهذَا الَْحيِّ  - 3930
ِتَي بِطََعامٍ ِفيِه لَْحُم َدَجاجٍ َوِفي الْقَْومِ َرُجلٌ َجاِلٌس أَْحَمُر فَلَْم َيـْدنُ ِمـْن   ِمْن َجْرمٍ إَِخاءĄ فَأُ

َيأْكُلُ ِمْنُه قَالَ إِنِّي َرأَْيُتُه أَكَـلَ َشـْيئًا فَقَِذْرُتـُه     طََعاِمِه قَالَ اْدنُ فَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه 
 ِمـنَ  َنفَـرٍ  ِفـى   النَّبِـىَّ  أََتْيُت إِنِّىْدنُ أُْخبِْرَك أَْو أَُحدِّثَْك فََحلَفُْت أَنْ لَا آكُلَُه فَقَالَ ا

  .ثديكر اƩذف. “اَألْشَعرِيَِّني
رەزىيهلالھـۇ  بىز ئهبۇ مۇسا ئهشـئهرى  : زەھدەم مۇنداق دەيدۇ – 3930

جهرىـم جهمهتىـدىن بولغـان بـۇ قهبىـله بىـلهن       دۇق، ىنىدا ئېنىڭ يئهنهۇ
داسـتىخانغا توخـۇ گۆشـىدىن    . مىز بـار ئىـدى  قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى

ئـارىمىزدا چىرايـى قىزىـل بىـر ئـادەم بـار        .قىلىنغان تاماق كهلتۈرۈلدى
ئهبـۇ   .ئىدى، ئۇ ئادەم ئۆزىگه كهلتۈرۈلگهن تاماققا قول ئۇزاتمـاي ئولتـۇردى  

  :مۇسا ئۇنىڭغا
ر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى پهيغهمـــــبه ـــــــ تـــــامىقىڭنى يـــــېگىن،

 ئـۇ  .مـاقتىن يېگىنىنـى كۆرگهنىـدىم، ـ دېـدى      مۇشـۇ تا  مۇنىڭۋەسـهللهم 
  :ئادەم

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2230(ئهلبانى  ①
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ۈپ، بهكمـۇ  ــ مهن توخۇنىڭ نىجىـس نهرسـىنى يهۋاتقـانلىقىنى كـۆر    
 هللاشــۇندىن بېــرى توخــۇ گۆشــى يېمهســلىككه  يىرگىنىــپ كهتكهچــكه،

  :ئهبۇ مۇسا .نامىدىن قهسهم قىلىۋەتكهنىدىم، ـ دېدى
ـــ  ــا(ـ ــېقىن كهلگىــن، مهن ســاڭا  ) تاماقق ــى(ي ئېيتىــپ ) بىــر ۋەقهن
مهن ئهشئهرىلهردىن بىر قانچه كىشـىنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ! بېرەي

ـــ دېــدى ۋە ســۆزىنى ... ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا ئېلىــپ كهلــدىم
  . داۋامالشتۇردى

  )5518 :بۇخارى(

  .بِّالضَّ لَْحمِ أَكْلِ َعْن َنَهى  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ِشْبلٍ ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 3931
 ئىبنــى شــىبلدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   ئابــدۇراھمان  - 3931
نىــــڭ گۆشــــىنى رلهېك ر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمپهيغهمــــبه

   .①يىشتىن توسقانېي
  )3796 :ئهبۇ داۋۇد(

َبـَرُه أَنَّـُه   اْبن َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه أَنَّ َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد الَِّذي ُيقَالُ لَُه َسْيُف اللَِّه أَْخ عن - 3932
َوِهَي َخالَُتُه َوَخالَةُ اْبنِ َعبَّاسٍ فََوَجَد ِعْنَدَها  َعلَى َمْيُموَنةَ َزْوجِ النَّبِيِّ  َدَخلَ َمَع َرُسولِ اللَِّه 

 لِ اللَّـِه  َضبŋا َمْحُنوذًا قَِدَمْت بِِه أُْخُتَها ُحفَْيَدةُ بِْنُت الَْحارِِث ِمْن َنْجٍد فَقَدََّمْت الضَّبَّ ِلَرُسـو 
َيَدُه إِلَى الضَّـبِّ   َوكَانَ قَلََّما ُيقَدُِّم َيَدُه ِلطََعامٍ َحتَّى ُيَحدَّثَ بِِه َوُيَسمَّى لَُه فَأَْهَوى َرُسولُ اللَِّه 

َو الضَّبُّ َيا َرُسـولَ  َما قَدَّْمُتنَّ إِلَْيِه قُلَْن ُه فَقَالَْت اْمَرأَةٌ ِمْن النِّْسَوِة الُْحُضورِ أَْخبِْرنَ َرُسولَ اللَِّه 
َيَدُه َعْن الضَّبِّ فَقَالَ َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد أََحَراٌم الضَّبُّ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ لَا  اللَِّه فََرفََع َرُسولُ اللَِّه 

َيْنظُُر إِلَيَّ  كَلُْتُه َوَرُسولُ اللَِّه َولَِكْن لَْم َيكُْن بِأَْرضِ قَْوِمي فَأَجُِدنِي أََعافُُه قَالَ َخاِلٌد فَاْجَتَرْرُتُه فَأَ
  .فَلَْم َيْنَهنِي

دەپ  “نىڭ قىلىچـى هللا” رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئابباس  - 3932
ــان   ــام ئالغ ــى  ن ــد ئىبن ــدۇ  خالى ــۋايهت قىلى ــداق رى ــدتىن مۇن مهن  :ۋەلى

                                                 
  .ـ دېگهن ،ھهسهن): 3224(ئهلبانى  ①
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ــبه ــرگه  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهم ــلهن بى ــبهر (بى پهيغهم
 ھۇجرىسـىغا نىـڭ  ه رەزىيهلالھـۇ ئهنها مهيمـۇن  )نىڭ ئايالىئهلهيهىسساالم

 .ئىبنـى ئاببـاس ئىككىمىزنىـڭ ھاممائاچىسـى ئىـدى     مهيمۇنه . مكىردى
ىن تنهجـد  ھۇجرىسىدا ھهمشىرىسى ھۇقهيد بىنتـى ھـارىس   نىڭهمهيمۇن

. ئىــكهنكــاۋاپ قىلىــپ پىشــۇرۇپ ئېلىــپ كهلــگهن كــېلهر گۆشــى بــار   
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ى پهيغهمــبهئــۇ گۆشــن ه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــامهيمــۇن

كىن گۆشــنىڭ نهدىــن كهلگهنلىكــى ېلــ ،ىقويــد ۋەســهللهمنىڭ ئالــدىغا
ر پهيغهمــبه. نــى ئېيتمىــدىيــاكى قايســى ھايۋاننىــڭ گۆشــى ئىكهنلىكى

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم قـــولىنى گۆشـــكه ســـۇنۇپ تۇرۇشـــىغا،  
  :گههئايالالردىن بىرى مهيمۇن ھۇجرىدىكى

گه بۇنىـڭ قانـداق گـۆش    لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ر سهپهيغهمبهــ 
شـۇنىڭ   .دېدى ئېيتمىدىڭالرغۇ؟ ـ  نهدىن كهلگهنلىكىنى  ،ئىكهنلىكىنى

  :بىلهن
گهپنـى   بـۇ . دېـدى ـ نىـڭ گۆشـى،    رلهېگـۆش ك  بـۇ  !لۇلالھئـى رەسـۇ  ــ 

  :مهن. تتىرگۆشتىن قولىنى تا ئهلهيهىسساالم ئاڭلىغان پهيغهمبهر
ر پهيغهمـبه . ەپ سورىدىمدـ   ھاراممۇ؟ ۆشىگ رلهېك !لۇلالھئى رەسۇــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــارام ئهمهسـ ــ ،ھ ــانلىقتىن   ېل ــۇرتىمىزدا بولمىغ ــڭ ي كىن بىزنى

شۇنىڭ بىلهن، مهن گۆشنى  .دېدى ياقتۇرمايدۇ، ـ ) يېيىشنى(تهبىئىتىم 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . غا تارتىـپ يېيىشـكه باشـلىدىم   مئالدى

  . م ماڭا قاراپ تۇراتتى، ئۇ مېنى توسمىدىۋەسهلله
  )16374 :ئهھمهد(

َوَمَعُه َخاِلُد ْبُن  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كُْنُت ِفي َبْيِت َمْيُموَنةَ فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه  - 3933
فَقَالَ َخاِلٌد إَِخالَُك َتقْذُُرُه َيـا   للَِّه الَْوِليِد فََجاُءوا بَِضبَّْينِ َمْشوِيَّْينِ َعلَى ثَُماَمَتْينِ فََتَبزََّق َرُسولُ ا

  .َرُسولَ اللَِّه قَالَ أََجلْ
ــا  ئىبنــى ئاببــاس  - 3933 ــدۇ  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق دەي مهن : مۇن

 ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه ،دىمىــنىــڭ ئۆيىــدە ئهمهيمۇن



  سودا ـ سېتىق بۆلۈمى

 214

 ىققــائىككــى ز رنىــڭ ئالــدىغائۇال .كىــردى ىــدبىــلهن خالىــد ئىبنــى ۋەل
ــۈپ، ــپ پ  ئۆتكۈزۈلــ ــاۋاپ قىلىــ ــۇرۇلكــ ــ ىشــ ــى دانه كــ لهر ېغان ئىككــ

ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بـۇنى كـۆرۈپ،   پهيغهمبه كهلتۈرۈلگهنىدى،
  :خالىد .تۈكۈرۈشكه باشلىدى

ــۇلۇلالھ  ــى رەسـ ـــ ئـ ــداق؟ ـ دەپ       ! ــ ــدىڭمۇ قانـ ــدىن يىرگهنـ بۇنىڭـ
  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .①شۇنداق، ـ دېدىــ 
  )3730 :ئهبۇ داۋۇد(

  .كُلُوا فَإِنَُّه َحلَالٌ َولَِكنَُّه لَْيَس ِمْن طََعاِمي: حنو ذلك وفيهَعْن اْبَن ُعَمَر  - 3934
ــۆمهر  - 3934 ــى ئــ ــۇ ئهنهۇما ئىبنــ ــدە  رەزىيهلالھــ ــڭ رىۋايىتىــ نىــ

 پهيغهمـــبهريۇقىرىـــدىكىگه ئوخشـــاش نهقىـــل قىلىنغـــان ۋە ئاخىرىـــدا 
 .شـۇڭا يېسـهڭالر بولىـدۇ    ،لالھـا  رلهېكـ « :ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ 

  . گهندې» يهپ كۆنگهن ئهمهس هن بۇنىكىن مېل
  )1944 :ىملمۇس(

  .لَْسُت بِآِكِلِه َولَا ُمَحرِِّمِه :ويف أخرى - 3935
، مهيمهنېمهن ئـــۇنى يـــ« :كېلىشـــىچه يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 3935

  . ېگهند »لېكىن سىلهرنى يېيىشتىن چهكلىمهيمهن
  )1943 :مۇسلىم(

: فَقَـالَ  الضَّبِ، أَكْلِ ِفي َيْسَتفِْتيِه َرُجلٌ أََتاُه اللَِّه، َرُسولَ أَنّ َسُمَرةَ، َعْن - 3936
  .“طَاِعِميِه لَْسَنا ُمَحمٍَّد آلَ أَنَّا غَْيَر ، أََحًدا َعْنُه َناِهًيا َوال بِِه، آِمًرا لَْسُت”

بىر ئادەم پهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ مۇنداق رىۋايهتدىن همۇرەس - 3936
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن كـېلهر ھهققىـدە پهتىـۋا سـورىغانىدى،     

 ،بۇيرىمايمهن يىشكىمۇېنى يئۇمهن « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

                                                 
  .دېگهن ، ـھهسهن): 3173(ئهلبانى  ①
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ــايمهن ېي ــلىككىمۇ بۇيرىم ــ .مهس ــۇ كىن ېل ــۇھهممئ ســىنىڭ لىد ئائىهم
   .①دېدى »يهيدىغان تامىقى ئهمهس

  )7072: »ىرئهلكهب«(

َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ أَْعَرابِيŋا أََتى َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ إِنِّي ِفي غَاِئٍط َمَضبٍَّة َوإِنَّـُه   - 3937
ِه ِفـي   اللََّعامَّةُ طََعامِ أَْهِلي قَالَ فَلَْم ُيجِْبُه فَقُلَْنا َعاوِْدُه فََعاَوَدُه فَلَْم ُيجِْبُه ثَلَاثًا ثُمَّ َناَداُه َرُسولُ

ابَّ الثَّاِلثَِة فَقَالَ َيا أَْعَرابِيُّ إِنَّ اللََّه لََعَن أَْو غَِضَب َعلَى ِسْبٍط ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ فََمَسـَخُهْم َدوَ 
  .َيِدبُّونَ ِفي الْأَْرضِ فَلَا أَْدرِي لََعلَّ َهذَا ِمْنَها فَلَْسُت آكُلَُها َولَا أَْنَهى َعْنَها

مۇنـــداق رىـــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ىد ئهبـــۇ ســـهئ  - 3937
ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبه ،كېلىـــپ بىـــر ئهئرابـــى :قىلىنىـــدۇ
  :ۋەسهللهمگه

نىـڭ  هملىئائ ،مىندا ياشـايمهن ېكۆپ ز رلهېمهن ك !ۇلالھئى رەسۇلــ 
ــامىقى  ــلىق ت ــۇ مۇئاساس ــدىـ ،    ش ــبه. دې ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س
  :ئهئرابىغابىز . ىدىجاۋاب بهرم ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

ـــ ق ـــ ــ! غىنىســور اايت ــدۇق ـ ــايتىالپ ســور . دې ــۇ ق  پهيغهمــبهر. دىىئ
تىم ېـ ى قىنچۈچئـ  .سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يهنه جـاۋاب بهرمىـدى    

  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
بهنـــى ئىســـرائىلنىڭ   تائـــاال هللا ،شهكســـىزكى !ئـــى ئهئرابـــى ـــــ 

 ،)لىنىـپ پيـاكى غهزە (قىلىـپ  لهنهت  ەمگهئهۋالدلىرىدىن بىر قهبىله ئـاد 
ۇ بـ  .ەتكهنيۈزىدە ماڭىـدىغان ھايۋانغـا ئۆزگهرتىـۋ    ئۇالرنىڭ شهكلىنى يهر

، شۇنىڭ ئۈچۈن .مۇمكىنلىشى ېشۇنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ ق جانلىق
  . مهن ئۇنى يېمهيمهن، ئهمما باشقىالرنى يېيىشتىن توسمايمهن، ـ دېدى

  )1951 :مۇسلىم(

                                                 
مـۇھهممهد ئىبنـى ئىبـراھىم     ەبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىد ): 6064(ھهيسهمى  ①

 .بار، ـ دېگهن ئىبنى ھهبىب ئىسىملىك ناتونۇش بىرى
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 َرُسـولِ  بَِزْوجِي َمتِّْعنِي اللَُّهمَّ َحبِيَبةَ أُمُّ قَالَْت قَالَ َمْسُعوٍد ْبنِ اللَِّه ِدَعْب َعْن - 3938
 َمْضُروَبٍة ِلآَجالٍ اللََّه َسأَلِْت إِنَِّك اللَِّه َرُسولُ لََها فَقَالَ ُمَعاوَِيةَ َوبِأَِخي ُسفَْيانَ أَبِي َوبِأَبِي اللَِّه
 ِحلِِّه َبْعَد َشْيئًا ِمْنَها ُيǘَخُِّر َولَا ِحلِِّه قَْبلَ ِمْنَها َشْيئًا ُيَعجِّلُ لَا َمقُْسوَمٍة اقٍَوأَْرَز َمْوطُوَءٍة َوآثَارٍ
 فَقَالَ قَالَ لَِك َخْيًرا لَكَانَ الْقَْبرِ ِفي َوَعذَابٍ النَّارِ ِفي َعذَابٍ ِمْن ُيَعاِفَيِك أَنْ اللََّه َسأَلِْت َولَْو
 ُيْهِلْك لَْم َوَجلَّ َعزَّ اللََّه إِنَّ النَّبِيُّ فَقَالَ ُمِسǸَ ِممَّا ِهَي َوالَْخَنازِيُر الِْقَرَدةُ لَِّهال َرُسولَ َيا َرُجلٌ
  .ذَِلَك قَْبلَ كَاُنوا َوالَْخَنازِيَر الِْقَرَدةَ َوإِنَّ َنْسلًا لَُهْم فََيْجَعلَ قَْوًما ُيَعذِّْب أَْو قَْوًما

: مۇنـداق دەيـدۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ   دئۇئىبنى مهس ھئابدۇلال - 3938
ــبهر ــالى ئســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهم  ممــۇ ھهبىــبهۇنىڭ ئاي

  :رەزىيهلالھۇ ئهنها
، ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن   يولدىشىم پهيغهمـبه  !هللا ئىــ 

ن بولۇشـىمغا  هرىندىشـىم مۇئـاۋىيهدىن بهھـرىم   ې، قدىنيانۇفدادام ئهبۇ س
ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبه دەپ دۇئا قىلغانىدى، ـ! سىپ قىلغىنېن

  :ۋەسهللهم
بولغــان ۋە پۈتۈلــۈپ  پ بولغــاننىــتهقــدىر قىلىتىــن هللاــــ ســهن  

ســـهن . ىدىڭســـور نـــىتهقســـىم قىلىنىـــپ بولغـــان رىزىقالر نى،ئىشـــالر
ــدۇ، ۋاقتــى     ــۈز بهرمهي ــدىن ي ســورىغان نهرســىلهر ۋاقتــى كهلمىگىــچه ئال

چه تهقدىر قىلغـان بـويى   هللايهنى ( كمهيدۇلگهندە، بىر دەقىقىمۇ كېچىكه
نى ىشـ ىئـازابى ۋە دوزاخ ئازابىـدىن ساقل   ەقهبر تائاالدىن هللاشۇڭا  ).بولىدۇ
شـۇ ئهسـنادا   . دېـدى ـ ،  سهڭ، سهن ئۈچۈن تېخىمۇ خهيرلىـك بـوالتتى  تىلى

  :بىر كىشى
بهزى ئىنســانالرنىڭ ســۈرىتىنى ئۆزگهرتىــپ،  هللا !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 

ــ   ـ دەپ ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر  ؟    پ قويغــانمۇتوڭگــۇز، مــايمۇن قىلى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇالرنىــڭ  ىســا،لبيــاكى ئازاقىلســا بىــر قهۋمنــى ھــاالك تائــاال  هللاــــ 
ــلىنى  ــدۇنهسـ ــۈس قۇرۇتىۋېتىـ ــېكىن . تهلتۆكـ ــايمۇنالر لـ ــۇز ۋە مـ توڭگـ
   .دېدى ـ دى،ىبار ئال تارتىپ بۇرۇندىن

  )2663 :مۇسلىم(
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 أََو فَقَالَ الضَُّبعِ أَكْلِ َعْن  اللَِّه َرُسولَ َسأَلُْت قَالَ َجْزٍء ْبنِ ْيَمةَُخَز َعْن - 3939 
  .َخْيٌر ِفيِه أََحٌد الذِّئَْب أََوَيأْكُلُ فَقَالَ الذِّئْبِ َعْن َوَسأَلُْتُه أََحٌد الضَُّبَع َيأْكُلُ

ــدۇ  - 3939 ــداق دەي ــۇزەيمه مۇن ــبه: خ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهم
  :لهمدىنۋەسهل

ر پهيغهمــــبه ىســــام،دەپ سورـ ســــه بوالمــــدۇ؟     ېي ســــىرتالننىــــــ 
  :ئهلهيهىسساالم

  .دېدى ــ سىرتالننى يهيدىغانالرمۇ بارمۇ؟ ـ
  :سورىسامدەپ ـ سه بوالمدۇ؟ ېيىنى بۆرــ 

  . ①ــ ئوڭلۇق ئادەم بۆرە يهمدۇ؟ ـ دېدى
  )1792 :تىرمىزى(

ِلَجابِرٍ الضَُّبُع أََصْيٌد ِهَي قَالَ َنَعْم قَالَ قُلْـُت  َعْن اْبنِ أَبِي َعمَّارٍ قَالَ قُلُْت  - 3940
  .قَالَ َنَعْم آكُلَُها قَالَ َنَعْم قَالَ قُلُْت أَقَالَُه َرُسولُ اللَِّه 

رەزىيهلالھـۇ   مهن جـابىر : مۇنـداق دەيـدۇ   ئهممـار  ۇئىبنى ئهب - 3940
  :ئهنهۇدىن

  :ىسام، ئۇدەپ سورسىرتالننى ئوۋالشقا بوالمدۇ؟ ـ ــ 
  .دەپ جاۋاب بهردى ، ـھهئهــ 
  :ىسام، يهنهدەپ سورـ سهك بوالمدۇ؟ ېئۇنى يــ 
  .دەپ جاۋاب بهردى ، ـھهئه ــ

پهيغهمــبهر ) يهنــى ســىرتالننى يېســه بولىــدىغانلىقىنى   (ــــ بــۇنى  
  :سام، ئۇ يهنهدەپ سورـ ؟ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئېيتتىمۇ

   .②ېدىــ ھهئه، ـ د
  )851 :تىرمىزى(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 303(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 676(ئهلبانى  ②
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َعْن ِعيَسى ْبنِ ُنَمْيلَةَ َعْن أَبِيِه قَالَ كُْنُت ِعْنَد اْبنِ ُعَمَر فَُسِئلَ َعـْن أَكْـلِ    - 3941
الْآَيةَ قَالَ قَالَ َشْيǸٌ ِعْنَدُه َسـِمْعُت أََبـا    ǀقُلْ لَا أَجُِد ِفيَما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّماǁالْقُْنفُِذ فََتلَا 

فَقَالَ َخبِيثَةٌ ِمْن الَْخَباِئِث فَقَالَ اْبُن ُعَمَر إِنْ كَانَ قَالَ َرُسولُ  النَّبِيِّ ُهَرْيَرةَ َيقُولُ ذُِكَر ِعْنَد 
  .َهذَا فَُهَو كََما قَالَ َما لَْم َنْدرِ اللَِّه 

: دادىسىدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   هيسا ئىبنى نۇمهيلىئ - 3941
ىم، ئۇنىڭــدىن شــىدا ئىــدېئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ ق مهن ئىبنــى

مهكــــكه ! ئــــى مــــۇھهممهد(﴿: ئــــۇ. كىرپىنىــــڭ ھــــۆكمى ســــورالدى
ى قىلىنغـان ئهھكـامالر ئىچىـدە    يـ سـاڭا ۋەھ  ،ئېيتقىنكى) كۇففارلىرىغا

 ياكى چوشقا گۆشىنهرسه ياكى ئېقىپ چىققان قان ۋە ئۆزى ئۆلۈپ قالغان
چۈن چوشقا گۆشـى  مهكلىكلهرگه ئادەتلهنگهنلىكى ئۈېچوشقا نىجىس ي -

ىن غهيرىنىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان گۇنـاھ  تهللاۋە ا -ۇرپاسكىند
كىمكـى  .مالدىن غهيرىينى ھهر قانـداق ئـادەم ئۈچـۈن ھـارام كـۆرمهيمهن     

ــۇالردىن  ــۇقىرىقى ھــارام قىلىنغــان نهرســىلهردىن (ئ ــائىالج ۋە ) يهنــى ي ن
ھــېچ گۇنــاھ (ئىختىيارســىز ھالــدا ھايــاتىنى ســاقالپ قــالغۇدەك يېســه  

) بهنـدىلىرىگه (هرۋەردىگارىڭ مهغفىرەت قىلغۇچىـدۇر  نكى پۈچ ،)بولمايدۇ
  .دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى Ŷمېهرىباندۇر

  :مۇنداق دېدى مهجلىسته ئولتۇرغان شهيخلهردىن بىرى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : ــــ ئهبــۇ ھــۇرەيرەدىن مۇنــداق ئاڭلىغانىــدىم

توغرىسـىدا گهپ  كىرپىنىڭ مهسىلىسى ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرىدى، بولغان

  .دەپ جاۋاب بهردى ، ـكىرپه نىجىس ھايۋانالرنىڭ قاتارىدىنــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئۆمهربۇنى ئاڭلىغان 

گهن ېــۇنداق دشــر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهگهر پهيغهمــبهــــ 
ئهممـا بىـز بۇنىڭـدىن بىـخهۋەر     . ، كىرپىنىـڭ ھـۆكمى شـۇ بولىـدۇ    بولسا

  . ①ىكهنمىز، ـ دېدىئ
  )3799: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 814(ئهلبانى  ①
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إِنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو كَانَ بِالصِّفَاحِ قَـالَ   :قالَخاِلَد ْبَن الُْحَوْيرِِث  عن - 3942
ا َتقُولُ ُمَحمٌَّد َمكَانٌ بَِمكَّةَ َوإِنَّ َرُجلًا َجاَء بِأَْرَنبٍ قَْد َصاَدَها فَقَالَ َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو َم

َوأََنا َجاِلٌس فَلَْم َيأْكُلَْها َولَْم َيْنَه َعْن أَكِْلَها َوَزَعَم أَنََّها  قَالَ قَْد جِيَء بَِها إِلَى َرُسولِ اللَِّه 
Ȑَُتِحي.  

ئىبنـى   ھئابـدۇلال : س مۇنـداق دەيـدۇ  ىخالىد ئىبنى ھـۇۋەير  - 3942
اھ ىفسـ : ىـي ئىسـىملىك راۋ  دهمـۇھهمم ( دىىـ اھ دېـگهن يهردە ئ ىفسـ  همرئ

ئوۋلىغان توشقاندىن ئۆزى بىر كىشى  .)دېدى ، ـ بىر يهريېقىن مهككىگه 
  :كېلىپلىپ ېبىرنى ئ
ـــ  ــدۇلالـ ــى ئاب ــئىبنــى ئ ھئ ــېمه  ) ھــۆكمى(بۇنىــڭ  !رهم ــدە ن ھهققى

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئۆمهر ھئابدۇلال. دىدەپ سورى دەيسهن؟ ـ
هم بىلهن ئولتـۇراتتىم،  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللمهن پهيغهمبهــ 

 ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبه  .ۈرۈلدىتتوشقان كهلئۇنىڭغا 
ۋە توشـقاننىڭ   يىشتىن توسـمىدى ېي ، لېكىن باشقىالرنىمىدىېئۆزى ي

   .①، ـ دېدىھهيز كۆرىدىغانلىقىنى ئېيتتى
  )3792 :داۋۇد ئهبۇ(

ِمْعُت أََنًسا َيقُولُ أَْنفَْجَنا أَْرَنًبـا بَِمـرِّ   َعْن ِهَشامِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ أََنسٍ قَال َس - 3943
َخلْفََها فَأَْدَركُْتَها فَأََخذُْتَها فَأََتْيُت بَِها أََبا طَلَْحةَ فَذََبَحَها  الظَّْهَراِن فََسَعى أَْصَحاُب النَّبِيِّ 

  .أَكَلَُه قَالَ قُلُْت أَكَلَُه قَالَ قَبِلَُهفَ بَِمْرَوٍة فََبَعثَ َمِعي بِفَِخِذَها أَْو بَِورِِكَها إِلَى النَّبِيِّ 
تىن مۇنداق رىۋايهت ئهنهس چوڭ دادىسىھىشام ئىبنى زەيد  - 3943
 .توشـقان كـۆرۈپ قالـدۇق   بىـر   دېـگهن جايـدا  ھران ەزمهررى بىز : قىلىدۇ

ــىدىن ق  ــقاننىڭ ئارقىســـ ــاھابىالر توشـــ ــغلوســـ ــا دىىـــ ، مهن ئۇنىڭغـــ
 .كهلـدىم لىـپ  ېشـىغا ئ ېنىـڭ ق هلههئهبـۇ ت يېتىشىۋېلىپ تۇتۇۋالـدىم ۋە  

مهنــدىن بىــر پــۇتىنى ، بوغــۇزالپئــۇنى قىرلىــق تــاش بىــلهن لــهه هئهبــۇ ت
ــبه ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــىر سـ ــبه ،گه ئهۋەتتـ ر پهيغهمـ

  .ئۇنى يېدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 811(ئهلبانى  ①
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  :مهن ئهنهستىن: راۋىي مۇنداق دەيدۇ
ـــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم   يېــدىمۇ؟ ـ دەپ    ) شــىنىتوشــقان گۆ(ـ

  :سورىسام، ئۇ
  . ①ــ قوبۇل قىلدى، ـ دېدى

  )1789 :تىرمىزى(

ُبَرْيُه ْبُن ُعَمَر ْبنِ َسِفيَنةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ أَكَلُْت َمَع َرُسولِ اللَّـِه   عن - 3944
 لَْحَم ُحَباَرى.  

 قئــارقىلىدادىســى ه ىينفئىبنــى ئــۆمهر ئىبنــى ســه هبۇرەيــ - 3944
ــىىبوۋ ــى سـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــۋايهت قى نىڭ مۇنـ ــرىـ ــبهر: دۇلىـ  پهيغهمـ

   .②بىلله دوغداق گۆشى يېگهنىدىم بىلهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  )3797 :ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ أُِحلَّْت لَكُْم َمْيَتَتاِن َوَدَمـاِن   اللَِّه  َرُسولَ ُعَمَر أَنَّ ْبنِ َعْن َعْبِد اللَّه - 3945
  .الَْمْيَتَتاِن فَالُْحوُت َوالَْجَراُد َوأَمَّا الدََّماِن فَالْكَبُِد َوالطَِّحالُ فَأَمَّا

ــدۇلال - 3945 ــۆمهر ھئاب ــا ئىبنــى ئ ــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم دىن رى
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن دۇكى، پهيغهمبهرىقىلىن
ى خىـل  گۆشـى بىـلهن ئىككـ    نهرسـىنىڭ سىلهرگه ئىككى ئۆلـۈك  «

بېلىـق، يهنه بىرسـى    نىـڭ بىرسـى  ئىككـى ئۆلۈك  .قان ھـاالل قىلىنـدى  
   .③»ى تالسيهنه بىر، ى جىگهرسبىر نىڭئىككى قان چېكهتكه؛

  )3314 :ئىبنى ماجه(

َعْن الَْجَراِد فَقَالَ أَكْثَُر ُجُنوِد اللَِّه لَا آكُلُـُه   َعْن َسلَْمانَ قَالَ ُسِئلَ النَّبِيُّ  - 3946
  .رُِّمُهَولَا أَُح

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1461(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 812(ئهلبانى  ②
 .دېگهنسهھىه، ـ ): 2679(ئهلبانى  ③
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ر پهيغهمــبه: مۇنــداق دەيــدۇ  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ســهلمان – 3946 
 :غانىدىكهتكىنىڭ ھـۆكمى سـورال  ېچ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

مهن  .سـانى ئهڭ كـۆپ ئهسـكىرىدۇر   مىنـدىكى  ېىڭ زتائاالن هللاكهتكه ېچ«
ەپ د »يىشـتىنمۇ توسـمايمهن  ېي )لـېكىن باشـقىالرنى  (، مهيمهنيـې ئۇنى 

   .①دىرجاۋاب به
  )3813: ئهبۇ داۋۇد(

َسْبَع غََزَواٍت  اْبَن أَبِي أَْوفَى َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ غََزْوَنا َمَع النَّبِيِّ  عن - 3947
   .أَْو ِستŋا كُنَّا َنأْكُلُ َمَعُه الَْجَراَد

ر سـهلاللالھۇ  بىز پهيغهمـبه : مۇنداق دەيدۇ ئهۋفائىبنى ئهبۇ  - 3947
ــته قېــتىم بىــلهن بىــرگه لهم ئهلهيهــى ۋەســهل ــاكى يهت ــالته ي رۇشــقا ۇئ ئ

بىــلهن بىــرگه   ئهلهيهىسســاالم شــۇ جهريانــدا پهيغهمــبهر   .قاتناشــتۇق
   .قېگهنىدۇكهتكه يېچ

  )4595 :بۇخارى(

 اللَُّهـمَّ : الَْجَراِد َعلَى َيْدُعو  اللَِّه َرُسولُ كَانَ: قَاال َوأََنسٍ، َجابِرٍ، َعْن - 3948
 َمَعايِِشـَنا  َعـنْ  بِأَفَْواِهِه َوُخذْ َدابَِرُه، َوأَْهِلْك َبْيَضُه، َوأَفِْسْد ِصَغاَرُه، َوأَْهِلْك ،ِكَباَرُه اقُْتلْ

 بِقَطْعِ اللَِّه أَْجَناِد ِمْن ُجْنٍد َعلَى َتْدُعو اللَِّه َرُسولَ َيا: َرُجلٌ فَقَالَ الدَُّعاِء َسِميُع إِنََّك َوأَْرَزاِقَنا
  .الَْبْحرِ ِفي ُحوٍت َنثَْرةُ الَْجَراُد إِنََّما:  اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َدابِرِِه،

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـاالردىن مۇنـداق رىـۋايهت     جابىر ۋە ئهنهس - 3948
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم چــېكهتكىلهرگه  پهيغهمــبه: قىلىنىــدۇ

ــپ  ــا قىلىــ ــى« :بهددۇئــ ــۈرگىن،   !هللا ئــ ــوڭلىرىنى ئۆلتــ ــڭ چــ ئۇالرنىــ
بـۇزۇپ، ئۇنىـڭ نهسـلىنى     تۇخۇملىرىنى .نى ھاالك قىلغىنكىچىكلىرى

 ـ      مهكېزلىرىنـــــى بىزنىـــــڭ يـــــىغېئۇالرنىـــــڭ ئ .قۇرۇتـــــۇۋەتكىن
مــۇھهققهقكى،  .غىــنئىچمهكلىرىمىــز ۋە رىزىقلىرىمىــزدىن يىــراق قىل

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 819(ئهلبانى  ①
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بـــۇنى . دېـــدى »ســـهنئىجـــابهت قىلغۇچىۋە  دۇئـــانى ئـــاڭلىغۇچى ســـهن
  :ئاڭلىغان بىر كىشى

 ىدىن بىــر تۈركۈمىنىــڭ ئهســكهرلىر نىــڭهللا !ۇلالھئــى رەســۇل ــــ 
؟ ـ دەپ سـورىغانىدى،   مسـهن ىۋاتاقىل تىشـىگه دۇئـا  ېقـاپ ك ومىنـدىن ي ېز

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ چېكهتكه دېگهن، دېڭىزدىكى بىر خىل چوڭ بېلىقنىڭ ئاغزىـدىن  

   .دېدى ئېتىلىپ چىققان مهخلۇقتۇر، ـ
 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

فَلَْم أَْسَمْع ِلَحَشـَرِة   ِملْقَاُم ْبُن التَِّلبِّ َعْن أَبِيِه قَالَ َصِحْبُت النَّبِيَّ  عن - 3949
  .الْأَْرضِ َتْحرƹًِا
نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ب دادىســىهم ئىبنــى تهلامىلقــ - 3949

ــۋايهت قىلىــدۇ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  مهن پهيغهمــبه: رى
ــ ــرىمهن، ئس ــڭ اھابىلىرىدىن بى ــارەتلهۇنى ــىنى ردىنھاش ــارام  بىرەرس ھ

   .①دېدى ـ ،الپ باقمىدىمقىلغانلىقىنى ئاڭ
  )3798 :داۋۇد ئهبۇ(

 السَِّباعِ َهِذِه َشرَّ إِنَّ :َيقُولُ ، النَّبِيَّ َسِمْعُت: قَالَ َمْعَبٍد، بن َوابَِصةَ َعْن - 3950
  .الثَّْعلََب َيْعنِي الثَّْعلُ

مهن : مۇنداق دەيـدۇ ەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ر ۋابىسه ئىبنى مهئبهد -3950
يىرتقـۇچ ھايۋانالرنىـڭ   « :نىڭر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه

   .②گهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىمدې »ىدۇرئهڭ ئهسكىسى تۈلك
 )22/144: »ئهلكهبىر«(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 813(ئهلبانى  ①
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇبهششـىر ئىبنـى ئهبىـد           ): 6081(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 أَِذنَ َوقَـدْ  ،الُْغـَرابَ  َيأْكُلُ ِممَّْن َألْعَجُب إِنِّي”: قَالَْت أَنََّها َعاِئَشةَ، َعْن - 3951
  .“الطَّيَِّباِت ِمَن ُهَو َما َواللَِّه فَاِسقًا، َوَسمَّاُه قَْتِلِه، ِفي  اللَِّه َرُسولُ

ــا  ئ – 3951 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇائىشـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
 “پاسىق”سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆلتۈرۈشكه رۇخسهت قىلغان ۋە 

بىـلهن   نىـڭ نـامى  تائاال هللا. گه ھهيـرانمهن دەپ ئاتىغان قاغىنى يېگهنلهر
   .①نىجىس نهرسىدۇر) يېگىلى بولمايدىغان(قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ 

  )1214 :بهززار(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت ): 6082(ھهيسهمى  ①
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ۋە ئۆلتۈرمهسلىككه تېگىشلىك تېگىشلىك ئۆلتۈرۈشكه 
 جانلىقالر

قَالَ َخْمٌس ِمْن الدََّوابِّ  ْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َع - 3952
  .لَْيَس َعلَى الُْمْحرِمِ ِفي قَْتِلهِنَّ ُجَناٌح الُْغَراُب َوالِْحَدأَةُ َوالَْعقَْرُب َوالْفَأَْرةُ َوالْكَلُْب الَْعقُوُر

ــۋايهت    - 3952 ــادىن رىـــ ــۇ ئهنهۇمـــ ــۆمهر رەزىيهلالھـــ ــى ئـــ ئىبنـــ
ھهج يــاكى «: مــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قىلىنىــدۇكى، پهيغه

قاغــا، ســا، چايــان، چاشــقان ۋە : ئــۆمرە ئۈچــۈن ئېهرامغــا كىرىــپ بولغــانالر
ــاھ      ــه، گۇن ــانلىقنى ئۆلتۈرس ــۈك ج ــارەت بهش تۈرل ــتىن ئىب ــالجىر ئىت غ

  . دېگهن» بولمايدۇ
  )1199: مۇسلىم(

 .قََتلَُهنَّ ِفي الِْحلِّ َوالُْحُرمِ لَا ُجَناَح ِفي قَْتِلهِنَّ َعلَى َمْن: ويف رواية - 3953
يهنه بىـــر رىـــۋايهتته كېلىشـــىچه، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  - 3953

مهيلى ئېهرامدا بولسـۇن يـاكى بولمىسـۇن، بـۇ بهش     «: ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①دېگهن» خىل جانلىقنى ئۆلتۈرسه، گۇناھ بولمايدۇ

  )1846: ئهبۇ داۋۇد(

 َيقُْتلُـهُ  َولَـا  الُْغَراَب َوَيْرِمي َوالْفَُوْيِسقَةَ َوالَْعقَْرَب ةَالَْحيَّ قَالَ :ويف رواية – 3954
  .الَْعاِدَي َوالسَُّبَع َوالِْحَدأَةَ الَْعقُوَر َوالْكَلَْب

يهنه بىـــر رىـــۋايهتته كېلىشـــىچه، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ   - 3954
چ يىالن، چايان، چاشـقان، غـالجىر ئىـت، سـا، يىرتقـۇ     «: ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1629(ئهلبانى  ①
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قاغىنى ئۆلتۈرۈۋەتمهي، بىر نهرسـه ئېتىـپ   . ھايۋانالرنى ئۆلتۈرسه بولىدۇ
  . دېگهن» بولىدۇ ھۈركۈتىۋەتسه

  )10607: ئهھمهد(

َخْمٌس ِمْن الدََّوابِّ كُلƌُهنَّ فَاِسٌق ُيقَْتلَْن ِفي  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ النَّبِيُّ  - 3955
  .الَْعقُوُر َوالُْغَراُب َوالِْحَدأَةُ َوالَْعقَْرُب َوالْفَأَْرةُالِْحلِّ َوالَْحَرمِ الْكَلُْب 

ــدۇكى،     – 3955 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

شـۇڭا  . بهش خىل جانلىق باركى، ئۇالرنىڭ ھهممىسى زىيانداشـتۇر «
بولمىسۇن، ئۆلتۈرۈشكه ) ئېهرامدا(بولسۇن ياكى ئۇالرنى مهيلى ئېهرامدا 

  . ①»غالجىر ئىت، قاغا، سا، چايان، چاشقان قاتارلىقالردۇر: ئۇالر. بولىدۇ
  )2887: نهسائى(

ِفي غَارٍ فََنَزلَـْت َوالُْمْرَسـلَاِت    َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه  - 3956
اَها ِمْن ِفيِه إِذْ َخَرَجْت َحيَّةٌ ِمْن ُجْحرَِها فَاْبَتَدْرَناَها ِلَنقُْتلََها فََسَبقَْتَنا فَـَدَخلَْت  ُعْرفًا فَإِنَّا لََنَتلَقَّ

  .ُوِقَيْت َشرَّكُْم كََما ُوِقيُتْم َشرََّها ُجْحَرَها فَقَال َرُسولُ اللَِّه 
بىـز پهيغهمـبهر   : مۇنـداق دەيـدۇ  ) ئىبنى مهسـئۇد ( ئابدۇلالھ - 3956

شـۇ  . بىـلهن بىـر ئۆڭكـۈردە بىلـله ئىـدۇق     لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلال
نازىــــل بولــــدى، بىــــز پهيغهمــــبهر     ئهســــنادا مۇرســــهالت سۈرىســــى  

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاغزىدىن سۈرىنى ئاڭالپ ئولتۇراتتـۇق، ئۇشـتۇمتۇت   
بىـز ئـۇنى ئۆلتـۈرەيلى دەپ ئـورنىمىزدىن     . يىالن ئۇۋىسىدىن چىقتى بىر

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ئۇۋىســىغا كىرىۋالــدىتۇرســاق، يىــالن قېچىــپ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

قۇتۇلـدى، سـىلهرمۇ ئۇنىـڭ     ــ ئـۇ سـىلهرنىڭ ئۆلتۈرۈۋېتىشـڭالردىن   
  . لدۇڭالر، ـ دېدىچېقىۋېلىشىدىن قۇتۇ

  )3317: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2704(ئهلبانى  ①
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 َيْومِ قَْبلَ الَِّتي َرفَةََع لَْيلَةَ  اللَِّه َرُسولِ َمَع كُنَّا قَالَ أَبِيِه َعْن ُعَبْيَدةَ أَبِي َعْن - 3957
 فَقَلَْعَنا ُعوًدا فَأَْدَخلَْنا ُجْحرٍ َشقَّ فََدَخلَْت اقُْتلُوَها  اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ الَْحيَِّة ِحسُّ فَإِذَا َعَرفَةَ
Ȑَاللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َناًرا ِفيَها فَأَْضَرْمَنا فَةًَسَع فَأََخذَْنا الُْجْحرِ َبْع  َشـرَّكُمْ  اللَّـهُ  َهـا َوقَا 

  .َشرََّها َوَوقَاكُْم
دىـن رىـۋايهت قىلىـپ    )ئىبنى مهسـئۇد (ئهبۇ ئۇبهيدە دادىسى  - 3957

ــدۇ ــداق دەي ــدىغان: مۇن كېچىســى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ئهرافــات كىرى
ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه ئىــدۇق، بىــر يىالننىــڭ شهپىســىنى   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ. ئاڭالپ قالدۇق
ــ دەپ بـۇيرۇق قىلىـپ تۇرۇشـىغا، يىـالن بىـر       ! ــ ئـۇنى ئۆلتـۈرۈڭالر  
. بىــز ياغــاچ تىقىــپ، تۆشــۈكنى بىــر ئــاز ئــاچتۇق. تۆشــۈككه كىرىۋالــدى

. ئاندىن خورمـا غازىڭىغـا ئـوت يېقىـپ، ئىسـىنى تۆشـۈككه كىرگـۈزدۇق       
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇنىـڭ   مۇئۆلتۈرۈۋېتىشـىڭالردىن، سـىلهرنى   ئـۇنى سـىلهرنىڭ   هللاــ 
  . ①چېقىۋېلىشىدىن ساقلىدى، ـ دېدى

  )2884: نهسائى(

 الِْمْنَبـرِ  َعلَى َيْخطُُب  النَّبِيَّ َسِمَع أَنَّه َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْن - 3958
 الَْحَبلَ َوَيْسَتْسِقطَاِن الَْبَصَر َيطِْمَساِن فَإِنَُّهَما لْأَْبَتَرَوا الطƌفَْيَتْينِ ذَا َواقُْتلُوا الَْحيَّاِت اقُْتلُوا َيقُولُ
 اللَّـهِ  َرُسولَ إِنَُّ فَقُلْت َتقُْتلَْها لَا لَُباَبةَ أَُبو فََناَدانِي ِلأَقُْتلََها َحيَّةً أُطَارُِد أََنا فََبْيَنا اللَِّه َعْبُد قَالَ
 الَْعَواِمُر َوِهَي الُْبُيوِت ذََواِت َعْن ذَِلَك َبْعَد َنَهى إِنَُّه لَقَا الَْحيَّاِت بِقَْتلِ أََمَر قَْد.  

پهيغهمـبهر  : مۇنداق دەيـدۇ  مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 3958
 مۇنبهر ئۈستىدە خۇتبه ئوقۇپ مۇنداقنىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 )دۈمبىسـى (مـۇ،  بولۇپ. يىالنالرنى ئۆلتـۈرۈڭالر «: دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
ــاق ســىزىقلىق   ــوقيىــالن بىــلهن ئىككــى ئ ــى ئۆلتــۈرۈڭالر ئ . يىالنالرن

چۈنكى بۇ ئىككـى خىـل يىـالن ئىنسـاننىڭ كـۆزىنى كـور قىلىۋېتىـدۇ،        
  .»ھامىلىنى چۈشۈرۈۋېتىدۇ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2704(ئهلبانى  ①
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مهن بىـــر يىالننـــى ئۆلتـــۈرۈش ئۈچـــۈن : مۇنـــداق دەيـــدۇ ھئابـــدۇلال
  :قوغالۋاتاتتىم، ئهبۇ لۇبابه مېنى كۆرۈپ

  :مهن. ـ دېدى! ئۆلتۈرمىگىن ــ ئۇنى
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يىالنالرنـى ئۆلتۈرۈشـكه     

  :ـ دېسهم، ئۇ! بۇيرىغان تۇرسا؟
ــۆي  ــنچه، ئـ ـــ كېيىـ ــدىغان  گهــ يىالنالرنـــى ئۆلتۈرۈشـــتىن كىرىۋالىـ

  . توسقانىدى، ـ دېدى
  )3299: ارىبۇخ(

 ِفـي  الَِّتي اِنالْجِنَّ قَْتلِ َعْن َنَهى  اللَِّه َرُسولَ نَّأَ ِلَعاِئَشةَ َمْولَاٍة َساِئَبةَ َعْن - 3959
  .النَِّساِء ُبطُوِن ِفي َما َوَيطَْرَحاِن الَْبَصَر َيْخِطفَاِن فَإِنَُّهَما َوالْأَْبَتَر الطƌفَْيَتْينِ ذَا إِلَّا الُْبُيوِت

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئازادگهردىسى سائىبه مۇنـداق   – 3959
 گه كىرىۋالىـدىغان پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۆي     : ەيدۇد

دۈمبىسى ئىككى سـىزىقلىق يىـالن   يىالنالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توستى ۋە 
بۇ ئىككى خىل يىـالن  چۈنكى . ق يىالننى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىدىئوبىلهن 

ئىنســـاننىڭ كـــۆزىنى كۆرمهيـــدىغان قىلىـــپ قويىـــدۇ، ھـــامىلىنى      
  . چۈشۈرۈۋېتىدۇ

  )1827: مالىك(

3960 - Ÿالُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعلَى َدَخلَ أَنَُّه ُزْهَرةَ ْبنِ ِهَشامِ َمْولَى السَّاِئبِ عن أ 
 ِفـي  َتْحرِيكًـا  فََسِمْعُت َصلَاَتُه َيقِْضَي َحتَّى أَْنَتِظُرُه فََجلَْسُت ُيَصلِّي فََوَجْدُتُه قَالَ َبْيِتِه ِفي

 فََجلَْسـتُ  اْجِلْسْ أَن إِلَيَّ فَأََشاَر ِلأَقُْتلََها فََوثَْبُت َحيَّةٌ فَإِذَا فَالَْتفَتُّ الَْبْيِت َناِحَيِة ِفي َعَراجَِني
 فًَتـى  ِفيِه كَانَ قَالَ َنَعْم فَقُلُْت الَْبْيَت َهذَا أََتَرى فَقَالَ الدَّارِ ِفي َبْيٍت إِلَى أََشاَر اْنَصَرَف فَلَمَّا
 الْفََتـى  ذَِلـكَ  فَكَانَ الَْخْنَدقِ إِلَى  اللَِّه َرُسولِ َمَع فََخَرْجَنا قَالَ ُعْرسٍبِ َعْهٍد َحِديثُ ِمنَّا

 اللَّـهِ  َرُسولُ لَُه فَقَالَ َيْوًما فَاْسَتأْذََنُه أَْهِلِه إِلَى فََيْرجُِع النََّهارِ بِأَْنَصاِف  اللَِّه َرُسولَ َيْسَتأِْذنُ
 ْاْمَرأَُتُه فَإِذَا َرَجَع ثُمَّ ِسلَاَحُه الرَُّجلُ فَأََخذَ قَُرْيظَةَ َعلَْيَك أَْخَشى يفَإِنِّ ِسلَاَحَك َعلَْيَك ُخذ 
 َعلَْيـكَ  اكْفُـفْ  لَُه فَقَالَْت غَْيَرةٌ َوأََصاَبْتُه بِِه ِلَيطُْعَنَها الرُّْمَح إِلَْيَها فَأَْهَوى قَاِئَمةً الَْباَبْينِ َبْيَن
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 َعلَـى  ُمْنطَوَِيٍة َعِظيَمٍة بَِحيٍَّة فَإِذَا فََدَخلَ أَْخَرَجنِي الَِّذي َما َتْنظَُر َحتَّى الَْبْيَت َواْدُخلْ ُرْمَحَك
 فََمـا  َعلَْيـهِ  فَاْضطََرَبْت الدَّارِ ِفي فََركََزُه َخَرَج ثُمَّ بِِه فَاْنَتظََمَها بِالرُّْمحِ إِلَْيَها فَأَْهَوى الِْفَراشِ
 لَُه ذَِلَك فَذَكَْرَنا  اللَِّه َرُسولِ إِلَى فَجِئَْنا قَالَ الْفََتى أَْم الَْحيَّةُ َمْوًتا َعأَْسَر كَانَ أَيُُّهَما ُيْدَرى
 فَإِذَا أَْسلَُموا قَْد جِنŋا بِالَْمِديَنِة إِنَّ قَالَ ثُمَّ ِلَصاِحبِكُْم اْسَتْغِفُروا فَقَالَ لََنا ُيْحيِيِه اللََّه اْدُع َوقُلَْنا
  .َشْيطَانٌ ُهَو فَإِنََّما فَاقُْتلُوُه ذَِلَك َبْعَد لَكُْم َبَدا فَإِنْ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ فَآِذُنوُه َشْيئًا ْمِمْنُه َرأَْيُتْم

مۇنـداق  ھىشام ئىبنى زۇھرەنىڭ ئازادگهردىسى ئهبۇ سائىب  - 3960
ئـۇ نامـاز ئوقۇۋاتقـان    . مهن ئهبۇ سهئىد خۇدرىينىـڭ يېنىغـا بـاردىم   : دەيدۇ

شـۇ ئهسـنادا ئۆينىـڭ    . ى تۈگىتىـپ بولغـۇچه سـاقلىدىم   ئىكهن، نـامىزىن 
قارىسـام، بىـر    .بۇلۇڭىـدىكى شـاخ ـ شـۇمبا ئىچىـدىن بىـر شـهپه كهلـدى        

مهن ئـۇنى ئۆلتـۈرمهكچى بولـۇپ، ئورنۇمـدىن تۇرغانىـدىم،      . تۇرۇپتۇيىالن 
شۇنىڭ بىـلهن، مهن جىـم   . جىم ئولتۇرۇشقا ئىشارەت قىلدى ئهبۇ سهئىد
ئـۆيلهردىن بىرنـى    قورۇدىكىۈگهتكهندىن كېيىن، ئۇ نامازنى ت. ئولتۇردۇم

  :ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ
  :مهن. ــ ئاۋۇ ئۆينى كۆردۈڭمۇ؟ ـ دېدى

  :ئهبۇ سهئىد. ــ ھهئه، كۆردۈم، ـ دېدىم
ــۇراتتى     ــوي قىلغــان بىــر يىگىــت ئولت ــېڭىال ت ــدە ي ــۇ ئۆي ـــ ئ بىــز . ـ
شىغا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىرگه خهندەك ئۇرۇ

ــاالمدىن       ــبهر ئهلهيهىسس ــدا پهيغهم ــۈش ۋاقتى ــت چ ــۇ يىگى ــدا، ئ چىققان
ــۆيىگه كېلىــپ كېتهتتــى   بىــر كــۈنى چۈشــته يهنه  . رۇخســهت ســوراپ، ئ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا  . رۇخســهت ســورىدى
  :رۇخسهت بېرىپ

ــ قورال ـ يـارىقىڭنى ئېلىـۋالغىن، بهنـى قـۇرەيزە يهھۇدىيلىرىنىـڭ       
ئـۇ يىگىـت   . اڭا يامانلىق قىلىـپ قويۇشـىدىن ئهنسـىرەيمهن، ـ دېـدى     س

ــدە، ئايالىنىــڭ ئىككــى     ــدىغان كهلگهن نهيزىســىنى ئېلىــپ ئۆينىــڭ ئال
ــۇ   ــانلىقىنى كۆرۈپتـــ ــىدا تۇرغـــ ــىكنىڭ ئوتتۇرىســـ ــردىنال . ئىشـــ بىـــ

كــــۈنلهمچىلىكى تۇتــــۇپ، قولىــــدىكى نهيزىنــــى ئايالىغــــا ئاتمــــاقچى  
  :بولغانىكهن، ئايالى
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تارت، ئاۋۋال ئۆيگه كىرىپ، مېنـى تاالغـا چىقىرىـۋەتكهن    ــ نهيزەڭنى 
يىگىـت ئـۆيگه   . ــ دەپتـۇ  ! نهرسىنىڭ نېمىلىكىنى كـۆرۈپ باقمامسـهن؟  

ــاتقۇدەك    ــۇ . كىرىــپ قارىســا، چــوڭ بىــر يىــالن تۆشــهكته تولغىنىــپ ي ئ
يىالننى نهيزىسىگه سانجىپ، ھويلىغـا ئېلىـپ چىقىـپ، نهيزىنـى يهرگه     

ــۇ  ــلهپ قويۇپتـ ــا يىالن. تىكـ ــۇ  ئهممـ ــۇم قىلىپتـ ــا ھۇجـ ــۇ ئۇنىڭغـ ــۇ . مـ ئـ
ــزئىككىســىدىن قايسىســىنىڭ   ــۆلگهنلىكى ئېنىــق ئهمهس  تې ــز . ئ بى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ، ئهھۋالنى 
  :يهتكۈزدۇق ۋە

ا دۇئـا قىلغىـن، بىـزگه ئـۇ بـالىنى قـايتۇرۇپ       قـ هللا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
همـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغ. ــــ دېـــدۇق! بهرســـۇن) تىرىلـــدۈرۈپ(

  :ۋەسهللهم
مهدىنىــدە مۇســۇلمان ! ــــ قېرىندىشــىڭالرغا ئىســتىغپار ئېيــتىڭالر

ــار ــۇالردىن بىرەرســىنى كۆرســهڭالر، ئــۈچ كۈن . جىــنالر ب لــۈك مــۆھلهت ئ
ــۇنى ئۆلتــۈرۈۋېتىڭالر  . ىڭالربېــر ــدىن كېــيىن كــۆرۈپ قالســاڭالر، ئ ! ئۇن

  . ، ـ دېدىشهيتاندۇرچۈنكى ئۇ 
  )2236: مۇسلىم(

 َعلَْيَها فََحرُِّجوا ِمْنَها َشْيئًا َرأَْيُتْم فَإِذَا َعَواِمَر الُْبُيوِت ِلَهِذِه إِنَّ :ويف رواية – 3961
  .َصاِحَبكُْم فَاْدِفُنوا اذَْهُبوا لَُهْم َوقَالَ كَاِفٌر فَإِنَُّه فَاقُْتلُوُه َوإِلَّا َهَبَذ فَإِنْ ثَلَاثًا

ىشـــىچه، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته كېل - 3961
يهنـى  (ه سىلهردىن باشقىالر گبۇ ئۆيلهر: ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇالردىن بىرەرســىنى ك. دۇكىرىۋالىــمــۇ )جىــنالر رســهڭالر، ئــۈچ ۆئهگهر ئ
. ئهگهر يهنه چىقىپ كهتمىسه، ئۆلتـۈرۈۋېتىڭالر . قېتىم ئاگاھالندۇرۇڭالر

  :ن ئۇالرغائاندى. چۈنكى ئۇ كاپىردۇر، ـ دېدى
  . ـ دېدى! بېرىپ قېرىندىشىڭالرنى دەپنه قىلىۋېتىڭالرــ 

  )2236: مۇسلىم(



   تېگىشلىك ۋە ئۆلتۈرۈلمهسلىككه تېگىشلىك جانلىقالرئۆلتۈرۈشكه 

231 

ُسِئلَ َعْن َحيَّاِت  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  - 3962
ْم فَقُولُوا أَْنُشُدكُنَّ الَْعْهَد الَِّذي أََخذَ َعلَْيكُنَّ الُْبُيوِت فَقَالَ إِذَا َرأَْيُتْم ِمْنُهنَّ َشْيئًا ِفي َمَساِكنِكُ

 .ُنوٌح أَْنُشُدكُنَّ الَْعْهَد الَِّذي أََخذَ َعلَْيكُنَّ ُسلَْيَمانُ أَنْ لَا ُتǘْذُوَنا فَإِنْ ُعْدنَ فَاقُْتلُوُهنَّ
ــداق      - 3962 ــىنىڭ مۇنـ ــال دادىسـ ــۇ لهيـ ــى ئهبـ ــدۇراھمان ئىبنـ ئابـ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   : ت قىلىـــدۇدېگهنلىكىنـــى رىـــۋايه 
 ،سـورالغانىدى  يىالنالر توغرۇلـۇق  گه كىرىۋالىدىغانئۆيلهر ۋەسهللهمدىن

ــاالم ــبهر ئهلهيهىسســ ــۆرۈپ  « :پهيغهمــ ــالن كــ ــۆيلىرىڭالردا يىــ ئهگهر ئــ
يمان ئهلهيهىسسـاالمالرنىڭ سـىلهردىن ئالغـان    نـۇھ ۋە سـۇال  ”: قالساڭالر

! دەڭـالر  “هسلىكىڭالرنى تهلهپ قىلىـمهن ۋەدىسى بىلهن بىزگه ئازار بهرم
   .①دېدى »!الر، ئۆلتۈرۈۋېتىڭىرىۋالسائهگهر يهنه ك

  )5260: ئهبۇ داۋۇد(

اقُْتلُوا الَْحيَّاِت كُلَُّهنَّ فََمْن َخاَف  َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  - 3963
  .ثَأَْرُهنَّ فَلَْيَس ِمنِّي

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى مهسئۇد  - 3963
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. ئۆلتـــۈرۈڭالر) كـــۆرگهن يېـــرىڭالردا(يىالنالرنىـــڭ ھهممىســـىنى «
ۋە مۇشۇ سـهۋەبلىك ئـۇالرنى   (يىالننىڭ ئىنتىقام ئېلىشىدىن قورققانالر 

  . ②»مهندىن ئهمهس) ئۆلتۈرمىگهنلهر
  )5249: ۋۇدئهبۇ دا(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَُّه قَالَ اقُْتلُوا الَْحيَّاِت كُلََّها إِلَّا الَْجانَّ الْأَْبَيȐَ الَّـِذي كَأَنَّـُه    - 3964
 قَِضيُب ِفضٍَّة قَالَ أَُبو َداُود فَقَالَ ِلي إِْنَسانٌ الَْجانƌ لَا َيْنَعرُِج ِفي ِمْشَيِتِه فَإِذَا كَانَ َهـذَا َصـِحيًحا  

  .كَاَنْت َعلَاَمةً ِفيِه إِنْ َشاَء اللَُّه

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 1126(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4371(ئهلبانى  ②
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پارچىسىغا ئوخشاپ كۈمۈش : ئىبنى مهسئۇد مۇنداق دېگهن - 3964
  !نى ئۆلتۈرۈڭالريىالن ھهممهيىالندىن باشقا  كېتىدىغان

بىـر كىشـىنىڭ ماڭـا سـۆزلهپ بېرىشـىچه،      : ئهبۇ داۋۇد مۇنداق دەيدۇ
. ، تـۈز ماڭىـدىكهن  ايئهگرى ـ بۈگرى ماڭم كۈمۈشكه ئوخشاش ئاق يىالن 

ئهگهر ئۇنىــڭ دېگىنــى راســت بولســا، بــۇ، ئــۇ يىالننىــڭ ئهڭ كۆرۈنهرلىــك 
  . ①ئاالمىتى ئىكهن

   )5261: ئهبۇ داۋۇد(

َما َسالَْمَناُهنَّ ُمْنذُ َحاَرْبَناُهنَّ َوَمْن َتـَرَك   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  - 3965
  .فَةً فَلَْيَس ِمنَّاَشْيئًا ِمْنُهنَّ ِخي
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  - 3965

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
. بىز يىالنالرنـى ئۆلتۈرۈشـكه باشـلىغاندىن بېـرى ئۇالرغـا ئـارام بهرمىـدۇق       «

ــۇنى ئۆل    ــام ئېلىشــىدىن ئهنســىرەپ، ئ ــۇ  كىمكــى يىالننىــڭ ئىنتىق تۈرمىســه، ئ
  . ②»بىزدىن ئهمهس

  )5284: ئهبۇ داۋۇد(

 َزْمـَزمَ  َنكُْنَس أَنْ ُنرِيُد اإِنَّ  اللَِّه ِلَرُسولِ قَالَ أَنَُّه الُْمطَِّلبِ َعْبِد ْبنِ الَْعبَّاسِ َعْن - 3966
  .بِقَْتِلهِنَّ  النَّبِيُّ فَأََمَر الصَِّغاَر الَْحيَّاِت َيْعنِي الْجِنَّاِن َهِذِه ِمْن ِفيَها َوإِنَّ

ــ   - 3966 ــى ئاب ــاس ئىبن ــۇ ۇلمۇتتهلىب دئابب ــۇ ئهنه ــداق دىن رەزىيهلالھ مۇن
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهپهيغهمبه :رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئۇنىڭـــدا كۈمـــۈش كىن ېلـــ .ىمـــاقچى ئىـــدۇقنى تازىلقـــۇدۇقى زەمـــزەمـــــ 
ــار ئىــكهن پارچىســىدەك كىچىــك  ــالر ب ــداق قىلىمىــز؟ ،يىالن  ېگهنىــدىم،ـ د   قان

   .③نى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىدىالرئۇ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
  )5251 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4381(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4370(بانى ئهل ②
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4373(ئهلبانى  ③
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  .أََمَر بِقَْتلِ الَْوَزغِ َوَسمَّاُه فَُوْيِسقًا َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ  - 3967
ىــپ مۇنــداق دىســىدىن رىــۋايهت قىلدا ئــامىر ئىبنــى ســهئد - 3967

سـالمىنى ئۆلتۈرۈشـكه    ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبه: دەيدۇ
   .سانىدى ىنقاتارىد )مهخلۇقالر(نىجىس ئۇنى  دى ۋەبۇيرى

  )2238: مۇسلىم(

َمْن قََتلَ َوَزغَةً ِفي أَوَّلِ َضْرَبٍة فَلَـُه   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  - 3968
ا َوكَذَا َحَسَنةً َوَمْن قََتلََها ِفي الضَّْرَبِة الثَّانَِيِة فَلَُه كَذَا َوكَذَا َحَسَنةً ِلُدوِن الْأُولَى َوإِنْ قََتلََهكَذَا 

  .ِفي الضَّْرَبِة الثَّاِلثَِة فَلَُه كَذَا َوكَذَا َحَسَنةً ِلُدوِن الثَّانَِيِة
ت قىلىنىـدۇكى،  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايه    ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3968

   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 مۇنداق ـ مۇنداق ئۇنىڭغا  ،ئۆلتۈرسه تارۇشۇكىمكى سالمىنى بىر ئ«

مۇنـداق ـ   ئۇنىڭغـا   ،ئۆلتۈرسـه تا رۇشـ ۇكىمكـى ئىككـى ئ   .ياخشىلىق بـار 
كىمكــى ئــۈچ  .ياخشــىلىق بــار) ئالدىنقىســىدىن ســهل ئــازراق(مۇنــداق 

ئىككـى قېتىملىقىـدىن   (مۇنـداق  ـ   ۇنـداق مئۇنىڭغـا   ،ۆلتۈرسهئ شتارۇۇئ
  . »ياخشىلىق بار) ئازراق

  )2240 :مۇسلىم(

َمْن قََتلَ َوَزغًا ِفي أَوَّلِ َضْرَبٍة كُِتَبْت لَُه ِمائَةُ َحَسَنٍة َوِفي الثَّانَِيِة : ويف رواية - 3969
  .ُدونَ ذَِلَك َوِفي الثَّاِلثَِة ُدونَ ذَِلَك

نه بىــر رىــۋايهتته پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يه - 3969
كىمكـى سـالمىنى بىـر ئـۇرۇش بىـلهن      «: مۇنداق دېگهنلىكى نهقىـل قىلىنغـان  

ئىككــى ئۇرۇشــتا ئۆلتۈرســه،    .ياخشــىلىق يېزىلىــدۇ  100، ئۇنىڭغــا ئۆلتۈرســه
ئـــۈچىنچى ئۇرۇشـــتا ئۆلتۈرســـه، . يېزىلىـــدۇ ياخشـــىلىق بىرىنچىســـىدىن ئـــاز

  . »ى قېتىملىقىدىن ئاز ياخشىلىق يېزىلىدۇئىككىنچ
  )2240: مۇسلىم(
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َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ اْمَرأَةً َدَخلَْت َعلَى َعاِئَشةَ َوبَِيِدَها ُعكَّاٌز فَقَالَْت  - 3970
كُْن َشْيءĄ إِلَّا ُيطِْفǜُ َعلَى إِْبَراِهيَم َحدَّثََنا أَنَُّه لَْم َي َما َهذَا فَقَالَْت ِلَهِذِه الَْوَزغِ ِلأَنَّ َنبِيَّ اللَِّه 

نِ َوالْأَْبَتَر فَإِنَُّهَما َعلَْيِه السَّلَام إِلَّا َهِذِه الدَّابَّةُ فَأََمَرَنا بِقَْتِلَها َوَنَهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن إِلَّا ذَا الطƌفَْيَتْي
  .نَِّساِءَيطِْمَساِن الَْبَصَر َوُيْسِقطَاِن َما ِفي ُبطُوِن ال

اسـا  ھلىـدا  وق :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ    بهسهئىد ئىبنـى مۇسـهيي   - 3970
  :شهىئائ .شىغا كىردىېنىڭ قرەزىيهلالھۇ ئهنها شهىبىر ئايال ئائ تۇتۇۋالغان

  :مۇنداق جاۋاب بهردى ئۇ ئايال ،دىورىغانىدەپ س ؟ ـنېمه بۇــ 
ر سـهلاللالھۇ  بهچـۈنكى پهيغهمـ   .نى سالما ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئېلىۋالـدىم بۇــ 

سـالمىدىن   نغاندا،ئىبراھىم ئهلهيهىساالم ئوتقا تاشـال « :بىزگه ئهلهيهى ۋەسهللهم
ۇنى ئۆلتۈرۈشـكه  ئـ دېـدى ۋە  » قاتناشـتى شـكه  ۈچۈرۆئوتنى ئ باشقا بارلىق جانلىق

دۈمبىسى ئىككى ئاق سىزىقلىق يىـالن بىـلهن ئـوق يىالنـدىن باشـقا      . بۇيرىدى
 بۇ ئىككى خىل يىالن ئىنسـان كـۆزىنى كـور   « :يىالننى ئۆلتۈرۈشتىن توستى ۋە

   .①دېدى »قىلىپ، ھامىلىنى چۈشۈرۈۋېتىدۇ
  )2831 :نهسائى(

 َجـْوفِ  ِفي َولَْو الَْوَزغَ، اقُْتلُوا : اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 3971
  .الْكَْعَبِة

ــ - 3971 ــى ئابباسـ ــدۇكى،ئىبنـ ــۋايهت قىلىنىـ ــبهر تىن رىـ  پهيغهمـ
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــالمىنى كه« :سـ ــ ئسـ ــڭ ئىچىـ گه بىنىـ

  . دېگهن »!سىمۇ ئۆلتۈرۈڭالركىرىۋال
 )»ئهلكهبىر«(

 فَأَلْقَْتَها بَِها فََجاَءْت الْفَِتيلَةَ َتُجرُّ فَأََخذَْت فَأَْرةٌ َجاَءْت قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 3972
 الدِّْرَهمِ َمْوِضعِ ِمثْلَ ِمْنَها فَأَْحَرقَْت َعلَْيَها قَاِعًدا كَانَ الَِّتي َرِةالُْخْم َعلَى اللَِّه َرُسولِ َيَدْي َبْيَن
  .فَُتْحرِقَكُْم َهذَا َعلَى َهِذِه ِمثْلَ َيُدلƌ الشَّْيطَانَ فَإِنَّ ُسُرَجكُْم فَأَطِْفئُوا نِْمُتْم إِذَا فَقَالَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2654(ئهلبانى  ①
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ــا ئىبنــى ئاببــاس - 3972 ــ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق دەي بىــر : دۇمۇن
ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  كېلىـپ،  قان چىراقنىڭ پىلىكىنى سـۆرەپ چاش

دىن ينامازۋە جا ستىگه تاشلىدىۈئ ينامازجاان غئولتۇر ئهلهيهى ۋەسهللهم
ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه . تتىەيـدۈرۈۋ ۆرنىـدەك يهرنـى ك  وبىر تهڭگىنىڭ ئ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

 چـــۈنكى. تىڭالرېۋۈچـــۈرۆچىراقلىرىڭالرنـــى ئ شـــتىن بـــۇرۇنخالۇئ«
بـــۇ (ۋە  مۇشـــۇنداق ئىشـــالرغا بۇيرۇيـــدۇالرنـــى )جـــانلىق(بـــۇ شـــهيتان 
   .①دېدى» سىلهرنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ) ئارقىلىق

  )5247 :ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ فُِقَدْت أُمَّـةٌ ِمـْن َبنِـي     َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ  - 3973
ُيْدَرى َما فََعلَْت َوإِنِّي لَا أَُراَها إِلَّا الْفَاَر إِذَا ُوِضَع لََها أَلَْبانُ الْإِبِلِ لَْم َتْشَرْب َوإِذَا إِْسَراِئيلَ لَا 

  .ُوِضَع لََها أَلَْبانُ الشَّاِء َشرَِبْت
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 3973

   :للهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه
 تــى،قــاپ كهتوشــتۇمتۇت يۇئ جامــائهتبهنــى ئىســرائىلدىن بىــر   «

 چهمهنـ . ئۇالرنىڭ نېمه بولغانلىقى ھهققىدىمۇ ھېچقانداق مهلۇمات يـوق 
 .بولۇشـى مـۇمكىن  ) ـدىن باشـقىغا ئايلىنىـپ كهتمىـگهن   (چاشقان  ئۇالر

   .»دۇي سۈتى بهرسه ئىچىوق ،تۆگه سۈتى بهرسه ئىچمهي چاشقانغاچۈنكى 
  )3305 :بۇخارى(

 الَْمِديَنِة ِفي فََنْنَبِعثُ الِْكلَابِ بِقَْتلِ َيأُْمُر اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3974
  .َيْتَبُعَها ِةالَْباِدَي أَْهلِ ِمْن الُْمَريَِّة كَلَْب لََنقُْتلُ إِنَّا َحتَّى قََتلَْناُه إِلَّا كَلًْبا َنَدُع فَلَا َوأَطَْراِفَها

ــدۇلال – 3974 ــئۇد (ھ ئاب ــى مهس ــدۇ ) ئىبن ــداق دەي ــبهر :مۇن  پهيغهم
بىــز  .ئىتالرنــى ئۆلتۈرۈشــكه بــۇيرۇيتتى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
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يمـاي ئۆلتـۈردۇق، ھهتتـا    وبىرمـۇ ئىـت ق   سـىرتىدا مهدىنىنىڭ ئىچـى ۋە  
   .ۇقۋەتتۈئىتنىمۇ ئۆلتۈرئهگهشتۈرۈپ كېتىۋاتقان  بىر ئايال لىقسهھرا

  )1570 :مۇسلىم(

أََمَر بِقَْتلِ الِْكلَابِ إِلَّا كَلَْب َصْيٍد أَْو كَلَْب  َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  - 3975
ي بِغََنمٍ أَْو َماِشَيٍة فَِقيلَ ِلاْبنِ ُعَمَر إِنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ أَْو كَلَْب َزْرعٍ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر إِنَّ ِلـأَ 

  .ُهَرْيَرةَ َزْرًعا
ــۆمه  - 3975 ــى ئـــ ــۋايهت  ئىبنـــ ــادىن رىـــ ــۇ ئهنهۇمـــ ر رەزىيهلالھـــ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئوۋ ئىتى، پادىچى  قىلىنىدۇكى،
ــىنى         ــڭ ھهممىسـ ــقا ئىتالرنىـ ــدىن باشـ ــۆگه ئىتىـ ــاال ـ تـ ــى ۋە كـ ئىتـ

  .ئۆلتۈرۈۋېتىشكه بۇيرىغان
  :هلالھۇ ئهنهۇماغار رەزىيئىبنى ئۆمه: راۋىي مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم  ،يىشــــىچهېنىــــڭ دەئهبــــۇ ھۇرەيرــــــ 
 ساقالش ئۈچۈن باققان ئىتنىمـۇ ئۆلتۈرۈشـتىن توسـقان    ئېكىنزارلىقنى

  :ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمه ـ دېيىلگهنىدى،، ئىكهن
  . دېدىـ  ،ئىدى رى بارېي ۇرىلغېنىڭ تــ چۈنكى ئهبۇ ھۇرەيرە

  )1571 :مۇسلىم(

لَْولَا أَنَّ الِْكلَاَب أُمَّةٌ ِمـْن   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمَغفَّلٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  - 3976
  .الْأَُممِ لَأََمْرُت بِقَْتِلَها كُلَِّها فَاقُْتلُوا ِمْنَها كُلَّ أَْسَوَد َبهِيمٍ

ــدۇلال - 3976 ــى مۇغه ھئاب ــففئىبن ــدۇكى،  هل ــۋايهت قىلىنى دىن رى
  :يغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپه

ممهت ۈئــپۈتــۈن بىــر  مــۇ باشــقا جانلىقالرغــا ئوخشــاشئهگهر ئىتالر«
رۇغــان ۇيشــكه بۋېتىزلــۈك ئۆلتۈرۈۈيىئومۇمئــۇالرنى  ،بولمىغــان بولســا 

ــوالتتىم ــۇنداقتىمۇ،. بـ ــانالرنى    شـ ــارا بولغـ ــۇم قـ ــدىن تـ ــڭ ئىچىـ ئۇالرنىـ
   .①دېگهن» !ئۆلتۈرۈڭالر

  )1486 :تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1201( ئهلبانى ①



   تېگىشلىك ۋە ئۆلتۈرۈلمهسلىككه تېگىشلىك جانلىقالرئۆلتۈرۈشكه 

237 

أَْصَبَح َيْوًما َواجًِما فَقَالَْت َمْيُموَنةُ َيا َرُسولَ  َعْن َمْيُموَنةُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  - 3977
إِنَّ جِْبرِيلَ كَانَ َوَعَدنِي أَنْ َيلْقَانِي  اللَِّه لَقَْد اْسَتْنكَْرُت َهْيئََتَك ُمْنذُ الَْيْومِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه 

َيْوَمُه ذَِلَك َعلَى ذَِلَك ثُمَّ َوقََع  لْقَنِي أََم َواللَِّه َما أَْخلَفَنِي قَالَ فَظَلَّ َرُسولُ اللَِّه اللَّْيلَةَ فَلَْم َي
مَّا ِفي َنفِْسِه جِْرُو كَلْبٍ َتْحَت فُْسطَاȓٍ لََنا فَأََمَر بِِه فَأُْخرَِج ثُمَّ أََخذَ بَِيِدِه َماءă فََنَضَح َمكَاَنُه فَلَ

َيُه جِْبرِيلُ فَقَالَ لَُه قَْد كُْنَت َوَعْدَتنِي أَنْ َتلْقَانِي الَْبارَِحةَ قَالَ أََجلْ َولَِكنَّا لَا َنْدُخلُ أَْمَسى لَِق
َيْوَمِئٍذ فَأََمَر بِقَْتلِ الِْكلَابِ َحتَّى إِنَّـُه َيـأُْمُر    َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َولَا ُصوَرةٌ فَأَْصَبَح َرُسولُ اللَِّه 

  .كَلْبِ الَْحاِئِط الصَِّغريِ َوَيْتُرُك كَلَْب الَْحاِئِط الْكَبِريِبِقَْتلِ 
رەسـۇلۇلالھنىڭ   :رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ    مهيمۇنه – 3977

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  نــۆۋىتى ماڭــا كهلــگهن كۈنلهرنىــڭ بىــرى ئىــدى،
، ئهلهيهى ۋەسهللهم روھـى ناھـايىتى چۈشـكۈن ھـالهتته ئورنىـدىن تـۇردى      

  :نمه
ـــ  ــى ــ ــۇلۇلالھئـ ــكۈن     !رەسـ ــرى چۈشـ ــدىن بېـ ــاڭ ئاتقانـ ــۈن تـ بۈگـ

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه كۆرۈنىسهنغۇ؟ ـ دېگهنىدىم،
بىلهن ئۇچرىشىشـقا  چه مهن ېبۈگۈن كئهلهيهىسساالم ل ئىجىبرىــ 

ــدى، ــ ۋەدە بهرگهنىـ ــدىېلـ ــهم  هللا. كىن كهلمىـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ نىـــڭ نـ
هدەر ۋەدىســىگه خىالپلىــق قىلغىنىنــى  ئۇنىــڭ ھازىرغــا ق قىلىمهنكــى،
شـۇ كـۈنى   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبه. دېدىـ بىلمهيمهن،  
ــچه  ــۈردى  كهچكى ــالهتته ي ــكۈن ھ ــدا .چۈش ــڭ ئ ،كهچ بولغان ــىگه ېئۇنى س

ــچ ــتىدىكىدىرېــ ــۈك ك ىمىزنىڭ ئاســ ــدى ۋەكۈچــ ــۇ ك هلــ ــۈئــ كنى ۈچــ
قـولى   ،يىنېـ ك كۈچۈك چىقىرىۋېتىلگهنـدىن . بۇيرۇدى چىقىرىۋېتىشكه

  .كۈچۈك ياتقان يهرگه سهپتى ،لىپېلىپ كېبىلهن سۇ ئ
ئۇنىـــڭ بىـــلهن (ئهلهيهىسســـاالم ل ئىـــشـــۇ كـــۈنى كهچـــته جىبرى

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه .كهلدى) رىشىش ئۈچۈنئۇچ
ـــ  ــۈن كۆرۈشــۈش ئۈچــۈن ســهن ـ ــدىڭ  تۈنۈگ ــان ئى ــا هئ ،ۋەدە قىلغ مم

  :ئهلهيهىسساالمل ئىجىبرى. دىـ دەپ سورى؟ غۇكهلمىدىڭ
ـ مما بىز ئىت ياكى سۈرەت بار ئـۆيگه كىرمهيمىـز،    هئ ،دىڭېغرا دوتــ 
 ئهتىســىدىن باشــالپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم . دېــدى
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 غــاالرغكىچىــك با ،يــۇپوچــوڭ بــاغالرنى ســاقاليدىغان ئىتالرنــى قپهقهت 
   .ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىدى مۇدىغان ئىتالرنىقاراي

  )2105 :مۇسلىم(

  .َحتَّى إِنَُّه لََيأُْمُر بِقَْتلِ الْكَلْبِ الصَِّغريِ :ويف رواية - 3978
ئۆلتۈرۈشـــكه  كۈچۈكلهرنىمـــۇھهتتـــا : يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 3978

  . ①ـ دەپ كهلگهنى، رىدبۇي
  )4276 :نهسائى(

ِمْن الـدََّوابِّ النَّْملَـةُ   َنَهى َعْن قَْتلِ أَْرَبعٍ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ  - 3979
  .َوالنَّْحلَةُ َوالُْهْدُهُد َوالصَُّرُد

رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت  ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 3979
چۈمۈله، ھهسـهل   :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

غورۇالي قاتارلىق تۆت خىل جانلىقنى ئۆلتۈرۈشـتىن   ۋە پۆرىسى، ھۆپهھ
  . ②توسقان

  )5267 :ئهبۇ داۋۇد(
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  قۇربانلىقلىرىئهتىرە فهرەئ ۋە  ،ئهقىقه

قَالَ كُلƌ غُلَامٍ َرِهيَنةٌ بَِعِقيقَِتِه ُتذَْبُح َعْنُه َيْوَم  َعْن َسُمَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه  - 3980
مِ كَْيَف ُيْصَنُع بِِه قَالَ إِذَا ذََبْحَت السَّابِعِ َوُيْحلَُق َرأُْسُه َوُيَدمَّى فَكَانَ قََتاَدةُ إِذَا ُسِئلَ َعْن الدَّ

 الَْعِقيقَةَ أََخذَْت ِمْنَها ُصوفَةً َواْسَتقَْبلَْت بِِه أَْوَداَجَها ثُمَّ ُتوَضُع َعلَى َيافُوǷِ الصَّبِيِّ َحتَّى َيِسيلَ
  .َعلَى َرأِْسِه ِمثْلَ الَْخْيِط ثُمَّ ُيْغَسلُ َرأُْسُه َبْعُد َوُيْحلَُق

رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ) ئىبنــى جۇنــدۇب(مۇرە هســ – 3980
  : مۇنداق دېگهن ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدۇكى، پهيغهمبهىقىلىن
ــى تېي« ــداق  ۇڭـ ــان ھهرقانـ ــوۋاقغۇلغـ ــۆز بـ ــى ئـ ــۈن  ئهقىقىسـ ئۈچـ

ــان   ــۆرۈگه قويۇلغـ ــا گـ ــويۇلىدىغان مالغـ ــدۇسـ ــۇپ(. بولىـ ــوۋاق تۇغۇلـ ) بـ
بېشـىغا  ) بوۋاقنىـڭ (قېنـى  ) مالنىـڭ (يهتتىنچى كـۈنى مـال سـويۇلۇپ،    

  .»ۋە بوۋاقنىڭ چېچى چۈشۈرۈلىدۇ ①سۈرۈلىدۇ
قانــداق ) بالىنىــڭ بېشــىغا(رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قاننىــڭ  قهتــادە

  :ىلىدىغانلىقى سورالغانىدى، ئۇ مۇنداق دېدىسۈر
ـــــ جـــاھىلىيهت دەۋرىـــدە مالنىـــڭ يۇڭىـــدىن ئـــازراق ئېلىنىـــپ،  

ــا مىلى   ــان قانغ ــپ چىقق ــدىن ئېتىلى ــڭ   بوغۇزى ــدىن بوۋاقنى ــى، ئان نهتت
) بوۋاقنىـڭ (بېشىغا تاكى قان سىرغىپ چۈشـكىچه سـۈرۈلهتتى، ئانـدىن    

   .②بېشى يۇيۇلۇپ، چېچى چۈشۈرۈلهتتى
  )2837 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
دېــگهن مهنىنــى  “قــان ســۈرۈلىدۇ”دېــگهن ئىبــارە بــار بولــۇپ،  “يۇدەممــا”بــۇ ھهدىســنىڭ ئهرەبچىســىدە  ①

ــدۇ ــدۇر    . ئىپادىلهي ــڭ ئادەتلىرىدىن ــاھىلىيهت دەۋرىنى ــش ج ــۇ ئى ــا ب ــىچه،  . ئهمم ــالرنىڭ قارىش ھهدىسشۇناس
دېــگهن مهنىنــى  “ئىســىم قويۇلىــدۇ”بولــۇپ،  “يۇســهمما”دېــگهن ئىبــارە ئهســلىدە  “يۇدەممــا”ھهدىســتىكى 
 .بولۇپ قالغان“ يۇدەمما”ۋەبىدىن لېكىن ھهدىس راۋىيلىرىدىن بىرىنىڭ خاتالىقى سه. ئىپادىلهيدۇ

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2462(ئهلبانى  ②
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َعْبُد اللَِّه ْبُن ُبَرْيَدةَ قَالَ َسِمْعُت أَبِي ُبَرْيَدةَ َيقُولُ كُنَّا ِفي الَْجاِهِليَِّة إِذَا  عن - 3981
َوَنْحِلُق  ِلَد ِلأََحِدَنا غُلَاٌم ذََبَح َشاةً َولَطǸََ َرأَْسُه بَِدِمَها فَلَمَّا َجاَء اللَُّه بِالْإِْسلَامِ كُنَّا َنذَْبُح َشاةًُو

  .َرأَْسُه َوُنلَطُِّخُه بَِزْعفََراٍن
دادىســــــىدىن مۇنــــــداق ئىبنــــــى بۇرەيــــــدە  ھئابــــــدۇلال -3981

 زنىڭسـىمى رىلىيهت دەۋرىدە بىرەجاھ: ئاڭلىغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇ
ــا ىســىبال ــوي    ،تۇغۇلس ــر ق ــۈن بى ــڭ ئۈچ ــويۇپ،ئۇنى ــڭ س ــى  ئۇنى قېنىن

بىر قـوي   ،يىنېكهلگهندىن كدىنى ئىسالم . بالىنىڭ بېشىغا سۈرەتتۇق
ئۇنىڭ بېشـىغا زەپهر سـۈرۈپ    سويۇپ، بالىنىڭ چېچىنى چۈشۈرىدىغان ۋە

   .①قويىدىغان بولدۇق
  )2843 :ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ َعْن الُْغلَامِ َشاَتاِن َوَعْن الَْجارَِيِة َشاةٌ لَا  ْن أُمِّ كُْرزٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َع - 3982
  .َيُضرُّكُْم ذُكَْراًنا كُنَّ أَْم إَِناثًا

ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، پهيغهمــــبهر  ئوممــــۇ كۇر -3982 زىــــدىن رىــ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لسا، ئىككى قوي؛ قىز باال تۇغۇلسا، بىر قـوي ئهقىـقه   ئوغۇل باال تۇغۇ«
سويۇلىدىغان قوي مهيلى ئهركهك ياكى چىشى بولسـۇن،  . قىلىش كېرەك

   .②»سىلهرگه ھېچ زىيىنى يوق
  )4218 :نهسائى(

  .َعقَّ َعْن الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ كَْبًشا كَْبًشا َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  - 3983
ــاس  - 3983 ــى ئاببـ ــدۇ    ئىبنـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ  :رەزىيهلالھـ
رەزىيهلالھـۇ  ھهسهن ۋە ھۈسهين  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

   .③ئهنهۇمانىڭ ھهر بىرىگه بىردىن قوچقار ئهقىقه قىلدى
  )2841 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2469(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3934(ئهلبانى  ②
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4219(ئهلبانى  ③
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َسنِ َوالُْحَسْينِ َرِضَي اللَّـُه  َعْن الَْح َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َعقَّ َرُسولُ اللَِّه  - 3984
  .َعْنُهَما بِكَْبَشْينِ كَْبَشْينِ

ــاس  - 3984 ــى ئاببـ ــدۇ   ئىبنـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ  :رەزىيهلالھـ
رەزىيهلالھـۇ  ھهسهن ۋە ھۈسهين  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

   .①ئهنهۇمانىڭ ھهر بىرىگه ئىككىدىن قوچقار ئهقىقه قىلدى
  )4219 :نهسائى(

: َوقُولُوا اْسِمِه، َعلَى اذَْبُحوا”: رفعته َعاِئَشةَ، َعْن: وزاد البزار واƫوصلي - 3985
  .“فُالٍن َعِقيقَةُ َهِذِه َولََك، ِمْنَك اللَُّهمَّ أَكَْبُر، اللَُّه اللَِّه، بِْسمِ

ــىچه،    – 3985 ــۋايهت قىلىنىشـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
   :هيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل

ــالنى « ــقه مـ ــۇزالڭالر ۋە هللائهقىـ ــۇرۇپ بوغـ ــاپ تـ ــامىنى ئاتـ : نىـــڭ نـ
ئىدى، ) كهلگهن نېمهت(سهندىن  ۇب !هللائى  !لالھۇ ئهكبهرائ ىلالھبىسم”

   .② »!دەڭالر “دۇرئهقىقه پاالنى ئۈچۈن ۇب .يهنه ساڭا قايتۇرۇلدى
 )4521: مهۋسىلى(

 لََسـْبَعةِ  َوَخَتَنُهَما َوالُْحَسْينِ، الَْحَسنِ َعنِ َعقَّ” اللَِّه ولََرُس أَنّ َجابِرٍ، َعْن - 3986
  .“أَيَّامٍ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   پهيغهمــبهر: مۇنــداق دەيــدۇ  جــابىر – 3986
، يهتـته كـۈن بولغانـدا    ئىككىسـى تۇغۇلـۇپ،   ھهسهن ۋە ھۈسهين ۋەسهللهم
  . ③ىدىخهتنىسىنى قىلغانۋە  ىسىنىقىقهئئۇالرنىڭ 

 )891 :»هغىرئهلس«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3935(ئهلبانى  ①
ــۇپ، ســهنهدىدىكى ئىســهاق    ): 6189(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــال ۋە بهززار رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك كىشىنى تونۇمايمهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنـى ئهبـۇ سـۇرەي    ): 6200(ھهيسهمى  ③

 .ئىبنى ھىببان ئۇنى ئىشهنچلىك كىشى دەپ قارىغان، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
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  .أذن يف أذن اƩسني واƩسن حني ولدا أنه : عن أŸ رافع - 3987
ــۇ را - 3987 ــئفئهب ــدۇ   ى ــداق دەي ــۇ مۇن ھهســهن ۋە : رەزىيهلالھــۇ ئهنه
 ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم غۇلغانداۇت ئىككىسى ھۈسهين

   .①ىدىئۇالرنىڭ قۇلىقىغا ئهزان ئوقۇغان
  )962 :»ئهلكهبىر«(

  .وقرأ يف أذن اƩسن سورة اإلخالȋ وحنكة بتمرة - 3988
ر پهيغهمـــبه: مۇنـــداق دەپ كهلـــگهن  يهنه بىـــر رىـــۋايهتته  - 3988

ھهســهننىڭ قۇلىقىغــا ســۈرە ئىخالســنى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
  . دى ۋە ئۇنى خورما بىلهن ئېغىزالندۇردىئوقۇ

 )ىن رىۋايهت قىلغانرەز(

َعْن الَْحَسنِ بَِشاٍة َوقَالَ َيا  بِي طَاِلبٍ قَالَ َعقَّ َرُسولُ اللَِّه َعْن َعِليِّ ْبنِ أَ - 3989
   Ȑَفَاِطَمةُ اْحِلِقي َرأَْسُه َوَتَصدَِّقي بِزَِنِة َشْعرِِه ِفضَّةً قَالَ فََوَزَنْتُه فَكَانَ َوْزُنُه ِدْرَهًمـا أَْو َبْعـ

  .ِدْرَهمٍ
ــى ئهبـــ  - 3989 ــى ئىبنـ ــدۇ تالىـــب ۇئهلـ ــداق دەيـ ــبهرپ :مۇنـ  هيغهمـ

  :ۋە ھهسهن ئۈچۈن ئهقىقه قىلدى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بۇنىــڭ چېچىنــى چۈشــۈرۈپ، چاچنىــڭ ئېغىرلىقــى  ! ــــ ئــى فــاتىمه

 )رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا  (فـاتىمه   .ـ دېـدى ! باراۋىرىدە كۈمۈش سهدىقه قىلغىن
بىر تهڭگه ياكى ئۇنىڭـدىنمۇ   تقانىدى،رۈپ تارشۈچىنى چۈېچھهسهننىڭ 

   .②رلىققا تهڭ كهلدىئاز ئېغى
  )1519 :تىرمىزى(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھهممــاد ئىبنــى شــۇئهيب ): 6207(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ـ دېگهن ،ھهسهن): 1226(ئهلبانى  ②
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 بَِرأَْسـيِ  أََمَر”: اللَِّه َرُسولَ أَنّ َعْنُه، َتَعالَى اللَُّه َرِضَي َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 3990
 ثُمَّ ِلَق،فَُح َسابِِعهَِما َيْوَم َعْنُهْم َتَعالَى اللَُّه َرِضَي طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ اْبَنْي َوالُْحَسْينِ الَْحَسنِ
  .“ِذْبًحا َيجِْد َولَْم ِفضَّةً، بَِوْزنِِه َتَصدََّق

 :تىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇئهنهس ئىبنـــى مـــالىك - 3990
 ھۈســهين بىــلهنھهســهن  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبه

چىنىـڭ  ېۋە چ چېچىنى چۈشۈرۈشكهئۇالرنىڭ  تۇغۇلۇپ، يهتتىنچى كۈنى
. دى، ئـۇالر شـۇنداق قىلـدى   بۇيرىـ  كهرىشېهدىقه بغىرلىقىدا كۈمۈش سېئ

  . ①لېكىن ئهقىقىگه سويۇش ئۈچۈن مال تاپالمىدى
  )2575 :بهززار(

 أرادت ولد حني االكƎ على بن حسن أن اهللا رسول موىل رافع أŸ عن - 3991
 تصـدقي  Ż رأسه احلقى ولكن عنه تعقى ال اهللا رسول فقال بكبشني عنه تعق أن فاطمة
  .ذلك مثل به فصنعت ذلك بعد حسني ولدت Ż ، اهللا سبيل يف الورق من بوزنه

ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئازادگهردىسى پهيغهمبه – 3991
نىڭ چوڭ ئوغلى ھهسهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهلى: مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ رافىئ

ئۈچـۈن  ئهقىقىسـى  ئۇنىـڭ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   مهفـاتى غۇلغاندا ئانىسـى  ۇت
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهرقوچقــار ســويماقچى بولغانىــدى، ى ئىككــ

 ،رۈپشـــۈىنـــى چۈھهســـهننىڭ چېچ ،نى ئهقىـــقه قىلمـــايئـــۇ ۋەســـهللهم
يولىـــدا ســـهدىقه  هللانى مۈشـــمىقـــداردىكى كۈ غىرلىقـــىېچىنىـــڭ ئېچ

فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ   (ىمۇ غۇلغانـد ۇھۈسهين تكېيىن،  .قىلىشقا بۇيرىدى
   .②دىنداق قىلشۇ )ئهنها

  )26655 :ھمهدئه(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، تهبهرانىنىــڭ ســهنهدىدىكى  ): 6182(ھهيســهمى  ①

 .ئىبنى لۇھهيئه ھهدىسى ھهسهن، قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ھهسـهن ھهدىسـتۇر، ـ        ): 6180(ھهيسهمى  ②

 . دېگهن
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 َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ َوَزَنْت فَاِطَمةُ بِْنُت َرُسولِ اللَّـِه   - 3992
  .َشَعَر َحَسنٍ َوُحَسْينٍ َوَزْيَنَب َوأُمِّ كُلْثُومٍ فََتَصدَّقَْت بِزَِنِة ذَِلَك ِفضَّةً

ــ  3992 ــ جهئ ــۋا  فـ ــىدىن رى ــۇھهممهد دادىس ــى م ــپ هر ئىبن يهت قىلى
ــدۇ ــداق دەي نىڭ قىــزى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر: مۇن

ممـۇ  ۇھهسـهن، ھۈسـهين، زەيـنهپ، ئ    )بـالىلىرى (فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها 
مـۈش سـهدىقه   ۈغىرلىقىدا كېشۇنىڭ ئ ،چىنى تارتىپېرنىڭ چهملۈلسگۈ

   .دىىبهرگهن
  )1083 :مالىك(

 َوَسـلََّم،  َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنّ أَبِيِه، َعْن ْيَدةَ،ُبَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 3993
  .“َوِعْشرِيَن أََحَد أَْو َعْشَرةَ، أَْرَبَع أَْو ِلَسْبعٍ، ُتذَْبُح الَْعِقيقَةُ”: قَالَ

ر سـهلاللالھۇ  ئىبنى بۇرەيدە دادىسىدىن پهيغهمـبه  ھئابدۇلال - 3993
ۆتىنچى ئون ت ،ىچغۇلۇپ يهتتىنۇباال تهقىقه ــ ئ« :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت » ى كــۈنى بوغۇزلىنىــدۇچــيــاكى يىگىــرمه بىرىن

   .①قىلغان
 )723 :»ئهلسهغىر«؛ »ئهلئهۋسهت«(

  .“َنبًِيا اللَُّه َبَعثَُه َبْعَدَما َنفِْسِه َعْن َعقَّ” النَّبِيَّ، أَنَّ أََنسٍ، َعْن - 3994
ــۋايهت قىلىنىن تئهنهســ - 3994 ر ســهلاللالھۇ دۇكى، پهيغهمــبهىــرى

 ،يىنېـ لىپ بولغاندىن كېى كيىسپهيغهمبهرلىك ۋەھ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .②ئهقىقه قىلغان نىڭ نامىدائۆزى

 )998 :بهززار(

                                                 
ە ئىسـمائىل ئىبنـى مۇسـلىم    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىد   ): 6202(ھهيسهمى  ①

  .ئهلمهككى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ھهيسـهم ئىبنـى       ): 6203(ھهيسهمى  ②

  .الغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنجهمىل ئىشهنچلىك، ق
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 وƸـƒ  يسمى السابع يوم الصƐ يف السنة من سبعة :قال عباس ابن عن - 3995
ȓاƹعنه ويعق أذنه وتثقب االذى عنه و Ʒرأسه لقو Ǹنبـوز  ويتصدق عقيقته بدم ويلط 
  .فضة أو ذهبا رأسه يف شعره

ڭــى ېي: مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئاببــاس - 3995
ــاالۇت  :ســۈننهتتۇر نى قىلىــشيهتــته تۈرلــۈك ئىشــ  شــۇ  ئۈچــۈنغۇلغــان ب

يۇيــۇپ تــازىالش، يــۇش، وئۇنىڭغــا ئىســىم قتۇغۇتنىــڭ يهتتىنچــى كــۈنى 
شـــىش، ېقـــۇلىقىنى ت )قىـــز بولســـا(تـــنه قىلىـــش، خه )ئوغـــۇل بولســـا(

مالنىـڭ قېنىنـى   رۈش، شـۈ چۈ ئهقىقىسى ئۈچۈن مال سويۇش، چېچىنـى 
مـۈش  ۈغىرلىقىـدا ك ېچىنىڭ ئېئۇنىڭ چبېشىغا سۈرۈش ۋە ) بوۋاقنىڭ(

   .①رىشېياكى ئالتۇن سهدىقه ب
 )562 :»ئهلئهۋسهت«(

 فَإِنََّمـا  وُمَحسِّـنٌ  َوُحَسْيٌن َحَسٌن مَّاأَ ” َعْنُه َتَعالَى اللَُّه َرِضَي َعِليٌّ قَالَ - 3996
 فَُسـرُّوا  بِهِـمْ  َوأََمَر َبَوْزنَِها، َوَتَصدََّق ُرُءوَسُهْم، َوَحلََق َعْنُهْم، َوَعقَّ اللَِّه، َرُسولُ َسمَّاُهْم
  .“َوُخِتُنوا

پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق دەيـــدۇ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   ئهلـــى – 3996
ــهل  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــهين لهم سـ ــهن، ھۈسـ ــىن ھهسـ  ۋە مۇھهسسـ

نىـڭ ئهقىقىسـى ئۈچـۈن    ئۇالر قويـۇپ، ملىرىنى ىالرنىـڭ ئىسـ  )مۇھسىن(
چاچنىــڭ ئېغىرلىقىغــا تهڭ   ،رۈپشــۈلىرىنى چۈچــاچ مــال ســويدى ۋە 

ــهدىقه بهردى  ــداردا س ــىپ،   . مىق ــدىكلىرىنى كېس ــڭ كىن ــدىن ئۇالرنى ئان
   .②خهتنىلىرىنى قىلىشقا بۇيرىدى

  )2571 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .، ـ دېگهنراۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇربۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ): 6204(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهتىـيه ئهۋفىـي ئىسـىملىك       ): 6205(ھهيسهمى  ②

  .بار، ـ دېگهنھهدىسى زەئىپ كىشى 
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 َعْن  اللَِّه َرُسولُ ُسِئلَ قَالَ َجدِِّه َعْن أَُراُه أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 3997 
 َيْنُسَك أَنْ فَأََحبَّ َولٌَد لَُه ُوِلَد َمْن َوقَالَ اِلاْسَم كَرَِه كَأَنَُّه الُْعقُوَق اللَُّه ُيِحبُّ لَا فَقَالَ الَْعِقيقَِة
 َوالْفَـَرعُ  قَالَ الْفََرعِ َعْن َوُسِئلَ َشاةٌ الَْجارَِيِة َوَعْن ُمكَاِفئََتاِن َشاَتاِن الُْغلَامِ ْنَع فَلَْيْنُسْك َعْنُه
 َتْحِملَ أَْو أَْرَملَةً فَُتْعِطَيُه لَُبوٍن اْبَن أَْو َمَخاضٍ اْبَن اُشْغُزبŋ َبكًْرا َيكُونَ َحتَّى َتْتُركُوُه َوأَنْ َحقٌّ
  .َناقََتَك َوُتوِلُه إَِناَءَك َوَتكْفَأَ بَِوَبرِِه لَْحُمُه فََيلَْزَق َتذَْبَحُه أَنْ ِمْن َخْيٌر اللَِّه َسبِيلِ ِفي َعلَْيِه

سىدىن مۇنـداق  ىبوۋ ئارقىلىقر ئىبنى شۇئهيب دادىسى همئ - 3997
 هئهقىـق ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن    پهيغهمـبه : دۇرىۋايهت قىلى

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بـــۇ ســـۆز  ،دىغانىئال ســـورالوســـھهققىـــدە 
ئۇنىڭ يهنه بىر مهنىسىنى كۆزدە (نى ياقتۇرمىغاندەك قىلدى ۋە )ئهقىقه(

  ):تۇتقان ھالدا
ياخشـى  ) يهنـى ئاتـا ـ ئانىغـا قارشـى چىقىشـنى      (ئوقـۇقنى  تائـاال   هللا«

ئوغـۇل   كىمكى بالىسى تۇغۇلـۇپ، مـال بوغۇزلىمـاقچى بولسـا،     .كۆرمهيدۇ
ا قـوي بوغۇزلىسـ  تۇيـاق  ئۈچـۈن بىـر    قىـز  تۇياق، ئىككىئوخشاش ئۈچۈن 
  .دېدى» بولىدۇ

تــۇنجى (پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن يهنه فهرەئ    
، پهيغهمـــبهر دىغانىرالوئال ســـوســـ توغرىســـىدا) ىالقــــنى بوغـــۇزالشبوت

  :ئهلهيهىسساالم
ــ« ــتۇرئـ ــېكىن. ۇ، ھهق ئىشـ ــوتىالقنى لـ ــۆڭهكلىرى قېتىـــپ  بـ سـ

 غىچه، ھهتتا ئىككى ـ ئۈچ ياشـقا كىـرگىچه بېقىـپ،    ئهتلىنىپ، چوڭ بول
يـۈك  (يولىـدا   هللايـاكى  موھتاج تۇل خوتۇندىن بىرىگه بهرگىنىڭ ئاندىن 

ــۈن  ــۇش ئۈچـــ ــى   ) توشـــ ــل ئهت پېتـــ ــۇنى قىزىـــ ــلهتكىنىڭ، ئـــ ئىشـــ
ــۇپ، ئۆزەڭ   ــا قوي ــوتىالق ئازابىغ ــۆگهڭنى ب ــويىۋەتكىنىڭدىن ۋە ت ــۇ س نىم

   .①دېدى »سۈتسىز قويغىنىڭدىن ياخشى
  )2842 :اۋۇدئهبۇ د(

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2467(ئهلبانى  ①
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إِنَّا كُنَّا َنْعِتـُر   َعْن أَبِي الَْمِليحِ قَالَ قَالَ ُنَبْيَشةُ َناَدى َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه  - 3998
ـ  زَّ َعِتَريةً ِفي الَْجاِهِليَِّة ِفي َرَجبٍ فََما َتأُْمُرَنا قَالَ اذَْبُحوا ِللَِّه ِفي أَيِّ َشْهرٍ كَانَ َوَبرُّوا اللََّه َع

َوأَطِْعُموا قَالَ إِنَّا كُنَّا ُنفْرُِع فََرًعا ِفي الَْجاِهِليَِّة فََما َتأُْمُرَنا قَالَ ِفي كُلِّ َساِئَمٍة فَـَرٌع   َوَجلَّ
 َتْغذُوُه َماِشَيَتَك َحتَّى إِذَا اْسَتْحَملَ قَالَ َنْصٌر اْسَتْحَملَ ِللَْحجِيجِ ذََبْحَتُه فََتَصدَّقَْت بِلَْحِمِه قَالَ

أَْحَسَبُه قَالَ َعلَى اْبنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَِلَك َخْيٌر قَالَ َخاِلٌد قُلُْت ِلأَبِي ِقلَاَبةَ كَْم السَّـاِئَمةُ  َخاِلٌد 
  .قَالَ ِمائَةٌ

ۇيشـــهنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت نه ئهبـــۇ مهلىـــ - 3998
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بىر كىشى پهيغهمبهر: قىلىدۇ
يىــدا ېرەجهب ئھهر يىلــى  جــاھىلىيهت دەۋرىــدە، !ۇلالھۇلئــى رەســــــ 
تتـۇق، بىزنـى قانـداق    قىال) رەجهب ئېيىغا ئاتاپ بوغۇزالنغان مـال (ئهتىرە 

ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبه. ؟ ـ دەپ ســورىدى  قىلىشــقا بۇيرۇيســهن
  :ۋەسهللهم

مال بوغۇزلىساڭالر يولىدا  هللا ،نهزەريشىدىن قهتئىۇقايسى ئاي بولــ 
 گهمىسكىنلهرـ قىر  ېپئۈچۈن ياخشىلىق قىلىڭالر ۋە  هللائۇلۇغ  .ىدۇبول
  :يهنه ئۇ كىشى. دېدى ـ! رىڭالرېب ئامتا

تۆگه ياكى قوينىڭ (جاھىلىيهت دەۋرىدە بىز فهرەئ  !ۇلالھئى رەسۇلــ 
ــك      ــڭ بهرىكهتلىـ ــدىغان مالالرنىـ ــيىن تۇغۇلىـ ــىنى كېـ ــۇنجى بالىسـ تـ

هقــته قانــداق يوليــورۇق قىالتتــۇق، بــۇ ھ) بولۇشــىنى تىــلهپ بوغــۇزالش
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. بېرىسهن؟ ـ دەپ سورىدى

بۇ بوتىالق ئانىسـىنى ئېمىـپ   . گه بىر فهرەئ كېلىدۇ①ھهر سائىمهــ 
چــوڭ بولــۇپ، يــۈك توشــىيالىغۇدەك بولغانــدا ســويۇپ، گۆشــىنى ســهدىقه  

  .قىلساڭ بولىدۇ، ـ دېدى
ــۇ جــۈملىنى  ــيالردىن نهســىر ب ھــاجىالرنى مىنــدۈرەلىگۈدەك «: راۋى

دېــگهن شــهكىلدە » بولغانــدا ســويۇپ، گۆشــىنى ســهدىقه قىلســاڭ بولىــدۇ
  . نهقىل قىلغان

                                                 
سائىمه ــ بىر يىلنىڭ كۆپىنچه ۋاقتىنى يايالقتا ئۆتكۈزىدىغان ۋە سانى يـۈزگه يېتىـپ بارىـدىغان تـۆگه      ①

 .يىلقىسى
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ــيالردىن  ــدراۋىـ ــڭ  خالىـ ــۇ قىالبهنىـ ــا  «: ئهبـ ــىنى يولۇچىالرغـ گۆشـ
دېگهن شهكىلدە » تارقىتىپ بهرگىن، شۇنداق قىلىش تېخىمۇ ئهۋزەلدۇر

مهن : يهنه مۇنـداق دەيـدۇ   خالىـد . نهقىل قىلغانلىقىنى رىۋايهت قىلغـان 
  :ئهبۇ قىالبهدىن

نىـڭ سـانى نهچچىـگه    )ــدىكى تۆگىــ  (ــ فهرەئ قىلىش ئۈچۈن يىلقىــ  
  :يېتىشى كېرەك؟ ـ دەپ سورىسام
  . ①ــ يۈزگه، ـ دەپ جاۋاب بهردى

   )2830 :ئهبۇ داۋۇد(

   .َشاةً َشاةٌ ِمْن كُلِّ َخْمِسَني َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه  - 3999
ــه – 3999 ــا  ئائشـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ  رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــبه: مۇنـ ر پهيغهمـ

نى بىــر قــويتۇيــاق قــوي ئۈچــۈن  50ھهر  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
   .②دىكه بۇيرىغانىرىشېب )فهرەئ قىلىپ(

  )2833 :ئهبۇ داۋۇد(

 َخْمَسٍة ِمْن الَْغَنمِ ِمَن الْفََرَعِةبِ َيأُْمُر” اللَّه، َرُسولَ َسِمَعْت أَنََّها َعاِئَشةَ، َعْن - 4000
  .“َواِحَدةٌ

ه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهانىـــڭ رىـــۋايهت قىلىشـــىچه، ئـــۇ شـــىئائ – 4000
تۇيــاق  50ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھهر پهيغهمــبه )ئائىشــه(

ــانلىقىنى    ــوينى فهرەئ قىلىـــپ بېرىشـــكه بۇيرىغـ قـــوي ئۈچـــۈن بىـــر قـ
  . ③ئاڭلىغانىكهن

 )4509 :لىىمهۋس(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2454(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2457(ئهلبانى  ②
هئــال رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ  بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ ي): 6006(ھهيســهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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قَالَ لَا فََرَع َولَا َعِتَريةَ َوالْفََرُع  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ  - 4001
  .أَوَّلُ النَِّتاجِ كَاُنوا َيذَْبُحوَنُه ِلطََواِغيِتهِْم َوالَْعِتَريةُ ِفي َرَجبٍ

ــۇ ھــۇرەيرە - 4001 ــۋايهت قىلىشــ  ئهب  ىچه،رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ رى
ــبهر ــهللهم  پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ــرە  فهرەئ« :ســ دەپ ۋە ئهتىــ

  .دېگهن» ئاتىلىدىغان مال يوقتۇر
فهرەئ دېگهن، تۆگىنىڭ تۇنجى بوتىلىقى بولـۇپ،  : راۋىي مۇنداق دەيدۇ

 ، ھهر يىلىئهتىرە بولسا. جاھىلىيهت دەۋرىدە بۇتالرغا ئاتاپ بوغۇزلىناتتى
  . مال ئىدى بوغۇزلىنىدىغانا ديىېرەجهب ئ

  )5473 :بۇخارى(

قَالَ أَُبو َداُود قَالَ َبْعُضُهْم الْفََرُع أَوَّلُ َما ُتْنِتُج الْإِبِـلُ كَـاُنوا َيذَْبُحوَنـُه     - 4002
  .ِلطََواِغيِتهِْم ثُمَّ َيأْكُلُوَنُه َوُيلْقَى جِلُْدُه َعلَى الشََّجرِ َوالَْعِتَريةُ ِفي الَْعْشرِ الْأَُولِ ِمْن َرَجبٍ

ـــ   فهرەئ لهرنىـڭ ئېيتىشـىچه،  بهزى: ئهبۇ داۋۇد مۇنداق دەيـدۇ  - 4002
تۆگىنىڭ تۇنجى بوتىلىقى بولـۇپ، جـاھىلىيهت دەۋرىـدە كىشـىلهر ئـۇنى      

بوغـــۇزاليتتى ۋە گۆشـــىنى يهپ، تېرىســـىنى دەرەخـــكه  بۇتلىرىغـــا ئاتـــاپ
 ىيىنىـڭ ئالـدىنقى ئـون كـۈن    ېرەجهپ ئ ،ئهتىـرە بولسـا  . ئېسىپ قويـاتتى 

  . اتاپ بوغۇزلىنىدىغان مال ئىدىبۇتالرغا ئ
  )2833 :ئهبۇ داۋۇد(
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  قهسهم بۆلۈمى

 بَِها َيقَْتِطُع َصْبرٍ َيِمنيِ َعلَى َحلََف َمْن قَالَ  اللَّه َرُسولِ َعْن اللَِّه َعْبِد َعْن - 4003
 قَـْيسٍ  ْبُن الْأَْشَعثُ فََدَخلَ قَالَ َبانُغَْض َعلَْيِه َوُهَو اللََّه لَِقَي فَاجٌِر ِفيَها ُهَو ُمْسِلمٍ اْمرǛٍِ َمالَ
 َنَزلَْت ِفيَّ الرَّْحَمنِ َعْبِد أَُبو َصَدَق قَالَ َوكَذَا كَذَا قَالُوا الرَّْحَمنِ َعْبِد أَُبو ُيَحدِّثُكُْم َما فَقَالَ
 قَالَ لَا فَقُلُْت َبيَِّنةٌ لََك َهلْ َقَالَ  النَّبِي إِلَى فََخاَصْمُتُه بِالَْيَمنِ أَْرٌض َرُجلٍ َوَبْيَن َبْينِي كَانَ
 َيقَْتِطـعُ  َصْبرٍ َيِمنيِ َعلَى َحلََف َمْن ذَِلَك ِعْنَد  اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َيْحِلُف إِذَنْ قُلُْت فََيِميُنُه
 َيْشَتُرونَ الَِّذيَن إِنَّ﴿ لَْتفََنَز غَْضَبانُ َعلَْيِه َوُهَو اللََّه لَِقَي فَاجٌِر ِفيَها ُهَو ُمْسِلمٍ اْمرǛٍِ َمالَ بَِها
  .الْآَيِة آِخرِ إِلَى Ŷقَِليلًا ثََمًنا َوأَْيَمانِهِْم اللَِّه بَِعْهِد

ــدۇلالھ - 4003 ــئۇد ( ئاب ــى مهس ــدۇكى،  )ئىبن ــۋايهت قىلىنى ــن رى تى
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۈچـۈن قهسـتهن   مېلىنى ئېلىـۋېلىش ئ  نىڭبىر مۇسۇلمان كىكىم«
نىــڭ غهزىــپىگه يولۇققــانالر هللاقىيــامهت كــۈنى  ئىچســه،قهســهم  يالغــان

  .»قاتارىدا تۇرغۇزۇلىدۇ
شـىغا ئهشـئهس ئىبنـى قهيـس     ۇپ تۇرىتىبۇ ھهدىسنى تۈگ ھئابدۇلال

  :ئۇ. كىردى
  :ئۇنىڭغا. دېدى ؟ ـزلهپ بهردىۆگه نېمه سهرئهبۇ ئابدۇراھمان سىلــ 

  :دى، ـ دېيىلگهنىدى، ئۇــ مۇنۇ ـ مۇنۇالرنى سۆزلهپ بهر
. ھهتتـا مېنىـڭ ھهققىمـدە ئـايهتمۇ نازىـل بولغانىـدى       ،غرا دەپتۇوتــ 

يهمهندىكى بىر پارچه زېمىن ھهققىدە بىر ئـادەم بىـلهن تـاالش ـ تـارتىش      
ــدۇق، مهن ــادەمنى قىلىشــىپ قال ــۇ ئ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبه ئ

  :لهيهىسساالم ماڭاپهيغهمبهر ئه. ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردىم
ـــ ئـــۇ زېمىننىـــڭ ســـېنىڭ ئىكهنلىكىنـــى بىلدۈرىـــدىغان بىـــر    ــ

  :مهن. دېدى ـ ؟ئىسپاتىڭ بارمۇ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدىم ، ـيوقــ 
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  :مهن .ــ ئۇنداقتا، بۇ ئادەم قهسهم ئىچىدۇ، ـ دېدى
ــۇ يالغانــدىن قهســهم ئىچىــپ قويســىچۇ؟ ـ دېســهم،     ـــ ئ  پهيغهمــبهر ـ

  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللال
مېلىنى ئېلىۋېلىش ئۈچـۈن قهسـتهن    نىڭبىر مۇسۇلمان كىكىمــ 
 نىــڭ غهزىــپىگه يولۇققــانالرهللاقىيــامهت كــۈنى ئىچســه، قهســهم  يالغــان

ــدا تۇرغۇزۇلىــدۇ، ـ دېــدى    ا بهرگهن ئهھــدىنى ۋە قــهللا﴿ :شــۇ چاغــدا .قاتارى
ــاخىرەتته     ــىدىغانالر ئ ــگه تېگىش ــا بهدەل ــهملىرىنى ئازغىن ــڭ هللا(قهس نى

هللا قىيـامهت كـۈنى ا   .ھېچقانداق نېسىۋىگه ئېرىشهلمهيدۇ) رەھمىتىدىن
رەھمهت كـۆزى  (ئۇالرغا  ،سۆز قىلمايدۇ) ئۇالرنى خۇش قىلىدىغان(ئۇالرغا 
ئـۇالر قـاتتىق    .پاكلىمايـدۇ ) گۇناھلىرىـدىن (ئـۇالرنى   ،قارىمايـدۇ ) بىلهن

   .دېگهن ئايهت نازىل بولدى ①Ŷئازابقا قالىدۇ
  )138 :مۇسلىم(

 اْخَتَصَما َحْضَرَمْوَت ِمْن َوَرُجلًا ِكْنَدةَ ِمْن َرُجلًا أَنَّ قَْيسٍ ْبنِ الْأَْشَعِث َعْن - 4004
 أَُبـو  اغَْتَصَبنِيَها أَْرِضي إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا الَْحْضَرِميُّ فَقَالَ الَْيَمنِ ِمْن أَْرضٍ ِفي  النَّبِيِّ إِلَى
 اغَْتَصـَبنِيَها  أَْرِضي أَنََّها َيْعلَُم َواللَُّه أَُحلِّفُُه َولَِكْن لَا قَالَ َبيَِّنةٌ لََك َهلْ قَالَ َيِدِه ِفي َوِهَي َهذَا
 َوُهـوَ  اللََّه لَِقَي إِلَّا بَِيِمنيٍ َمالًا أََحٌد َيقَْتِطُع لَا  اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ ِللَْيِمنيِ الِْكْنِديُّ فََتَهيَّأَ أَُبوُه
  .أَْرُضُه ِهَي الِْكْنِديُّ لَفَقَا أَْجذَُم

ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهشــئهس ئىبنــى قهيســ  - 4004 ــداق رى  :تىن مۇن
ــد ــر   ىكىن ــىدىن بى ــادەمقهبىلىس ــلهن ئ ــكھهزرەمهۋت بى ــادەم  لى ــر ئ  بى
ر پهيغهمـبه جېـدەل قىلىشـىپ،   مىـن توغرۇلـۇق   ېزپارچه بىر  ىكىيهمهند

  :ئادەم لىكرەمهۋتھهز .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كهلدى
ئىگهللىۋالدى، مىنىمنى ېنىڭ زېمبۇنىڭ دادىسى  !لۇلالھئى رەسۇــ 

ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه . يهر ھېلىمۇ بۇنىڭ دادىسـىنىڭ قولىـدا، ـ دېـدى    
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئۇ .ــ بۇ ھهقته بىرەر ئىسپاتىڭ بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

                                                 
 .ـ ئايهت 77سۈرە ئال ئىمران،  ①
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 هللا .هنڭ قهسهم ئىچىشـىنى تهلهپ قىلىـم  كىن مهن ئۇنىېلــ يوق، 
ــاال  ــدۇتائ ــى       كى،بىلى ــۇ يهرن ــى ئ ــڭ دادىس ــېكىن بۇنى ــڭ، ل ــۇ يهر مېنى ئ

، چمهكچى بولۇپ تۇرۇشىغاقهسهم ئى ىندىلىق ئادەمك. دېدىتارتىۋالدى، ـ  
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

ــ كىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ مېلىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش ئۈچـۈن  
تائاالنىــڭ ھوزۇرىغــا  هللايــامهت كــۈنى قى يالغانــدىن قهســهم ئىچىــدىكهن،

  :لىقبۇنى ئاڭلىغان كىندى. دېدى چوالق ھالدا كېلىدۇ، ـ
  . ①ئادەمنىڭ ئىدى، ـ دېدى ۇبمىن ېئۇ زــ 

  )3244: ئهبۇ داۋۇد(

 بَِيِمينِـهِ  ُمْسِلمٍ اْمرǛٍِ َحقَّ اقَْتطََع َمْن قَالَ  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 4005
 اللَِّه َرُسولَ َيا َيِسًريا َشْيئًا كَانَ َوإِنْ َرُجلٌ لَُه فَقَالَ الَْجنَّةَ َعلَْيِه َوَحرََّم النَّاَر لَُه اللَُّه أَْوَجَب ْدفَقَ
  .أََراٍك ِمْن قَِضيًبا َوإِنْ قَالَ

ــامه  - 4005 ــۇ ئۇم ــدۇ ئهب ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــبه :دىن مۇن ر پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىــر مۇســۇلماننىڭ ھهققىنــى  ،كىمكــى يالغــان قهســهم قىلىــپــــ 
جهننهتنـى ھـارام    پ،دوزاخنـى ۋاجىـب قىلىـ    نىڭغائۇ تائاال هللائېلىۋالسا، 

  :ەيلهنبىر. دېدىـ قىلىدۇ، 
ــى    ــان نهرسىس ـــ ئهگهر ئېلىۋالغ ــدارى (ـ ــنىڭ مىق ــاز  ) ـ ــايىتى ئ ناھ

  :ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى  پهيغهمبهر .ەپ سورىغانىدىدبولسىچۇ؟ ـ 
ـــ  ــۋاكـ ــىمۇ      مىس ــارچه ئېلىۋالس ــر پ ــنه بى ــدىن كىچىككى ياغىچى

  . دېدىئوخشاش، ـ 
  )137مۇسلىم (

 إِلََه لَا الَِّذي بِاللَِّه اْحِلْف َحلَّفَُه ِلَرُجلٍ َيْعنِي قَالَ  النَّبِيَّ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4006
  .ُمدَِّعيِللْ َيْعنِي َشْيءĄ ِعْنَدَك لَُه َما ُهَو إِلَّا

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 278(ئهلبانى  ①
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دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــا ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 4006
ــقىلىن ــبهىـ ــهم    دۇكى، پهيغهمـ ــهللهم قهسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ر سـ

ئۆزىــدىن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ    ســهن « :قىلمــاقچى بولغــان بىــرىگه  
ــان  ــداق     هللابولمىغ ــهندە ھېچقان ــلهن دەۋاگهرنىــڭ س ــامى بى تائاالنىــڭ ن

  . ①دېدى »!قهسهم قىلغىنھهققى يوق ئىكهنلىكىگه 
  )3620 :ئهبۇ داۋۇد(

  .الْقُلُوبِ َوُمقَلِّبِ لَا َيْحِلُف  النَّبِيُّ كَانَ ِممَّا كَِثًريا قَالَ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4007
ــدۇلال - 4007 ــا  ھئاب ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۋايهت ئىبنــى ئ دىن رى

كـــۆپىنچه  ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدۇكى، پهيغهمـــبهىـــقىلىن
تىپ تۇرىدىغان زاتنىڭ نـامى بىـلهن قهسـهم    رهنى ئۆزگلهرقهلب«: ۋاقىتتا

   .دەپ قهسهم قىالتتى» ...قىلىمهنكى
  ) 6617بۇخارى (

 قَالَ الَْيِمنيِ ِفي اْجَتَهَد إِذَا  اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 4008
  .بَِيِدِه اِسمِالْقَ أَبِي َنفُْس َوالَِّذي

دىن رىــــۋايهت رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى - 4008
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قهســهمنى    دۇكى، پهيغهمــبهىــقىلىن

ــا  ســى پئهبۇلقاســىمنىڭ نه«: مۇبالىغىلهشتۈرســه ــان زاتق ــدە بولغ ئىلكى
   .②ەيتتىد »...قهسهمكى

 )3264 :ئهبۇ داۋۇد(

4009 - Ÿاللَِّه َرُسولِ َيِمُني كَاَنْت :قال ُهَرْيَرةَ عن أ  لَـا  َيقُـولُ  َحلَـفَ  إِذَا 
  .اللََّه َوأَْسَتْغِفُر
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 دۇكى، پهيغهمــــبهرىــــئهبــــۇ ھــــۇرەيرەدىن رىــــۋايهت قىلىن - 4009
نىـڭ مهغپىـرەت   هللامهن « :چسـه ىقهسهم ئسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

   .①دەيتتى »قىلىشىنى تىلهيمهن
  )3265 :ئهبۇ داۋۇد(

 ُتَنـدُِّدونَ  إِنَّكُـمْ  فَقَالَ  النَّبِيَّ أََتى َيُهوِديŋا أَنَّ ُجَهْيَنةَ ِمْن اْمَرأٍَة قَُتْيلَةَ ْنَع - 4010
 أََراُدوا إِذَا  النَّبِيُّ فَأََمَرُهْم َوالْكَْعَبِة َوَتقُولُونَ َوِشئَْت اللَُّه َشاَء َما َتقُولُونَ ُتْشرِكُونَ َوإِنَّكُْم
  .ِشئَْت ثُمَّ اللَُّه َشاَء َما ونََوَيقُولُ الْكَْعَبِة َوَربِّ َيقُولُوا نْأَ َيْحِلفُوا أَنْ

له ئىسىملىك بىـر ئايالـدىن   هيقۇت ۇھهينه قهبىلىسىدىنج – 4010
ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  يهھۇدىيالردىن بىـرى : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :لىپېشىغا كېنىڭ قئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــىلهر ـ ــاهللاس ــ ق ــهلرىك كېش ــالھ  ۈرۈپت ــىلهرنىمۇ ئى ــقا نهرس ، باش

 ۋە خالىسـا  هللا” :مهسىلهن، قهسهم قىلغـان ۋاقـتىڭالردا  . قىلىۋالىسىلهر
شـۇنىڭ  . دېـدى ـ سـىلهر،   ەيد “كهبىنىڭ ھهققى ئۈچۈن”، “سهن خالىساڭ

  :ساھابىالرغار سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهبىلهن، 
ـــ  ىنىــڭ ئىگىســى ۋە بئكه” :مهكچــى بولســاڭالرئهگهر قهســهم ئىچـ

 نـدىن سـهن  ائ ،خالىسـا  هللا”، “بىـلهن قهسـهم قىلىـمهن    هللارەببى بولغان 
   .②دېدى ـ! ەڭالرد “خالىساڭ

  )3773 :نهسائى(

 اْبـنُ  فَقَالَ َوالْكَْعَبِة لَا َيقُولُ َرُجلًا َسِمَع ُعَمَر اْبَن أَنَّ ُعَبْيَدةَ ْبنِ َسْعِد َعْن - 4011
 أَْو كَفََر فَقَْد اللَِّه بَِغْيرِ َحلََف َمْن َيقُولُ  اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت فَإِنِّي اللَِّه بَِغْيرِ ُيْحلَُف لَا ُعَمَر
  .أَْشَرَك

ئىبنـى  : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇدىن ۇبهيدەسهئد ئىبنى ئ - 4011
  :بىر كىشىنىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما  ئۆمهر
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  :ق دېدى، ـ دېگىنىنى ئاڭالپ مۇنداكهئبه بىلهن قهسهمكىــ 
مهن چـۈنكى  . شـقا بولمايـدۇ  بىـلهن قهسـهم قىلى   ىسىباشق تىنهللاــ 

ــبه ــهللهم پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ىـــن تهللاكىمكـــى « :نىڭر سـ
قـا شـېرىك   هللابولغـان يـاكى    كاپىر ،بىلهن قهسهم قىلىدىكهنىسى باشق

   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» كهلتۈرگهن بولىدۇ
  )1535 :تىرمىزى(

 أَفْلََح  النَّبِيُّ قَالَ الْأَْعَرابِيِّ ِقصَِّة َحِديِث ِفي َيْعنِي اللَِّه ُعَبْيِد ْبَن لَْحةَطَ َعْن - 4012
  .َصَدَق إِنْ َوأَبِيِه الَْجنَّةَ َدَخلَ َصَدَق إِنْ َوأَبِيِه

ــى ئ هت - 4012 ــهه ئىبن ــدۇلالۇل ــى   ( ھبهي ــڭ قىسسىس ــر بهدەۋىنى بى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : انمۇنـداق رىـۋايهت قىلغـ   ) سۆزلهنگهن ھهدىسته
 دادىسى ئىككىسـى  ،زلىگهن بولساۆس ئۇ راستئهگهر «: ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــا ئ ــىدۇېنىجاتلىقق ــۇ راســت گهر هئ .رىش ــ ئ ــاۆس ــنهتكه  ،زلىگهن بولس جهن
   .②دېدى »كىرىدۇ

  )3252 :ئهبۇ داۋۇد(

 ْبـنَ  ُعَمَر أَْدَرَك  اللَِّه ُسولََر أَنَّ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4013
 َمْن بِآَباِئكُْم َتْحِلفُوا أَنْ َيْنَهاكُْم اللََّه إِنَّ أَلَا فَقَالَ بِأَبِيِه َيْحِلُف َركْبٍ ِفي َيِسُري َوُهَو الَْخطَّابِ
  .ِلَيْصُمْت أَْو بِاللَِّه فَلَْيْحِلْف َحاِلفًا كَانَ

مۇنــداق رىــۋايهت  دىن نهۇمــارەزىيهلالھــۇ ئه ئىبنــى ئــۆمهر  - 4013
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب بىر كارۋان بىلهن كېتىۋېتىـپ،  ) دادام: (قىلىنىدۇ

ــبهر       ــاتتى، پهيغهم ــهم قىلىۋات ــپ قهس ــا ئېلى ــامىنى تىلغ ــىنىڭ ن دادىس
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا يېتىشىپ كېلىپ

ــاال هللابىلىــپ قېلىڭالركــى،  « ــامى  ســىلهرنى  تائ ئهجــدادىڭالرنىڭ ن
ــتى  ب ــتىن توسـ ــهم ئىچىشـ ــلهن قهسـ ــهم قىل  .ىـ ــى قهسـ ــاقچى كىمكـ مـ
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ياكى بولمىسا جىم  بىلهن قهسهم قىلسۇنتائاالنىڭ نامى  هللابولىدىكهن، 
   .دېدى »)يهنى قهسهم ئىچمىسۇن(تۇرسۇن 

  )6646 :بۇخارى(

  .آِثًرا لَاَو ذَاِكًرا  النَّبِيَّ َسِمْعُت ُمْنذُ بَِها َحلَفُْت َما فََواللَِّه :زاد يف رواية - 4014
ــۋايهتته - 4014  هللا :ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ مۇنــداق دېــگهن  يهنه بىــر رى

ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبه ،قىلىمهنكىتائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهم 
دادامنىڭ نامىنى تىلغـا  (، يىنېئاڭلىغاندىن ك ۋەسهللهمدىن شۇ گهپنى

ئۆزەممــــۇ قهســــهم ئىچمىــــدىم، باشــــقىالرنىڭمۇ قهســــهم     ) ئېلىــــپ
  . ىچكهنلىكىنى ئاڭلىدىمئ

  )6647 :بۇخارى(

 َتْحِلفُـوا  لَـا  فَقَـالَ  بِأَبِيِه َيْحِلُف َرُجلًا  النَّبِيُّ َسِمَع قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 4015
 ِمْن فَلَْيَس ِهبِاللَّ َيْرَض لَْم َوَمْن فَلَْيْرَض بِاللَِّه لَُه ُحِلَف َوَمْن فَلَْيْصُدْق بِاللَِّه َحلََف َمْن بِآَباِئكُْم
  .اللَِّه

: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    – 4015
نىڭ بىـر كىشـىنىڭ دادىسـى   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر 

  :ئىچكهنلىكىنى ئاڭالپ مۇنداق دېدى نامى بىلهن قهسهم
تائاالنىــڭ نــامى  هللا .بىــلهن قهســهم ئىچمهڭــالر نىــڭ نــامىاڭالرداد«

نىـڭ نـامى بىـلهن    هللا .قىلغان كىشـى راسـتچىل بولسـۇن   قهسهم ىلهن ب
نىـــڭ نـــامى بىـــلهن هللاكىمكـــى  .قىلىنغـــان قهســـهمگه رازى بولـــۇڭالر
نىڭ ئىمانلىق بهنـدىلىرى  هللائۇ،  قىلىنغان قهسهمگه رازى بولمايدىكهن،

   .①»قاتارىدىن بواللمايدۇ
  )2101 :ئىبنى ماجه(

  .َنَدٌم أَْو ِحْنثٌ الَْحِلُف إِنََّما  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 4016
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دۇكى، ىرىۋايهت قىلىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن ئىبنى ئۆمهر - 4016
يــا ) نهتىجىــدە(قهســهم «: ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبه

نــادامهت ) قهســهم قىلغۇچىغــا(قهســهمنى بۇزۇشــقا ئېلىــپ بارىــدۇ يــاكى 
   .①هندېگ» ئېلىپ كېلىدۇ

  )2103 :ئىبنى ماجه(

 بِأُمََّهـاِتكُمْ  َولَا بِآَباِئكُْم َتْحِلفُوا لَا  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4017
  .َصاِدقُونَ َوأَْنُتْم إِلَّا بِاللَِّه َتْحِلفُوا َولَا بِاللَِّه إِلَّا َتْحِلفُوا َولَا بِالْأَْنَداِد َولَا

دۇكى، ىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   بۇ ھـۇرەيرە ئه - 4017
   :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ــا    « ــاكى ئاناڭالرـ ئات ــڭ ي ــلهن  نى ــامى بى ــڭ ن ــهم  بۇتلىرىڭالرنى قهس
نىـڭ نـامى   هللا ، ھهمقهسهم قىلىڭالر البىلهننىڭ نامى هللا پهقهت ،قىلماي

   ② »!سهمىمىي بولۇڭالرراستچىل،  بىلهن قهسهم قىلغاندا
  )3253 :ئهبۇ داۋۇد(

 فَلَـْيسَ  بِالْأََماَنِة َحلََف َمْن  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ أَبِيِه َعْن ُبَرْيَدةَ اْبنِ َعْن - 4018
  .ِمنَّا

قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر   ئىبنى بۇرەيدە دادىسـىدىن رىـۋايهت    - 4018
بىـلهن قهسـهم    نىڭ نامىنهتكىمكى ئاما« :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ③دېگهن» ئۇ بىزدىن ئهمهس ،قىلىدىكهن
  )2353 :ئهبۇ داۋۇد(

 َبرِيءĄ إِنِّي قَالَ َمْن  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ أَبِيِه َعْن ُبَرْيَدةَ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن -  4019
  .َساِلًما الْإِْسلَامِ إِلَى َيُعْد لَْم َصاِدقًا كَانَ َوإِنْ قَالَ كََما فَُهَو كَاِذًبا كَانَ فَإِنْ الْإِْسلَامِ ِمْن
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 دۇكى،داىدىسـىدىن رىـۋايهت قىلىـ    ئىبنى بۇرەيـدە  ھئابدۇلال - 4019
ــهللهم مۇنـــداق دېـــگهن پهيغهمـــبه ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ مهن ”« :ر سـ

دەپ قهسـهم قىلغـان كىشـى،     “...بولۇپ كېتهيكـى  ئادا ـ جۇدا ئىسالمدىن 
لغاندىن دېـگهن بولسـا، ئـۆزى ئېيتقانـدەك ئىسـالمدىن      ئهگهر بۇ سۆزنى يا

چىـن كۆڭلىـدىن ئېيتقـان    ) ئۇ سـۆزنى (ئهگهر . ئادا ـ جۇدا بولۇپ كېتىدۇ 
يهنــى ھهقىقىــي  (بولســا، ئــۇ، ئىســالمغا ســاغالم ھــالهتته قايتالمايــدۇ      

  . ① »)مۇسۇلمان بواللمايدۇ
  )3772 :نهسائى(

 ِمْنَبرِي ِعْنَد أََحٌد َيْحِلُف لَا  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر عن - 4020
  .النَّاُر لَُه َوَجَبْت أَْو النَّارِ ِمْن َمقَْعَدُه َتَبوَّأَ إِلَّا أَْخَضَر ِسَواٍك َعلَى لَْوَو آِثَمٍة َيِمنيٍ َعلَى َهذَا

دۇكى، ىـــىن رىـــۋايهت قىلىنتھجـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلال   - 4020
   :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهل پهيغهمبهر

ئۈچـۈن  شىدا ھۆل مىسۋاك چاغلىق نهرسه ېق مۇشۇ مۇنبىرىمنىڭ«
 جـــايدوزاخـــتىن  ئـــۆزىگه كىشـــى يالغـــان قهســـهم قىلغـــان بولســـىمۇ

   .»دوزاخقا كىرىشى ۋاجىب بولىدۇئۇنىڭ ھازىرلىغان بولىدۇ ياكى 
  ) 3772 :ئهبۇ داۋۇد(

 لَـمْ  اللَّـهُ  َشاَء إِنْ فَقَالَ َحلََف َمْن قَالَ  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4021
  .َيْحَنثْ

ر دۇكى، پهيغهمــــبهىــــئهبــــۇ ھــــۇرەيرەدىن رىــــۋايهت قىلىن - 4021
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى « ــۈن (كىمك ــر ئىــش ئۈچ ــيىن ) بى ــدىن كې ــهم قىلغان  هللا”: قهس
ــا ــه،  “خالىس ــنى ق (دېس ــۇ ئىش ــدىردىمۇ  ئ ــالغان تهق ــپ س ــىمى ) ىلى قهس

  . ②»بۇزۇلمايدۇ
  )1532 :تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه ـ دېگهن): 3235(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1238(ئهلبانى  ②
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 ِتْسِعَني َعلَى اللَّْيلَةَ لَأَطُوفَنَّ ُسلَْيَمانُ قَالَ  اللَِّه َرُسولُ قَالَ ْيَرةَُهَر أَبِي َعْن - 4022
 إِنْ َيقُلْ فَلَْم اللَُّه َشاَء إِنْ قُلْ َصاِحُبُه لَُه فَقَالَ اللَِّه َسبِيلِ ِفي ُيَجاِهُد بِفَارِسٍ َتأِْتي كُلƌُهنَّ اْمَرأَةً
 َواْيـمُ  َرُجلٍ بِِشقِّ َجاَءْت َواِحَدةٌ اْمَرأَةٌ إِلَّا ِمْنُهنَّ َيْحِملْ فَلَْم َجِميًعا َعلَْيهِنَّ فَطَاَف اللَُّه َشاَء
  .أَْجَمُعونَ فُْرَساًنا اللَِّه َسبِيلِ ِفي لََجاَهُدوا اللَُّه َشاَء إِنْ قَالَ لَْو بَِيِدِه ُمَحمٍَّد َنفُْس الَِّذي

دۇكى، ىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 4022
   :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ئايالىمنىـــڭ  90چه ېمهن بۈگـــۈن كـــ :يمان ئهلهيهىسســـاالمســـۇال«
 هللارنىـڭ ھهر بىـرى   ئۇال .بىرگه بـولىمهن  نى ئايلىنىپ يۈرۈپھهممىسى

ئۇنىـڭ   .يولىدا جىهاد قىلىدىغان بىردىن چهۋەنداز تۇغۇپ بېرىدۇ، ـ دېدى 
شـۇ  دەرۋەقه، . دېمىـدى  لېكىن ئۇ. دېدىـ خالىسا دېگىن،   هللا: دوستىبىر 
للىرىنىــڭ ھهممىســى بىــلهن  يائا ســۇاليمان ئهلهيهىسســاالم چىســىېك

 .بولمىــدىھامىلــدار  ن باشقىســىبىــر ئايالىــدىكىن ېلــ ،بىــرگه بولــدى
مۇھهممهدنىــڭ جېنــى  .نىمجــان بــاال تۇغــدىھامىلــدار بولغــان ئايــالىمۇ 

ئهگهر  ،بىـــلهن قهســـهم قىلىمهنكـــىئىلكىـــدە بولغـــان زاتنىـــڭ نـــامى  
ئاياللىرىنىــڭ  ،دېــگهن بولســا “خالىســا هللا”: ئهلهيهىسســاالمســۇلهيمان 

يولىــدا جىهــاد قىلىــدىغان بىــردىن چهۋەنــداز تۇغقــان       هللاھهممىســى 
   .»بوالتتى

  ) 6639 :بۇخارى(

  .وروى ستني وسبعني وتسعني ومائة، وأنه نسي فلم يقل إن شاء اهللا - 4023
، بهزى 60ســــۇاليمان ئهلهيهىسســــاالمنىڭ بهزى رىــــۋايهتته  - 4023
خوتۇنى بـارلىقى ۋە   100 ۋە بهزى رىۋايهتته 90، بهزى رىۋايهتته 70رىۋايهتته 

 هللا”: كىن ئۇنىــڭئۇالرنىــڭ ھهممىســى بىــلهن بىــرگه بولغــانلىقى، لــې  
 .دېمىگهنلىكى نهقىل قىلىنغان “خالىسا

 أََحـُدكُمْ  َحلََف إِذَا قَالَ  اللَِّه َرُسولِ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 4024
  .فَلَْيأِْتِه ٌرَخْي ُهَو الَِّذي َولَْيْنظُْر َيِمينِِه َعْن فَلُْيكَفِّْر ِمْنَها َخْيًرا غَْيَرَها فََرأَى َيِمنيٍ َعلَى
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 ســهمۇرەدىن رىــۋايهت قىلىنىشــىچه،  ئابــدۇراھمان ئىبنــى   - 4024
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

قهسـهم   توغرىسىدا) نى قىلىش ياكى قىلماسلىق(ىر ئىش ئهگهر ب«
قىلغـــان  كېـــيىن ئۇنىـــڭ ئهكســـىنى تـــوغرا كۆرســـهڭالر،     ،قىلىـــپ

   .①»!ېرىپ، توغرا كۆرگىنىڭالرنى قىلىڭالرقهسىمىڭالرغا كهففارەت ب
  )3782 :نهسائى(

َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ قَالَ إِنِّي أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4025
ِعْنِدي َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه فَلَبِثَْنا  ِفي َرْهٍط ِمْن الْأَْشَعرِيَِّني َنْسَتْحِملُُه فَقَالَ َواللَِّه لَا أَْحِملُكُْم َوَما

ْمسِ ذَْوٍد َما َشاَء اللَُّه فَأُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِنْهبِ إِبِلٍ فََدَعا بَِنا فَأََمَر لََنا بَِخ
فَلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِميَنُه غُرِّ الذƌَرى قَالَ فَلَمَّا اْنطَلَقَْنا قَالَ َبْعُضَنا ِلَبْعȐٍ أَغْ

نْ لَـا  لَا ُيَباَرُك لََنا فََرَجْعَنا إِلَْيِه فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا أََتْيَناَك َنْسَتْحِملَُك َوإِنَّـَك َحلَفْـَت أَ  
اللَِّه قَالَ إِنِّي َواللَِّه إِنْ َشاَء اللَُّه لَا أَْحِلُف َعلَى َيِمـنيٍ  َتْحِملََنا ثُمَّ َحَملَْتَنا أَفََنِسيَت َيا َرُسولَ 

لَُّه َعـزَّ  فَأََرى غَْيَرَها َخْيًرا ِمْنَها إِلَّا أََتْيُت الَِّذي ُهَو َخْيٌر َوَتَحلَّلُْتَها فَاْنطَِلقُوا فَإِنََّما َحَملَكُْم ال
  . َوَجلَّ

ئهشـئهرىلىك بىـر   مهن : دەيـدۇ  مۇنـداق  ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى - 4025 
نىڭ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهنهچچه كىشى بىلهن بىلله 

ــپ،  ــا بېرى ــدۇق   يېنىغ ــۆگه بېرىشــىنى تهلهپ قىل ــۈدەك ت ــزگه مىنگ . بى
  : ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهيغهمبهپ

مهن سىلهرگه بىـر نهرسـه    ،بىلهن قهسهم قىلىمهنكىنىڭ نامى هللاــ 
 هللابىـز  . دېـدى  ، ـ يـوق ھهم سىلهرگه بهرگۈدەك ئۇلىغىممۇ  هنرەلمهيمېب

ــۇردۇق   ــۈپ ت ــۆتمهي، پهيغهمــبهر  . خالىغــان بىــر مــۇددەتكىچه كۈت كــۆپ ئ
ئهلهيهىسســـاالمغا تهرەپ ـ تهرەپـــتىن غهنىـــمهت تـــۆگىلهر كېلىشـــكه     

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىزنـى چاقىرىـپ، لـوكىلىرى ئـاق      . باشلىدى
ــكه  ــاق بېرىشــ ــدىن بهش تۇيــ ــدى تۆگىــ ــپ  . بۇيرىــ ــۆگىلهرنى ئېلىــ تــ

  :كېتىۋاتقىنىمىزدا، ئارىمىزدىن بهزىلهر
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 3540(ئهلبانى  ①
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ــته      ــىمىدىن غهپلهتـ ــاالمنى قهسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــز پهيغهمـ ـــ بىـ ــ
شــۇنىڭ بىــلهن، . قالدۇرســاق، بىــزگه بهرىــكهت بېرىلمهيــدۇ، ـ دېيىشــتى  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا قايتىپ بېرىپ
بىـز سـهندىن تـۆگه تهلهپ قىلىـپ كهلگهنىـدۇق،       !ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 

كېــيىن . بىــراق ســهن بىــزگه تــۆگه بهرمهســلىككه قهســهم قىلغانىــدىڭ
ــداق؟ ـ        ــدىڭمۇ قانـ ــۆگه بهردىـــڭ، قهســـىمىڭنى ئۇنتـــۇپ قالـ ــزگه تـ بىـ

  :دېگهنىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ـــ  ــامى  هللاــ ــڭ نـ ــى نىـ ــهم قىلىمهنكـ ــلهن قهسـ ــۇغ  ،بىـ ــڭ هللائۇلـ نىـ

قهسهم قىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن،    ) بىر ئىشقا(هن ئورۇنالشتۇرۇشى بىل
باشـــقا ئىشـــنى قىلغـــان قهســـىمىمدىنمۇ خهيرلىـــك دەپ قارىســـام،      
قهســـىمىمگه كهففـــارەت بېرىـــپ، ياخشـــى دەپ قارالغـــان شـــۇ ئىشـــنى  

 هللاسىلهر خاتىرجهم كېتىـۋېرىڭالر، بـۇ تـۆگىلهرنى سـىلهرگه     . قىلىمهن
  . تائاال بهردى، ـ دېدى

  )1649 :مۇسلىم(

 َرْهطًا َتَضيََّف َبكْرٍ أََبا أَنَّ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َبكْرٍ أَبِي ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 4026
 أَنْ قَْبـلَ  ِقـَراُهمْ  ِمْن فَافُْرغْ  النَّبِيِّ إِلَى ُمْنطَِلٌق فَإِنِّي أَْضَيافََك ُدوَنَك الرَّْحَمنِ ِلَعْبِد فَقَالَ
 قَـالَ  َمْنزِِلَنـا  َربُّ أَْيـنَ  فَقَالُوا اطَْعُموا فَقَالَ ِعْنَدُه بَِما فَأََتاُهْم الرَّْحَمنِ َعْبُد فَاْنطَلََق أَجِيَء
 َولَْم َجاَء إِنْ فَإِنَُّه ِقَراكُْم َعنَّا اقَْبلُوا قَالَ َمْنزِِلَنا َربُّ َيجِيَء َحتَّى بِآِكِلَني َنْحُن َما قَالُوا اطَْعُموا
 َصـَنْعُتمْ  َمـا  فَقَـالَ  َعْنُه َتَنحَّْيُت َجاَء فَلَمَّا َعلَيَّ َيجُِد أَنَُّه فََعَرفُْت فَأََبْوا ِمْنُه لََنلْقََينَّ َتطَْعُموا
 غُْنثَـرُ  َيـا  فَقَـالَ  فََسكَتُّ الرَّْحَمنِ َعْبَد َيا قَالَ ثُمَّ فََسكَتُّ الرَّْحَمنِ َعْبَد َيا فَقَالَ فَأَْخَبُروُه
 فَقَـالُوا  أَْضـَيافَكَ  َسلْ فَقُلُْت فََخَرْجُت جِئَْت لَمَّا َصْوِتي َتْسَمُع كُْنَت إِنْ َعلَْيَك أَقَْسْمُت
 َنطَْعُمـهُ  لَا َواللَِّه الْآَخُرونَ فَقَالَ اللَّْيلَةَ أَطَْعُمُه لَا َواللَِّه اْنَتظَْرُتُمونِي فَإِنََّما قَالَ بِِه أََتاَنا َصَدَق
 َهـاتِ  ِقـَراكُمْ  َعنَّا َتقَْبلُونَ لَا ِلَم أَْنُتْم َما َوْيلَكُْم كَاللَّْيلَِة الشَّرِّ ِفي أََر لَْم قَالَ َتطَْعَمُه َحتَّى

  .َوأَكَلُوا فَأَكَلَ ِللشَّْيطَاِن الْأُولَى اللَِّه بِاْسمِ فَقَالَ َيَدُه فََوَضَع فََجاَءُه طََعاَمَك
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ــۇ بهكر  - 4026 ــى ئهبـ ــدۇراھمان ئىبنـ ــۋايهت  ئابـ ــداق رىـ ــدىن مۇنـ ىـ
. قانچه كىشـىنى مېهمانغـا چـاقىردى   بىر  رىئهبۇ بهك )دادام: (قىلىنىدۇ

  :ماڭا) مېهمانالر كهلگهندە(
ـــ  ــانالرنى ېمــــ ــهن همـــ ــۇرغىنۈكســـ ــۈپ تـــ ــبه ،تـــ ر مهن پهيغهمـــ

مهن كهلگىـــــچه،  .لهيېرىـــــپ كـــــېشـــــىغا بېنىڭ قئهلهيهىسســـــاالم
ــولغىن    ــپ ب ــامىقىنى بېرى ــڭ ت ــ! مېهمانالرنى ــدى ـ ــاقالرنى . دې مهن تام

  :كىن ئۇالرېل .ميىشكه تهكلىپ قىلدىېئۇالرنى ي ىپ،ئېلىپ كېل
  :لىپيهنه تهكلىپ قى .ــ ساھىبخان قېنى؟ ـ دەپ سورىدى

  :ئۇالر. ـ دېدىم! ــ قېنى يهڭالر
 .گىلــى ئۇنىمىــدىېدەپ ي ــــ ســاھىبخان كهلمىگــۈچه يېمهيمىــز، ـ   

  :مهن
ــــــ ئهبــــۇ بهكــــرى كېلىــــپ، تامــــاق يېمىگىنىڭالرنــــى كۆرســــه، 

ئهبـۇ  . گىلى ئۇنىمىـدى ېي ىالئۇالر يهن. بولىدۇ، ـ دېدىم ھهممىمىزگه خاپا 
بهكرىنىــڭ ماڭــا خاپــا بولىــدىغانلىقىنى بىلگهنلىكىــم ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ  

  :ىئهبۇ بهكر .كېلىشىگىال بىر يهرگه مۆكۈۋالدىم
بولغان ئهھـۋال ئۇنىڭغـا    ــ نېمه ئىشالرنى قىلدىڭالر؟ ـ دەپ سورىدى، 

  :ئهبۇ بهكرى. ئېيتىپ بېرىلدى
ـــ ئهي  ــدۇراھمانــ ــلىدى  ! ئابـ ــقا باشـ ــى چاقىرىشـ ــ دەپ مېنـ مهن . ــ
 .يهنه چـــاقىردى، يهنه جىـــم تۇرۇۋالـــدىم. جىـــم تۇرۇۋالـــدىمئۈنچىقمـــاي 

  :داتىمېى قچئۈچىن
ــادان  ـــ ئهي ن ــان   ! ـ ــاۋازىمنى ئاڭالۋاتق ــۋېتىمهن، ئهگهر ئ ــهم قىلى قهس

شۇنىڭ بىلهن، مۆكۈۋالغان يېرىمدىن . دېدى ـ! بولساڭ، بۇ ياققا چىققىن
  : پچىقى

مېهمانلىرىڭــدىن ) مېنىــڭ ھــېچ گۇنــاھىم يــوق، خالىســاڭ    (ــــ 
  :مېهمانالر. ـ دېدىم! سورىغىن

ــ ئابدۇراھمان راست ئېيتتى، ئۇ بىـزگه تامـاق ئېلىـپ كهلگهنىـدى     
  :ئهبۇ بهكرى. ، ـ دېيىشتى)لېكىن بىز يېمىدۇق(
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ــ مېنى سـاقالپ ئولتۇردۇڭالرمـۇ؟ قهسـهم قىلىمهنكـى، مهن بۈگـۈن      
  :مېهمانالر. يېمهيمهن، ـ دېدى كهچته تاماق

نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، سـهن باشـالپ بهرمىسـهڭ، بىزمـۇ        هللاــ 
  :ىئهبۇ بهكر .يېمهيمىز، ـ دەپ تۇرۇۋالدى

ــدەك    ــويىچه بۈگۈنكى ــاتىم ب ـــ مهن ھاي ــۆتكهن (ـ ــان ئ ــى ) يام كېچىن
نېمىشــقا بىزنىــڭ ! ســىلهرنىڭ ھالىڭالرغــا ۋاي. كــۆرۈپ باقمىغانىــدىم

ـ ! هللىپ كېئ نىتاماق !)ئابدۇراھمانئهي ( !يسىلهر؟تامىقىمىزنى يېمه
  :تاماق كهلتۈرۈلگهنىدى، قولىنى تاماققا ئۇزارتتى ۋە .دېدى

) ئاچچىقىمدىن قىلىپ سالغان قهسهم(بىرىنچىسى ! ــ بىسمىلالھ
شـهيتاندىن ئىـدى، ـ دېـدى ۋە تامـاقنى يېيىشـكه باشـلىدى، باشـقىالرمۇ         

  . رتتىئۇنىڭغا ئهگىشىپ تاماققا قول ئۇزا
  ) 6140 :بۇخارى(

 َبـرُّوا  اللَّـهِ  َرُسـولَ  َيا فَقَالَ  النَّبِيِّ َعلَى غََدا أَْصَبَح فَلَمَّا: ويف رواية – 4027
  .كَفَّاَرةٌ َتْبلُْغنِي َولَْم قَالَ َوأَْخَيُرُهْم أََبرُُّهْم أَْنَت َبلْ فَقَالَ فَأَْخَبَرُه قَالَ َوَحنِثُْت

ئهبــۇ  ،ئهتىســى: مۇنــداق دەپ كهلــگهن تته يهنه بىــر رىــۋايه  - 4027
نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر ى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبهكر

  :بېرىپغا ىشېق
كىن مهن قهسـىمىمنى  ېلـ  دە تۇردى،ئۇالر قهسىمى !رەسۇلۇلالھئى ــ 

سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهر .، ـ دېدى ۋە بولغان ئهھۋالنى سۆزلهپ بهردى زدۇمۇب
  :للهمئهلهيهى ۋەسه

ــىچه،   ـــ ئهكسـ ــهن ــ ــا    سـ ــىگه ئهڭ ۋاپـ ــدىن ۋەدىسـ ــڭ ئىچىـ ئۇالرنىـ
  .دېدى قىلىدىغىنى ۋە ئهڭ خهيرلىكىسهن، ـ

) قهسىمىنى بۇزغانلىقى ئۈچۈن(ئهبۇ بهكرىنىڭ : راۋىي مۇنداق دەيدۇ
   .كهففارەت بهرگهنلىكى توغرىسىدا ھېچقانداق مهلۇمات يوق

  )2057 :مۇسلىم(
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 إِلَّا لُقَْمٍة ِمْن َنأُْخذُ كُنَّا َما اللَِّه َواْيُم :الرَّْحَمنِ ْبُدَع قال: ويف رواية أخرى - 4028
 فََنظََر ذَِلَك قَْبلَ كَاَنْت ِممَّا أَكْثََر َوَصاَرْت َشبُِعوا َحتَّى َيْعنِي قَالَ ِمْنَها أَكْثَُر أَْسفَِلَها ِمْن َرَبا
 قَالَْت َهذَا َما ِفَراسٍ َبنِي أُْخَت َيا ِلاْمَرأَِتِه فَقَالَ ِمْنَها كْثَُرأَ أَْو ِهَي كََما ِهَي فَإِذَا َبكْرٍ أَُبو إِلَْيَها
 إِنََّمـا  َوقَالَ َبكْرٍ أَُبو ِمْنَها فَأَكَلَ َمرَّاٍت بِثَلَاِث ذَِلَك قَْبلَ ِمْنَها أَكْثَُر الْآنَ لَهَِي َعْينِي َوقُرَِّة لَا

 فَأَْصـَبَحتْ   النَّبِيِّ إِلَى َحَملََها ثُمَّ لُقَْمةً ِمْنَها أَكَلَ ثُمَّ يَنُهَيِم َيْعنِي الشَّْيطَاِن ِمْن ذَِلَك كَانَ
 ِمـْنُهمْ  َرُجلٍ كُلِّ َمَع َرُجلًا َعَشَر اثَْنا فَفَرَّقََنا الْأََجلُ فََمَضى َعقٌْد قَْومٍ َوَبْيَن َبْيَنَنا َوكَانَ ِعْنَدُه
  .قَالَ كََما أَْو أَْجَمُعونَ ِمْنَها فَأَكَلُوا ُجلٍَر كُلِّ َمَع كَْم أَْعلَُم اللَُّه أَُناٌس

ــۋايهتته - 4028 ــدۇراھمان كېلىشــىچه،  يهنه بىــر رى ــۇ ئاب ئىبنــى ئهب
بىـز  تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى،  هللا: بهكرى مۇنداق دېگهن
تېخىمـــۇ كۆپىيىـــپ ئۇنىـــڭ ئورنىغـــا  ،ئالســـاق اتامـــاقتىن بىـــر لوقمـــ

ى تاماقنىــڭ تېخىمــۇ هبــۇ بهكــريغــۇچه يېــدى، ئمېهمــانالر تو .كېتهتتــى
  :كۆپىيىپ كهتكىنىنى كۆرۈپ، ئايالىغا

ەپ د قانــداق گهپ؟ ـ    بــۇ  !ھهمشىرىســىىراســنىڭ فئــى بهنــى  ــــ 
  :ئايالى سورىغانىدى،

نىـــڭ نامىـــدا قهســـهم قىلىمهنكـــى، تامـــاق  هللا! ـــــ ئـــى مـــۇرەببىم
اقتىن ئهبۇ بهكرى تام .بۇرۇنقىدىن ئۈچ ھهسسه كۆپىيىپ كهتتى، ـ دېدى 
  :يېدى ۋە قىلغان قهسىمىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا

ئانـدىن يهنه بىـر   . دىـن بولـدى، ـ دېـدى    )نىـڭ كاسـاپىتى  (ــ شـهيتان  
لوقما يهپ، قالغان تاماقنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه     

تاماق ئهتىسى سهھهردە پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     .ئېلىپ ماڭدى
بىر قهۋم بىلهن ئارىمىزدا كېلىشىم بـار  . ا قويۇلدىۋەسهللهمنىڭ ئالدىغ

كىشى ئىدۇق، ھهر  12بىز تهرەپتىن . بولۇپ، مۇددىتى توشۇپ قالغانىدى
ھهر . بىرىمىزنىڭ يېنىدا ئۇالر تهرەپتىن بىر نهچـچه كىشـى ئولتـۇراتتى   

تائـــاالدىن باشـــقا  هللابىرىمىزنىـــڭ يېنىـــدا قـــانچه كىشـــى بـــارلىقىنى 
) تويغــۇچه(يــلهن ئولتــۇرۇپ، شــۇ تامــاقتىن  ھهممه. ھــېچكىم بىلمهيــدۇ

  . يېدى
  )3581 :بۇخارى(
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 َعلَى َحلََف َمْن قَالَ  النَّبِيَّ أَنَّ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 4029
  .كَفَّاَرُتَها َتْركََها فَإِنَّ فَلَْيْتُركَْها ِمْنَها َخْيًرا غَْيَرَها فََرأَى َيِمنيٍ

رىـۋايهت  ىدىن ئارقىلىق بوۋىسدادىسى  ئىبنى شۇئهيب همرئ - 4029
   :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 مۇئۇنىڭدىنبىرەر ئىش ئۈچۈن قهسهم قىلغاندىن كېيىن، كىمكى «
 .ياخشــى ئىشــنى قىلســۇن بــۇزۇپ،قهســىمىنى  ،كۆرســه نىياخشــى ئىشــ

   .①»ففارىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇقهسىمىنى بۇزغىنى ئۇنىڭ كه
  )2111 :ئىبنى ماجه(

  .الُْمْسَتْحِلِف نِيَِّة َعلَى الَْيِمُني إِنََّما  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4030
ھــــۇرەيرەدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، پهيغهمــــبهر ئهبــــۇ  - 4030

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قهسهم قىلغۇچىنىڭ قهسىمى قهسهم قىلدۇرغۇچىنىڭ نىيىتىگه «

   .»باغلىقـتۇر
  ②)2120 :ئىبنى ماجه(

 َعلَْيـهِ  ُيَصـدِّقُكَ  َما َعلَى َيِميُنَك  اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4031
  .َصاِحُبَك

ى، دۇكىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 4031
قهســىمىڭ ســېنى قهســهم «: ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبه

  . دېگهن» قىلدۇرغۇچىنىڭ تهستىقلىشىغا باغلىقتۇر
  )1653مۇسلىم (

 ِفـي  بِاللَّْغوِ اللَُّه ُيǘَاِخذُكُْم لَا الْآَيةُ َهِذِه أُْنزِلَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 4032
  .َواللَِّه َوَبلَى َواللَِّه لَا الرَُّجلِ ْولِقَ ِفي أَْيَمانِكُْم

                                                 
  .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 458( ئهلبانى ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1723(ئهلبانى  ②
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ــداق دە  – 4032 ــا مۇن ــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنه ســىلهرنى هللا ا﴿: ي
 ،كارلىققـا تارتمايـدۇ  بسهھۋەنلىك بىلهن قىلغان قهسىمىڭالر ئۈچۈن جاۋا

لــېكىن ســىلهرنى قهســتهن قىلغــان قهســىمىڭالر ئۈچــۈن جاۋابكارلىققــا 
ــايهت ①Ŷتارتىــدۇ ــامى بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى،  هللا”: دېــگهن ئ نىــڭ ن
 “!نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، ئۇنـداق ئهمهس     هللا”، “!شۇنداق

ــاش  ــگه ئوخشـ ــويىچه  (دېگهنـ ــان بـ ــۇپ قالغـ ــادەت بولـ ــا ئـ ــهم ) تىلغـ قهسـ
   .قىلىدىغانالر ھهققىدە نازىل بولغان

  )4613 :بۇخارى(

 َوآِلـهِ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنّ ،َجدِِّه َعْن أَبِيِه، َعْن َحِكيمٍ، ْبنِ َبْهزِ َعْن - 4033
 اللَّـهِ  َرُسولَ َرأَْوا فَلَمَّا َواللَِّه، أََصْبَت َواللَِّه أَْخطَأَْت َيْحِلفُونَ َوُهْم َيْرُمونَ بِقَْومٍ َمرَّ” َوَسلََّم
 َوال ِفيَهـا  ِحْنثَ ال لَْغٌو الرَُّماِة أَْيَمانَ فَإِنَّ اْرُموا: فَقَالَ أَْمَسكُوا، َوَسلََّم َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
  .“كَفَّاَرةَ

رىـۋايهت   دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىنىبنى ھهكىم ئ ھزهب – 4033
ئوقيـا   ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبه : قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 ،بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى   نىـڭ نـامى   هللا”: ئېتىۋاتقان ۋە بىر ـ بىرىگه 
ــامى بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى،   هللا”، “ايىغــا تهگكــۈزدۈڭدەل ج نىــڭ ن

دەپ قهسهم قىلىشىۋاتقان بىر نهچچه كىشـىنى   “قارىغا تهگكۈزەلمىدىڭ
ئۇالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى كـۆرۈپ، ئـوق ئېتىشـتىن      . ئۇچراتتى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا. توختاپ قالدى
چـۈنكى مهرگهنلهرنىـڭ قهسـهملىرى    . شـتۇرۇڭالر ــ ئېتىشنى داۋامال

بۇنــداق قهســهمنى بــۇزۇش يــاكى كهففــارەت . ســهھۋەنلىك بىــلهن بولىــدۇ
   .دېدىـ ، بېرىشنىڭ ھاجىتى يوق

  )1151: ئهلسهغىر(
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 ْبـنُ  َواِئـلُ  َوَمَعَنا  اللَِّه َرُسولَ ُنرِيُد َخَرْجَنا قَالَ َحْنظَلَةَ ْبنِ ُسَوْيِد َعْن - 4034
 َرُسولَ فَأََتْيَنا َسبِيلَُه فََخلَّى أَِخي أَنَُّه َوَحلَفُْت َيْحِلفُوا أَنْ الْقَْوُم فََتَحرََّج لَُه َعُدوٌّ أََخذَُهفَ ُحْجرٍ
 أَُخـو  الُْمْسِلُم َصَدقَْت قَالَ أَِخي أَنَُّه َوَحلَفُْت َيْحِلفُوا أَنْ َتَحرَُّجوا الْقَْوَم أَنَّ فَأَْخَبْرُتُه  اللَِّه
  .ْسِلمِالُْم

بىز : مۇنداق دەيدۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سۇۋەيد ئىبنى ھهنزەله  - 4034
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا بېــرىش ئۈچــۈن  پهيغهمــبهر

يولـدا  . ۋائىل ئىبنـى ھۇجرمـۇ بىـز بىـلهن بىلـله ئىـدى       .چىقتۇقيولغا 
شــتىن باشــقىالر قهســهم قىلى .دۈشــمهنلىرىدىن بىــرى ئــۇنى تۇتۇۋالــدى 

  :مهن. تارتتىتهپ
شـۇنىڭ  . دەپ قهسـهم قىلـدىم  بولىـدۇ، ـ   رىندىشـىم  ېنىـڭ ق ېئۇ مــ 
ــلهن، ــى ق  بى ــۇالر ۋائىلن ــۇئ ــبه. پ بهردىوي ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س

 ،دىمئېيتقانىـ بولغـان ئهھـۋالنى    ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا يېتىپ بارغاندا،
  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه

مۇســــۇلماننىڭ مۇســــۇلمان چــــۈنكى . پســــهنلىقى ــــــ تــــوغرا 
   .①دېدىـ ، دۇررىندىشىېق

  )3256 :داۋۇد ئهبۇ(

 الطَّاِلـبَ   النَّبِيُّ فََسأَلَ  يِّالنَّبِ إِلَى اْخَتَصَما َرُجلَْينِ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4035
 اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ ُهَو إِلَّا إِلََه لَا يالَِّذ بِاللَِّه فََحلََف الَْمطْلُوَب فَاْسَتْحلََف َبيَِّنةٌ لَُه َتكُْن فَلَْم الَْبيَِّنةَ
 لََك غُِفَر قَْد َولَِكْن فََعلَْت قَْد َبلَى ِȋاللَُّه إِلَّا إِلََه لَا قَْولِ بِإِْخلَا.  

ــۋايهت   ئىبنــى ئاببــاس - 4035 ــداق رى ــادىن مۇن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم
هيهـى  ر سـهلاللالھۇ ئهل پهيغهمـبه  دەۋالىشـىپ  ئىككى كىشـى  :قىلىنىدۇ

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر .ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كهلدى
ــن دەۋاســىنى ئىســپاتلىغۇدەك دەلىــل كۆرسىتىشــىنى تهلهپ    دەۋاگهردى

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمـبهر  . ئهمما دەۋاگهرنىڭ دەلىلى يوق ئىدى. قىلدى
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جاۋابكــاردىن قهســهم قىلىشــىنى تهلهپ  

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2791(ئهلبانى  ①



   قهسهم

269 

نىـڭ  هللائۆزىدىن باشقا ھېچبىر ئىالھ بولمىغان ئۇلۇغ ” جاۋابكار .دىقىل
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبه . قهسهم قىلـدى  “نامى بىلهن
  :جاۋابكارغا

 ال”لـېكىن  . دەۋاگهرگه ھهقسىزلىق قىلغانىـدىڭ (ــ سهن ئهسلىدە 
سـېنى مهغپىـرەت    هللاسـۆزىدىكى ئىخالسـىڭ ئۈچـۈن،     “ئىالھ ئىلاللـالھ 

  .①دېدى لدى، ـقى
  )3275 :ئهبۇ داۋۇد(

 ِفي بَِيِمينِِه أََحُدكُْم َيِلجَّ لَأَنْ َواللَِّه  اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قال ُهَرْيَرةَ أŸ َعْن - 4036
  .َعلَْيِه اللَُّه افَْتَرَض الَِّتي كَفَّاَرَتُه ُيْعِطَي أَنْ ِمْن اللَِّه ِعْنَد لَُه آثَُم أَْهِلِه

دۇكى، ىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھـۇرەيرە  ئهبۇ  - 4036
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ئــۆز  نىــڭبىرىڭالر ،بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى تائاالنىــڭ نــامى هللا«
ئۈچۈن قىلغان قهسـىمىدە چىـڭ تۇرۇۋېلىشـى،    ) نىڭ زىيىنى(ئائىلىسى 

پىــــدىن پهرز قىلىنغــــان تائــــاال تهرى هللائۇنىــــڭ قهســــىمىنى بــــۇزۇپ، 
   .»كهففارەتنى تۆلىشىدىنمۇ ئېغىر گۇناھتۇر

  )6625 :بۇخارى(

 َحنِـثَ  ثُمَّ فََوكََّدَها بَِيِمنيٍ َحلََف َمْن َيقُولُ كَانَ أَنَُّه ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4037
 فََعلَْيـهِ  َحنِثَ ثُمَّ ُيǘَكِّْدَها فَلَْم بَِيِمنيٍ َفَحلَ َوَمْن َمَساِكَني َعَشَرِة ِكْسَوةُ أَْو َرقََبٍة ِعْتُق فََعلَْيِه
  .أَيَّامٍ ثَلَاثَِة فَِصَياُم َيجِْد لَْم فََمْن ِحْنطٍَة ِمْن ُمدٌّ ِمْسِكنيٍ ِلكُلِّ َمَساِكَني َعَشَرِة إِطَْعاُم

: تتـى مۇنداق دەي ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمه ھئابدۇلال - 4037
 ،يىنېـ دىن كغانـ قهسـهم قىل قايتـا ـ قايتـا    ) ققىـدە بىر ئىش ھه(كىمكى 

نى يــاكى ئــون مىســكىن دۇقىلىــ ئــازادبىــر قــۇل ، ئــۇ ،زســاۇقهســىمىنى ب
ئهگهر بىـــرال قېـــتىم قهســـهم قىلغانـــدىن كېـــيىن،      .كىيىندۈرىـــدۇ
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 غـداي ۇب تىـن ①مـۇد بىـر   نگهئـون مىسـكى   قهسىمىنى بۇزغـان بولسـا، ئـۇ،   
  . ئۈچ كۈن روزا تۇتىدۇ سه،بۇنداق قىلىشقا قۇربى يهتمىئهگهر . بېرىدۇ

  )1035 :مالىك(

 بِذَِلَك النَّاَس َوأََمَر َتْمرٍ ِمْن بَِصاعٍ  اللَِّه َرُسولُ كَفََّر قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4038
  .ُبرٍّ ِمْن َصاعٍ فَنِْصُف َيجِْد لَْم فََمْن

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــا ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 4038
نىڭ قهســىمى ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمهيغهمــبهدۇكى، پىــقىلىن

قـۇرۇق خورمـا بېرىـپ، باشـقىالرنىمۇ شـۇنداق      بىر سـا   كهففارىتى ئۈچۈن
بۇنىڭغا قۇربى يهتمهيدىغانالرنىڭ يېرىم سا بۇغـداي   قىلىشقا بۇيرىدى ۋە

  . ②بهرسىمۇ بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى
  )2112 :ئىبنى ماجه(

 َعْهٍد َحِديثُ َوأََنا الْأَْمرِ َبْعȐَ َنذْكُُر كُنَّا قَالَ أَبِيِه َعْن ْعٍدَس ْبنِ ُمْصَعبِ َعْن - 4039
 ائْـتِ  قُلَْت َما بِئَْس  اللَِّه َرُسولِ أَْصَحاُب يِل فَقَالَ َوالُْعزَّى بِاللَّاِت فََحلَفُْت بِالَْجاِهِليَِّة
 اللَّـهُ  إِلَّا إِلََه لَا قُلْ ِلي فَقَالَ فَأَْخَبْرُتُه فَأََتْيُتُه كَفَْرَت قَْد إِلَّا َنَراَك لَا فَإِنَّا فَأَْخبِْرُه  اللَِّه َرُسولَ
 َيَسـارِكَ  َعْن َواْتفُلْ َمرَّاٍت ثَلَاثَ الشَّْيطَاِن ِمْن بِاللَِّه َوَتَعوَّذْ َمرَّاٍت ثَلَاثَ لَُه َشرِيَك لَا َوْحَدُه
  .لَُه َتُعْد َولَا َمرَّاٍت ثَلَاثَ

نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى   دادىسـى  ئهب ئىبنـى سـهئد  مۇس - 4039
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــان ئىــدىم  : رى ــېڭىال مۇســۇلمان بولغ بىــر . مهن تېخــى ي

بىــر مهســىله ھهققىــدە مۇنازىرىلىشــىۋېتىپ، الت ۋە  بىــلهن نهچچهيــلهن
  :ساھابىالر. ئۇززانىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ قهسهم ئىچتىم

ــدىڭ  ــك گهپ قىلـ ــۇ خهتهرلىـ ـــ بهكمـ ــۋال . ــ ــۇ ئهھـ ــبهر بـ نى پهيغهمـ
چـۈنكى بىـز سـېنى كـاپىر     . سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئېيـتقىن   

ــويالۋاتىمىز، ـ دېيىشــتى     ــتىمىكىن دەپ ئ ــۇپ كهت ــبه .بول ر مهن پهيغهم
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ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ قېشــــىغا بېرىــــپ ئهھــــۋالنى  
  :ئېيتقانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــاۋۋال ئــۈچ قېــتىم  ـــ ئ ا ئىــالھ يوقتــۇر، ئــۇ بىــردۇر،  تىــن باشــقهللا”: ـ
ــۇر   ــېرىكى يوقت ــر ش ــن “ھېچبى ــدىن. دېگى ــېغىنىپ،   هللا ئان ــا س تائاالغ

سـول تهرىـپىڭگه ئـۈچ     ئانـدىن . تىم پانـاھ تىلىگىـن  ېـ شهيتاندىن ئـۈچ ق 
ـ ! بۇنىڭدىن كېيىن بۇنداق قهسهم قىلمىغىن ۋە ىنۈۋەتكتىم تۈكۈرېق

  . ①دېدى
  )3776 :نهسائى(
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  بۆلۈمىنهزىر 

 الْقَـَدرِ  ِمْن ُيْغنِي لَا النَّذَْر إِنَّفَ َتْنِذُروا لَا قَالَ  النَّبِيَّ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4040
  .الَْبِخيلِ ِمْن بِِه ُيْسَتْخَرُج َوإِنََّما َشْيئًا

دۇكى، ىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 4040
   :سهللهم مۇنداق دېگهنر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەپهيغهمبه

ئاتــاپ نهزىــر قىلىــش تهقــدىردىن  چــۈنكى ئاتــاپ نهزىــر قىلمــاڭالر،«
پهقهت بېخىلالرنىـڭ مېلىنـى   ) نهزىـر (ئۇ . ھېچنېمىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ

  . ①»چىقىرىشقىال يارايدۇ
  )3805: نهسائى(

 لَـمْ  َشْيئًا آَدَم اْبنِ ِمْن قَرُِّبُي لَا النَّذَْر إِنَّ قَالَ  النَّبِيَّ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4041
 الَْبِخيـلُ  َيكُْن لَْم َما الَْبِخيلِ ِمْن بِذَِلَك فَُيْخَرُج الْقََدَر ُيَواِفُق النَّذُْر َولَِكْن لَُه قَدََّرُه اللَُّه َيكُْن
  .ُيْخرَِج أَنْ ُيرِيُد

دۇكى، ىـ دىن رىـۋايهت قىلىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ ھـۇرەيرە   - 4041
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنهيغهمبهر پ

تهقــدىر قىلمىغــان ھېچقانــداق   تائــاال  هللاقىلىــش نهزىــر ئاتــاپ «
تهقـدىرگه ئۇدۇللىشـىپ   ىن نى ئىنسانغا ئېلىـپ كهلمهيـدۇ، لـېك   نهرسى

ــدۇ ــارقىلىق     . قالى ــر ئ ــۇ نهزى ــۇ مۇش ــۇرۇن بهرمىگهنلىرىم ــڭ ب بېخىلنى
   .بېرىلىپ قالىدۇ

  )مۇسلىم(
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  .به بالوفاء وأمرنا النذر عن اهللا رسول Œى قال عمر ابن عن - 4042
ر پهيغهمـبه  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى ئۆمهر - 4042

بىر ئهگهر  وستى،بىزنى نهزىر قىلىشتىن ت سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بهرگهن  نهرســـىنى نهزىـــر قىلىـــش ئۈچـــۈن ئهھـــدە بهرگهن بولســـاق،     

  . چوقۇم ۋاپا قىلىشقا بۇيرىدىئهھدىمىزگه 
  )»ئهلكهبىر«(

 إِنِّـي  اللَّـهِ  َرُسولَ َيا فَقَالَ الْفَْتحِ َيْوَم قَاَم َرُجلًا أَنَّ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 4043
 ثُمَّ َهاُهَنا َصلِّ قَالَ نَِركَْعَتْي الَْمقِْدسِ َبْيِت ِفي أَُصلَِّي أَنْ َمكَّةَ َعلَْيَك اللَُّه فََتَح إِنْ ِللَِّه َنذَْرُت
  .إِذَنْ َشأُْنَك فَقَالَ َعلَْيِه أََعاَد ثُمَّ َهاُهَنا َصلِّ فَقَالَ َعلَْيِه أََعاَد

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇىن ھتجــابىر ئىبنــى ئابــدۇلال - 4043
  :بولغان كۈنى بىر ئادەم ىههتف همهكك

نېسـىپ قىلسـا،    تائـاال سـاڭا مهكـكه فهتهىنـى     هللا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــر      ــاپ نهزىـ ــنى ئاتـ ــاز ئوقۇشـ ــئهت نامـ ــى رەكـ ــته ئىككـ بهيتۇلمۇقهددەسـ

  :قىلغانىدىم، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئــۇ ئــادەم گېپىنــى تهكرارلىــدى،  .ـــ دېــدى! ــــ مۇشــۇ يهردە ئوقــۇغىن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه
ئۈچىنچى قېـتىم تهكرارلىغانىـدى،   . ـ دېدى! نــ مۇشۇ يهردە ئوقۇغى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①ـ دېدى! ــ خالىغىنىڭنى قىل

  )3305: ئهبۇ داۋۇد(

 إِنِّي فَقَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ إِلَى َرُجلٌ َجاَء قَالَ ْيرٍُجَب ْبنِ زَِياِد َعْن - 4044
 اللَّـهُ  أََمَر َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبُن فَقَالَ ِفطْرٍ أَْو أَْضَحى َيْوَم فََوافََق َيْوًما ُصوَمأَ أَنْ َنذَْرُت
  .الَْيْومِ َهذَا َصْومِ َعْن  اللَِّه َرُسولُ َوَنَهى النَّذْرِ بَِوفَاِء َتَعالَى
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 ربىر كىشى ئىبنى ئۆمه: زىياد ئىبنى جۇبهير مۇنداق دەيدۇ - 4044
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا

ـــ  ــۆمه  ـ ــى ئ ــى ئىبن ــر كــ ! رئ ــر   ن رۈمهن بى ــاپ نهزى ــنى ئات وزا تۇتۇش
قۇربــان ھېيــت يــاكى روزا ھېيــت كــۈنىگه تــوغرا  بــۇ كــۈن قىلغانىــدىم، 

، ـ دېگهنىدى، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ  )قانداق قىلىمهن(كېلىپ قالدى 
  :ئهنهۇما
ىــدى، ۋاپــا قىلىشــقا بۇيرنهزىــرگه ئاتىغــان ئــاال اســۇبهانهھۇ ۋەت هللاــــ 
زا وكۈنلىرىـدە ر  ھېيـت  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه لېكىن

   .وستى، ـ دەپ جاۋاب بهردىتۇتۇشتىن ت
  )1139: مۇسلىم(

 َعْنـهُ  فََسأَلَ قَاِئمٍ بَِرُجلٍ ُهَو إِذَا َيْخطُُب  النَّبِيُّ َبْيَنا قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4045
 ُمْرُه  النَّبِيُّ فَقَالَ َوَيُصوَم َيَتكَلََّم َولَا َيْسَتِظلَّ َولَا َيقُْعَد َولَا َيقُوَم أَنْ َنذََر إِْسَراِئيلَ وُبأَ فَقَالُوا
   َصْوَمُه َولُْيِتمَّ َولَْيقُْعْد َولَْيْسَتِظلَّ فَلَْيَتكَلَّْم

ــا ئىبنــى ئاببــاس - 4045 ــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
 ېتىپ،زلهۋۆخۇتبه س ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه: ىدۇقىلىن

  :كۈنگهي بىر يهردە ئۆرە تۇرغان بىر ئادەمنى كۆردى ۋە

  :جامائهت .ــ ئۇ كىم؟ ـ دەپ سورىدى

ـــ  ــى رەســۇلـ ــۇ  !ۇلالھئ ــۇ ئىســرائىلئ ــۆرە تۇرۇشــقا،   .بولىــدۇ ئهب ــۇ ئ ئ
ققا ۋە روزا ئولتۇرماســـلىققا، سايىدىماســـلىققا، گهپ ـ ســـۆز قىلماســـلى    

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبه .تۇتۇشقا ئهھدە نهزىر قىلدى، ـ دېيىشتى 
  :ۋەسهللهم

ـــ ئ ــۇڭالر،  ـ ــا ئېيتىــپ قوي ــ(ۇنىڭغ ئولتۇرســۇن، ) دىن يېنىــپئهھدى
ـــ ! سايىدىســۇن، گهپ ـ ســۆز قىلســۇن، لــېكىن روزىســىنى تاماملىســۇن  

  . دېدى
  )6704 :بۇخارى(
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 اللَِّه َرُسولُ أََمَرُه َوقَْد بِكَفَّاَرٍة أََمَرُه  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َمْعأَْس َولَْم َماِلك قَالَ - 4046
 َْمْعِصَيةً ِللَِّه كَانَ َما َوَيْتُرَك طَاَعةً ِللَِّه كَانَ َما ُيِتمَّ أَن.  

ر مهن پهيغهمــبه: مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مالىــك – 4046
ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــنىڭ س ــكه   ئ ــارەت بېرىش ــادەمنى كهفف ۇ ئ

ــدىم  ــۇيرىغىنىنى ئاڭلىمىـ ــۇنى  . بـ ــى ئـ ــش  هللابهلكـ ــادەت قىلىـ ــا ئىبـ قـ
ھېسابلىنىدىغان ئهھدە نهزىرىنى داۋامالشتۇرۇپ، ئۇنىڭ ئهكسىچه گۇناھ 

   .تاشالشقا بۇيرۇدىھېسابلىنىدىغانلىرىنى 
  )1029 :مالىك(

 َحاِفَيـةً  اللَِّه َبْيِت إِلَى َتْمِشَي أَنْ أُْخِتي َرْتَنذَ قَالَ أَنَُّه َعاِمرٍ ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن - 4047
  .َولَْتْركَْب ِلَتْمشِ فَقَالَ فَاْسَتفَْتْيُتُه  اللَِّه َرُسولَ لََها أَْسَتفِْتَي أَنْ فَأََمَرْتنِي

نىـــڭ قىـــز  ېم: مۇنـــداق دەيـــدۇ  قبه ئىبنـــى ئـــامىر ۇئـــ - 4047
ــرىندىشــىم بهيتۇلالېق ــاق م اھق ــاپشــنى رىېڭىــپ بېياالڭئاي ــر ئات  نهزى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بـۇ توغرۇلـۇق    .قىلغانىكهن
ر سـهلاللالھۇ  مهن پهيغهمـبه . تهلهپ قىلـدى  پهتىۋا سـوراپ كېلىشـىمنى  

ــام   ــهللهمدىن سورىس ــى ۋەس ــادە ھهم «: ئهلهيه ــپ  پىي ــا مىنى ھهم ئۇالغق
   .دېدى »!ماڭسۇن

  )1644: مۇسلىم(

 فَلَْتْخَتِمـرْ  ُمُروَها فَقَالَ ُمْخَتِمَرٍة غَْيَر َحاِفَيةً َتُحجَّ نْأَ َنذََرْت :ويف رواية - 4048
  .أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ َولَْتُصْم َولَْتْركَْب

ئۇ ئايال ياالڭئايـاق ۋە  : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 4048
بـۇنى  ( .نهزىـر قىلغـان ئىـكهن   ئاتاپ  نىتماستىن ھهج قىلىشرھىجاب ئا

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه) سورىغىنىمدا
نهزىـر  (ــ ئېيتىپ قويۇڭالر، ئۇ ھىجاب ئارتسۇن، ئۇالغقـا مىنسـۇن ۋە   

  . ①ـ دېدى! ئۈچ كۈن روزا تۇتسۇن) كهففارىتى ئۈچۈن
  )3293 :ئهبۇ داۋۇد(
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  .َبَدَنةً َولُْتْهِد فَلَْتْركَْب: َعبَّاسٍ اْبنِ َعْنويف رواية  - 4049
دىن رىـۋايهت قىلىنغـان   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا  ئابباس ئىبنى  - 4049
) ئـۇ ئايـال  (« :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه ھهدىستهيهنه بىر 

  . ①دېگهن »!ۇربانلىق قىلسۇنبىر تۆگه ق ۋە قا مىنسۇنغئۇال
   )3303 :داۋۇد ئهبۇ(

  .َهْدًيا َوُتْهِدَي َتْركََب أَنْ لََّمَسَو َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَأََمَرَها :ويف رواية - 4050
ســـهلاللالھۇ  پهيغهمـــبهركېلىشـــىچه، يهنه بىـــر رىـــۋايهتته  - 4050

قۇربـانلىق قىلىشـقا   قـا مىنىشـكه ۋە   غئۇ ئايـالنى ئۇال  ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②بۇيرىغان

  )3296 :داۋۇد ئهبۇ(

 َيـا  فَقَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى َرُجلٌ َجاَء قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4051
 اللََّه إِنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َماِشَيةً َتُحجَّ أَنْ َيْعنِي َنذََرْت أُْخِتي إِنَّ اللَِّه َرُسولَ

  .َيِمينَِها َعْن فِّْرَولُْتكَ َراِكَبةً فَلَْتُحجَّ َشْيئًا أُْخِتَك بَِشقَاِء َيْصَنُع لَا
ــائىبنــى ئاببــاس  - 4051 ــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق دەي بىــر : مۇن

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهكىشى پهيغهمبه
ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــادە مېڭىــپ ھهجــ  ! ئ گه مېنىــڭ ھهمشــىرەم پىي

ــر قىلغانىــدى، ـ     ــاپ نهزى ــدى بېرىشــنى ئات ــبهر ،دېۋى ســهلاللالھۇ  پهيغهم
  :مئهلهيهى ۋەسهلله

 قىلغــان ھهجــى ئۈچــۈن  ھهمشــىرەڭنىڭ ئــۆزىنى قىينــاپ   هللا اــــ 
 غىنكى،ھهمشىرەڭگه دەپ قوي .بهرمهيدۇ) يهنى ساۋاب(ھېچنېمه قىلىپ 

ۋە قىلغان قهسىمى ئۈچۈن كهففارەت  قا مىنىپ قىلسۇنغھهجنى ئۇالئۇ 
   .③ـ دېدى! بهرسۇن

  )3295 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2825(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2818(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 720(ئهلبانى  ③



  بۆلۈمى نهزىر

 278

 فََسـأَلَ  ِمَرياثٌ َبْيَنُهَما كَانَ الْأَْنَصارِ ِمْن أََخَوْينِ أَنَّ الُْمَسيِّبِ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 4052
 الْكَْعَبِة رَِتاجِ ِفي ِلي َمالٍ فَكُلƌ الِْقْسَمِة َعْن َتْسأَلُنِي ُعْدَت إِنْ فَقَالَ الِْقْسَمةَ َصاِحَبُه أََحُدُهَما
 اللَّـهِ  َرُسولَ َسِمْعُت أََخاَك َوكَلِّْم َيِمينَِك َعْن ْركَفِّ َماِلَك َعْن غَنِيَّةٌ الْكَْعَبةَ إِنَّ ُعَمُر لَُه فَقَالَ
 الـرَِّحمِ  قَِطيَعـةِ  َوِفي الرَّبِّ َمْعِصَيِة ِفي َنذَْر َولَا َعلَْيَك َيِمَني لَا َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
  .َتْمِلُك لَا َوِفيَما

ــدۇ    - 4052 ــداق دەي ــهييهب مۇن ــى مۇس ــهئىد ئىبن ــارالردىن ئه: س نس
بىر مىـراس بـار   ) تهقسىم قىلىنمىغان(نىڭ ئارىسىدا قېرىنداشئىككى 
 بۆلۈشۈشــنى تهلهپ قىلغانىــدى،بىــرى مىراســنى ئىككىســىدىن  .ئىــدى

  :يهنه بىرى
بــارلىق مــالنى   ــــ بــۇ گهپنــى قايتــا تىلغــا ئالىــدىغان بولســاڭ،      

ــاتىۋېتىمهن،  ــۆمهر. ەپ قهســهم قىلــدىدـ    كهئبىنىــڭ خىــراجىتىگه ئ  ئ
  :ىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغارەز

ـــ  ــا ئ ــ ــاجى يـــوقېكهئبىنىـــڭ ســـېنىڭ مېلىڭغـ ــان  .هتىيـ قىلغـ
ــىمىڭگه  ــارەت بهرگىـــن ۋەقهسـ ــلهن  كهففـ ــراس (قېرىندىشـــىڭ بىـ مىـ
ــىدا ــكىن) توغرىســ ــبه .سۆزلهشــ ــى  مهن پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ر ســ
 سىلهئۇرۇغ ـ تۇغقان ئارىسىدا  لىق قىلىش، يا ئاسىقهللا«: ۋەسهللهمنىڭ

باشـــقىالرغا  ئۆزىنىـــڭ بولمىغـــان نهرســـىنى  زۈش ۋە رەھىمنـــى ئـــۈ  -
بېرىــۋېتىش توغرىســىدا قهســهم قىلىشــقا يــاكى ئاتــاق نهزىــر قىلىشــقا   

  . ①دېدى ىدىم، ـدېگهنلىكىنى ئاڭلىغان »بولمايدۇ
 )3272 :داۋۇد ئهبۇ(

الل اللَُّه  ىَصلَّ اللَِّه َرُسولِ َعْهِد َعلَى َرُجلٌ َنذََر قَالَ الضَّحَّاِك ْبُن ثَابُِت عن - 4053
 أَْنَحـرَ  أَنْ َنذَْرُت إِنِّي فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ فَأََتى بُِبَواَنةَ إِبِلًا َيْنَحَر أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه
 قَالُوا ُيْعَبُد الَْجاِهِليَِّة أَْوثَاِن ِمْن َوثٌَن ِفيَها كَانَ َهلْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ بُِبَواَنةَ إِبِلًا
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 أَْوِف َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ لَا قَالُوا أَْعَياِدِهْم ِمْن ِعيٌد ِفيَها كَانَ َهلْ قَالَ لَا
  .آَدَم اْبُنُ َيْمِلك الَ ِفيَما َولَا اللَِّه َمْعِصَيِة ِفي ِلَنذْرٍ َوفَاَء لَا فَإِنَُّه بَِنذْرَِك

 پهيغهمـــبهر: ھهـــاك مۇنـــداق دەيـــدۇ  ەســـابىت ئىبنـــى ز  - 4053
بىـر  بـۇۋانه دېـگهن    ئـادەم  نىڭ دەۋرىـدە بىـر  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ر پهيغهمـبه  ئـادەم ئـۇ  . نهزىـر قىلغـان ئىـدى   نى ئاتـاپ  جايدا تۆگه بوغۇزالش
  : نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نى ئاتاپ غۇزالشوجايدا تۆگه ببىر مهن بۇۋانه دېگهن ! ى رەسۇلۇلالھئــ 
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبه. دېــدى غانىــدىم، ـ  نهزىــر قىل
  :ئۇنىڭدىن

 بـۇتالردىن  )كىشـىلهر چوقۇنىـدىغان  ( ــ جاھىلىيهت دەۋرىدە بۇ جايدا
  :بىرەرسى بارمىدى؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇ

  :ئهلهيهىسساالم يهنه بهرپهيغهم. دېدىـ ياق، ــ 
  :ئۇ دەپ سورىدى، ـ ئۇ جايدا ئۇالرنىڭ بىرەر بايرىمى بوالمتى؟ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر. دېدىـ ياق، ــ 
 ۋەلىق قىلىـش  يا ئاسـى قهللا. ڭگه ۋاپا قىلىرىنهزئاتىغان  ،ئۇنداقتاــ 

ئاتالغـان   توغرىسـىدا  ئۆز ئىلكىـدە بولمىغـان نهرسـىنى سـهدىقه قىلىـش     
   .①بولمايدۇ، ـ دېدى) يهنى ئۇنى ئورۇنالشقا(ۋاپا قىلىشقا  نهزىرگه

  )3313 :داۋۇد ئهبۇ(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أََتْت اْمَرأَةً أَنَّ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 4054
 بَِنـذْرِكِ  أَْوِفي قَالَ بِالدُّفِّ َرأِْسَك َعلَى أَْضرَِب أَنْ َنذَْرُت يإِنِّ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَْت َوَسلََّم
 ِلَصَنمٍ قَالَ الَْجاِهِليَِّة أَْهلُ ِفيِه َيذَْبُح كَانَ َمكَانٌ َوكَذَا كَذَا بَِمكَاِن أَذَْبَح أَنْ َنذَْرُت إِنِّي قَالَْت
  .بَِنذْرِِك يأَْوِف قَالَ لَا قَالَْت ِلَوثَنٍ قَالَ لَا قَالَْت

بوۋىسىدىن رىـۋايهت  ئارقىلىق ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى  - 4054
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  بىــر ئايــال پهيغهمــبهر   : قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ  

  :نىڭ يېنىغا كېلىپۋەسهللهم
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 نى ئاتـاپ داپ چېلىشـ قارشـى ئېلىـپ،    نىېمهن س! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ،دېۋىدىـ نهزىر قىلغان ئىدىم، 
  :ئۇ ئايال. دېدى ـ! غىنڭگه ۋاپا قىلــ ئاتىغان نهزىرى

ان قىلىشـنى ئاتـاپ   قـ  پاالنى ـ پـاالنى جـايالردا   مهن ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ت دەۋرىـدە قـان قىلىنىـدىغان    جـاھىلىيه  ېدى ۋەد ، ـ قىلغان ئىدىم نهزىر

  :هيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلپهيغهمبهر  .قىلدىزىكرى  جايالرنى
  :ئۇ ئايال. دېدى ـ قىلماقچىمۇ؟ انئۈچۈن ق الرسهن ئۇ جايدا بۇتــ 
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. دېدىـ ياق، ــ 
   .①دېدى ـ! غىنڭگه ۋاپا قىلئاتىغان نهزىرى ،اتئۇنداقــ 

  )3312 :داۋۇد ئهبۇ(

 َمْعِصـَيةٍ  ِفي َنذَْر لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعاِئَشةَ َعْن - 4055
  .الَْيِمنيِ كَفَّاَرةُ َوكَفَّاَرُتُه

ــۇ  - 4055 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
  : دېگهنمۇنداق  ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

ــاھ ئىشــال « ــدۇ، ئهگهر   گۇن ــز قىلىنماي ــاپ نهرى ــۈن ئات ــۇنداق ر ئۈچ ش
هففـارىتىگه ئوخشـاش كهففـارەت    قهسـهمنىڭ ك  غائۇنىڭ قىلىنغان بولسا،

  . ②»بېرىلىدۇ
  )3834 :نهسهئى(

 َعبَّـاسٍ  ْبنِ اللَِّه َعْبِد إِلَى اْمَرأَةٌ أََتْت َيقُولُ َسِمَعُه أَنَُّه ُمَحمٍَّد ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن - 4056
 فَقَالَ َيِمينِِك َعْن َوكَفِّرِي اْبَنِك َتْنَحرِي لَا َعبَّاسٍ اْبُن فَقَالَ ياْبنِ أَْنَحَر أَنْ َنذَْرُت إِنِّي فَقَالَْت
Ǹٌَوالَِّذيَن قَالَ َتَعالَى اللََّه إِنَّ َعبَّاسٍ اْبُن فَقَالَ كَفَّاَرةٌ َهذَا ِفي َيكُونُ َوكَْيَف َعبَّاسٍ اْبنِ ِعْنَد َشْي 

  .َرأَْيت قَْد َما الْكَفَّاَرِة ِمْن ِفيِه جعل ثُمَّ نَِساِئهِْم ِمْن ِمْنكُْم ُيظَاِهُرونَ
بىـر ئايـال ئىبنـى     :قاسىم ئىبنى مۇھهممهد مۇنداق دەيـدۇ  - 4056

  :نىڭ يېنىغا كېلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئابباس
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ـ دىم،  غانىـ نهزىـر قىل نى ئاتـاپ  مهن ئوغلۇمنى قۇربـانلىق قىلىشـ  ــ 
  :ئىبنى ئابباس. دېدى

ــانلىق قىلمــ  ـــ ئوغلــۇڭنى قۇرب قىلغــان قهســىمىڭگه كهففــارەت  ! اـ
  :ئىبنى ئابباسنىڭ يېنىدىكى ياشانغان بىر كىشى. ـ دېدى! بهرگىن

ارەت كېلىـدۇ؟  هففقانداقسىگه ك، يهنى بۇنداق يامان ئىشقا ــ بۇنىڭغا
  :ئىبنى ئابباس ئۇنىڭغا. ـ دەپ سورىدى

 قىلغانالرنىـڭ  زىهـار  سـىلهردىن ئايـاللىرىنى  : تائـاال قۇرئانـدا  هللا ــ ا
ــىيه( ــڭ  نـــ ــاللىرىنى ئانىلىرىمىزنىـــ ــا ئايـــ ــاش  ئۇچىلىرىغـــ ئوخشـــ

 ئـۇالرنى  پهقهت ،ئانىلىرى ئهمهسـتۇر  ئۇالرنىڭ ئاياللىرى) دېگۈچىلهرنىڭ
ــدۇر    ــان ئايـــالالرال ئۇالرنىـــڭ ئانىلىرىـ زىهـــار (ئـــۇالر  ،ھـــالبۇكى .تۇغقـ

 – شـهك  ،هللا .يالغان سـۆزنى قىلىـدۇ   ،ئهلۋەتته يامان سۆزنى) قىلغۇچىالر
ــىزكى ــۇچىنىته( ،شۈبهىسـ ــدۇر ) ۋبه قىلغـ ــۇ قىلغۇچىـ ــرەت  ،ئهپـ مهغفىـ
داۋامىــــدا  ) ئايهتنىــــڭ (دېــــدى ۋە كۆرگىنىڭــــدەك   ①قىلغۇچىــــدۇر

  . كهففارەتنىمۇ بهلگىلىدى، ـ دېدى
 )1030: مالىك(

 لَـمْ  َنذًْرا َنذََر َمْن قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4057
 َنذًْرا َنذََر َوَمْن َيِمنيٍ كَفَّاَرةُ فَكَفَّاَرُتُه َمْعِصَيٍة ِفي َنذًْرا َنذََر َوَمْن َيِمنيٍ كَفَّاَرةُ فَكَفَّاَرُتُه َسمِِّهُي
  .بِِه فَلَْيِف أَطَاقَُه َنذًْرا َنذََر َوَمْن َيِمنيٍ كَفَّاَرةُ فَكَفَّاَرُتُه ُيِطيقُُه لَا

رىـــــۋايهت هلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رەزىي ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 4057
  : ېگهنمۇنداق د ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

ئۇنىڭغـا   تـۇرۇپ نهزىـر قىلغـان بولسـا،     يكىمكى ئىسـمىنى ئاتىمـا  «
گۇنـاھ  كىمكـى   .قهسهمنىڭ كهففـارىتىگه ئوخشـاش كهففـارەت كېلىـدۇ    

ــر قىلغــان بولســا،   نىئىــش قىلىشــ ــاپ نهزى همنىڭ ىڭغىمــۇ قهســبۇنئات
 كـۈچى يهتمهيـدىغان  كىمكـى   .كهففارىتىگه ئوخشاش كهففارەت كېلىـدۇ 

قهسـهمنىڭ   نى ئاتاپ نهزىر قىلغان بولسا، ئۇنىڭغىمـۇ ئىش قىلىش بىرەر
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 تىـدىغان ېكىمكـى كـۈچى ي  . رەت كېلىـدۇ فـا فهرىتىگه ئوخشـاش ك هففاك
ۋاپـا   ئاتىغـان نهزىـرىگه   ،نهزىر قىلغـان بولسـا  ئاتاپ  نىئىش قىلىش بىرەر
   .①»نقىلسۇ

 )3322 :داۋۇد ئهبۇ(

 كَاَنـتْ  أَنََّهـا  َجدَِّتِه َعْن َحدَّثَْتُه أَنََّها َعمَِّتِه َعْن َبكْرٍ أَبِي ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4058
 اْبَنَتَها سٍَعبَّا ْبُن اللَِّه َعْبُد فَأَفَْتى َتقِْضِه َولَْم فََماَتْت قَُباٍء َمْسجِِد إِلَى َمْشًيا َنفِْسَها َعلَى َجَعلَْت
  .َعْنَها َتْمِشَي أَنْ

چـــوڭ دىن ســـىىبهكـــرى ھامم ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهبـــۇ   - 4058
ــى ــ  نىڭئانىســ ــادە بېرىشــ ــجىدىگه پىيــ ــا مهســ ــر قۇبــ ــاپ نهزىــ نى ئاتــ

نــى ئــادا قىلىشــتىن بــۇرۇن ئۆلــۈپ     نهزىربــۇ  غــانلىقىنى، لــېكىن قىل
ئۇنىـــڭ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئاببـــاس  .كهنلىكىنـــى نهقىـــل قىلـــدىكهت

ىنىڭ چــوڭ ئانىســىنىڭ ئورنىــدا قۇبــا مهســجىدىگه پىيــادە      ھاممىســ
   .بېرىشى كېرەكلىكى توغرىسىدا پهتىۋا بهردى

  )1025 :مالىك(

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ، ـ دېگهنبۇ ھهدىس مهرفۇئ، لېكىن زەئىپ): 723(ئهلبانى  ①
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  بۆلۈمىنىكاھ 

 غابهزى ئاياللىرى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭپهيغهمبهر 
  ئۆيلىنىشى

 ِفـي  أُرِيُتِك َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت أَنََّها َعاِئَشةَ َعْن - 4059
 َعْن فَأَكِْشُف اْمَرأَُتَك َهِذِه فََيقُولُ َحرِيرٍ ِمْن َسَرقٍَة ِفي الَْملَُك بِِك َجاَءنِي لََيالٍ ثَلَاثَ الَْمَنامِ
  .ُيْمِضِه اللَِّه ِعْنِد ِمْن َهذَا َيُك إِنْ فَأَقُولُ ِهَي أَْنِت فَإِذَا َوْجهِِك

ــدۇكى،      - 4059 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
   :ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

پهرىشـته  ) چۈشـۈمدە (. دۈممهن ئۇدا ئۈچ كېچه چۈشۈمدە سېنى كـۆر «
 :سېنى بىر پارچه يىپهكنىڭ ئىچىدە مېنىڭ يېنىمغا ئېلىپ كېلىـپ 

 ،قارىسام .ڭنى ئاچاتتىمۈزۈن سېنىڭ يمه .دەيتتى “بۇ سېنىڭ ئايالىڭ”
ئهگهر ” :شـۇنىڭ بىـلهن مهن   .تتىـڭ ۇپ چىقاسهن بول )ئىچىدىكى ئايال(

 “بــۇ چۈشــنى ئهمهلــگه ئاشــۇرىدۇ   هللا ا ،تهرىپىــدىن بولســا هللا بــۇ چــۈش ا 
 ).2438 :مۇسلىم. (»دەيتتىم

  .َوالْآِخَرِة الدُّْنَيا ِفي َزْوَجُتَك َهِذِه إِنَّ فَقَالَ: ويف رواية - 4060
بــۇ  ”: پهرىشــته«: مۇنــداق دېــيىلگهن  يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 4060

   .①»دەيتتى “ئايالىڭ لىكسېنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەت
 )3880 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ دېگهن. دېگهن سۆزدىن باشقا قىسمى سهھىه “ئاخىرەتتىكى”): 3041(ئهلبانى  ①
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 فَقَالَ َبكْرٍ أَبِي إِلَى َعاِئَشةَ َخطََب َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُعْرَوةَ َعْن - 4061
  .َحلَالٌ ِلي َوِهَي َوِكَتابِِه اللَِّه ِدينِ ِفي أَِخي أَْنَت فَقَالَ أَُخوَك أََنا إِنََّما رٍَبكْ أَُبو لَُه

سهلاللالھۇ پهيغهمبهر  :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئۇرۋە – 4061
 ئۈچـۈن ئهمـرىگه ئـېلىش    ه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـانى  ئائىشـ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

رى رەزىيهلالھـۇ  بهكـ  ئهبـۇ  قانـدا، ز ئاچغـا سـۆ  ى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ بهكر ئهبۇ
  :ئهنهۇ

ـــ  ــدى، ؟ ـ  ڭ تۇرســامىمهن ســېنىڭ قېرىندىشــ ـ ــبه دېگهنى ر پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

يهنـى قـان   ( ىدا مېنىـڭ قېرىندىشـىم  بنىڭ دىنى ۋە كىتاهللاسهن اــ 
  . دېدى ، ـماڭا ھاالل )ئائىشه(ئۇ  شۇڭا ).قېرىنداش ئهمهس

 )5081 :بۇخارى(

 َوِفيِه َواِدًيا َنَزلَْت لَْو أََرأَْيَت اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 4062
 ْملَ الَِّذي ِفي قَالَ َبِعَريَك ُتْرِتُع كُْنَت أَيَِّها ِفي ِمْنَها ُيǘْكَلْ لَْم َشَجًرا َوَوَجْدَت ِمْنَها أُِكلَ قَْد َشَجَرةٌ
  .غَْيَرَها بِكًْرا َيَتَزوَّْج لَْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َتْعنِي ِمْنَها ْعُيْرَت

پهيغهمــبهر  مهن: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 4062
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

هڭ چۈشسـ بىر ۋادىغا  هنسقېنى ئېيتىپ باققىن، ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
نىڭ بىر تهرىپىدە يېيىلگهن، يهنه بىـر تهرىپىـدە يېـيىلمىگهن    ئۇ ۋادى ۋە

چاتقاللىق كۆرسهڭ، تۆگىلىرىڭنى قايسـى چاتقاللىقتـا ئوتلىتىسـهن؟ ـ     
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه .دەپ سورىدىم

 بدەپ جــاۋا ــــ ئهلــۋەتته، يېــيىلمىگهن چاتقاللىقتــا ئــوتلىتىمهن، ـ   
  .بهردى
ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  ئـارقىلىق  ئىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها بۇ سۆزىئا

ــۆزىنىڭال   ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ــدە پهقهت ئ ــاللىرى ئىچى ــاتلىق ئاي ي
ــان  ــۇپ باقمىغــ ــز” بولــ ــڭ   “قىــ ــقا ئاياللىرىنىــ ــى، باشــ ئىكهنلىكىنــ

  . ىدىجۇۋان ئىكهنلىكىنى ئهكس ئهتتۈرمهكچى بولغان نىڭھهممىسى
  )5077:بۇخارى(
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 َوأََنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َتَزوََّجنِي قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 4063
 َشَعرِي فََتَمرََّق فَُوِعكُْت َخْزَرجٍ ْبنِ الَْحارِِث َبنِي ِفي فََنَزلَْنا الَْمِديَنةَ فَقَِدْمَنا ِسنَِني ِستِّ بِْنُت
 بِـي  فََصَرَخْت ِلي َصَواِحُب َوَمِعي أُْرُجوَحٍة لَِفي َوإِنِّي ُروَمانَ أُمُّ أُمِّي َتْتنِيفَأَ ُجَمْيَمةً فََوفَى
 َحتَّى لَأُْنهُِج َوإِنِّي الدَّارِ َبابِ َعلَى أَْوقَفَْتنِي َحتَّى بَِيِدي فَأََخذَْت بِي ُترِيُد َما أَْدرِي لَا فَأََتْيُتَها
 الدَّاَر أَْدَخلَْتنِي ثُمَّ َوَرأِْسي َوْجهِي بِِه فََمَسَحْت َماٍء ِمْن َشْيئًا ذَْتأََخ ثُمَّ َنفَِسي َبْعȐُ َسكََن
 إِلَْيهِنَّ فَأَْسلََمْتنِي طَاِئرٍ َخْيرِ َوَعلَى َوالَْبَركَِة الَْخْيرِ َعلَى فَقُلَْن الَْبْيِت ِفي الْأَْنَصارِ ِمْن نِْسَوةٌ فَإِذَا

 إِلَْيـهِ  فَأَْسلََمْتنِي ُضًحى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ إِلَّا َيُرْعنِي ْمفَلَ َشأْنِي ِمْن فَأَْصلَْحَن
  .ِسنَِني ِتْسعِ بِْنُت َيْوَمِئٍذ َوأََنا

ــدۇ    - 4063 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
الته ياشـتا  مهن ئـ  ،مېنى نىكاھىغا ئالغانداسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

بهنــى ھــارىس ئىبنــى خهزرەج  ،بىــز مهدىــنىگه كېلىــپكېــيىن  .ئىــدىم
ــتۇق  ــىگه ئورۇنالشـ ــيىن  . مهھهللىسـ ــدىن كېـ ــنىگه كهلگهنـ تهپ  ،مهدىـ

كېسـهلدىن  . كېسىلى بولـۇپ قېلىـپ، چـاچلىرىم چۈشـۈپ كهتكهنىـدى     
 دوسـتلىرىم  ،بىـر كـۈنى   .ساقايغاندا، قايتىدىن ئۆسۈپ يهلكهمگه چۈشتى

رۇمـان كېلىـپ مېنـى     ئانام ئۇممـۇ  .ئويناۋاتاتتىم تاقلىڭگىرتاخبىلهن 
مېنـى نـېمه مهقسـهتته    ئالـدىغا بـاردىم، ئۇنىـڭ    مهن ئانامنىڭ  ،چاقىردى

بىر ئانام مېنىڭ قولۇمدىن تۇتقان پېتى  .تىممهيتچاقىرغانلىقىنى بىل
بهكمــۇ تېــز ماڭغــانلىقىمىز ئۈچــۈن،   .ئۆينىــڭ ئالــدىغا ئېلىــپ كهلــدى 

ئىشــــىك ئالدىــــدا بىــــر ئــــاز دەم  .ىــــدىنهپســــىم يېتىشــــمهي قالغان
 ،يۈزۈمنى ۋە بېشىمنى سـۈرتتى  ،ۇ ئېلىپسئانام ئېلىۋالغاندىن كېيىن، 

ردىن بىـر تـوپ   ئهنسـارال  ھويلىـدا  .ئاندىن مېنى ھويلىغا ئېلىپ كىـردى 
  :، ئۇالرئايال بار ئىكهن

ئانــام . دېيىشــتىـــ ! ۋە مۇبــارەك بولســۇن بهرىكهتلىــك ،خهيرلىــكــــ 
شتۈرۈشـكه  بېشـىمنى تۈزە  - ئـۇالر ئۈسـتى   دى،شۇرۇپ بهرمېنى ئۇالرغا تاپ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چاشگاھ ۋاقتى بىلهن  .باشلىدى
ئايـالالر  . مهن شـۇ چاغـدىال بىـر ئـاز قورقۇشـقا باشـلىدىم       كىرىپ كهلدى،
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گه تاپشــۇرۇپ بېرىــپ ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى پهيغهمــبه
  . غدا توققۇز ياشتا ئىدىمشۇ چا. چىقىپ كهتتى

  )3894 :بۇخارى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َمْخَرجِ قَْبلَ َخِدƶَةُ ُتُوفَِّيْت قَالَ أَبِيِه َعْن ِهَشامٍ َعْن - 4064
 بِْنـتُ  َوِهَي اِئَشةََع َوَنكََح ذَِلَك ِمْن قَرِيًبا أَْو َسَنَتْينِ فَلَبِثَ ِسنَِني بِثَلَاِث الَْمِديَنِة إِلَى َوَسلََّم
  .ِسنَِني ِتْسعِ بِْنُت َوِهَي بَِها َبَنى ثُمَّ ِسنَِني ِستِّ

خهدىـجه  : ھىشام دادىسىدىن رىۋايهت قىلىپ مۇنـداق دەيـدۇ   - 4064
مهدىــنىگه  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمرەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر 

ر پهيغهمـبه . بولـدى ھىجرەت قىلىپ چىقىشتىن ئۈچ يىل بـۇرۇن ۋاپـات   
غا يـېقىن ۋاقىتنـى   ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئىككى يىل ئهلهيهىسساالم

ــدىن   ــانى   هئائىشــئۆتكــۈزۈپ، ئان ــاش ۋا (رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــالته ي ــداقئ  )تى
   .دىتۆشهككه باش قوي بىر ،توققۇز ياشقا كىرگهندەئۇ  الدى ۋەنىكاھىغا ئ

  )3896 :بۇخارى(

  .ِتْسًعا ِعْنَدُه َوَمكَثَْت: ويف رواية - 4065
: مۇنـداق دېـگهن  يهنه بىر رىۋايهتته ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا   - 4065
ىلــله بىــلهن توققــۇز يىــل ب  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبه
   .ياشىدىم

 )5158 :بۇخارى(

  .َسْبعٍ بِْنُت َوأََنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َتَزوََّجنِي :ويف أخرى - 4066
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر :مۇنــداق دېــگهنيهنه بىــر رىــۋايهتته  - 4066

   .①ىدىتىمدا نىكاھىغا ئالغانقمېنى يهتته ياش ۋا ئهلهيهى ۋەسهللهم
  )2121 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1861(ئهلبانى  ①
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اشربن منـه و اسـقني   : لƏ فقال للنسوة زاد رزين و أهدي للنƑ و - 4067
الَ َتْجَمْعَن ُجوًعا َوكَِذًبا، اشـربن  ” :ني، فَقَالَما نريده واستحي: فقلن) يعنيƗ(صاحبتكن 

  .فشربن منه. “منه
پهيغهمـــبهر : رەزىـــن مۇنـــۇالرنى قوشـــۇپ رىـــۋايهت قىلغـــان - 4067

ســۈت ) ئائىشــه بىــلهن تــوي قىلغانــدا( ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه
  :ئهتراپتىكى ئايالالرغا ر ئهلهيهىسساالم، پهيغهمبهندىغا قىلىۋسو

ـــ  ــۈتتــ ــالر، سـ ــ( ڭالرغىمۇدوســـتۇىن ئىچىڭـ ) دېمهكچـــى هنىئائىشـ
  :ئايالالر تارتىنىپ. دېدى ـ !ئىچكۈزۈڭالر

ـــ  ــز ئىچمهـ ــى، ـ   بى ــددېگهن يل ــبه ،ىى ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهم
  :ۋەسهللهم

ســۈتنى  ،يىغىۋالمــاي) بىــر قورســاققا(ئــاچلىق بىــلهن يالغــاننى ــــ 
   .ن ئىچتىشۇنىڭ بىلهن ئايالالر سۈتتى. دېدى ـ! ئىچىڭالر

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 ُعَمَر بِْنُت َحفَْصةُ َتأَيََّمْت ِحَني الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبد َعْن - 4068
 قَـدْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ أَْصَحابِ ِمْن َوكَانَ السَّْهِميِّ ُحذَافَةَ ْبنِ ُخَنْيسِ ِمْن
 إِنْ فَقُلُْت َحفَْصةَ َعلَْيِه فََعَرْضُت َعفَّانَ ْبَن ُعثَْمانَ فَلَِقيُت ُعَمُر قَالَ بِالَْمِديَنِة ُتُوفَِّي َبْدًرا َشهَِد
 لَا أَنْ ِلي َبَدا قَْد فَقَالَ لََياِلَي فَلَبِثُْت أَْمرِي ِفي َسأَْنظُُر قَالَ ُعَمَر بِْنَت َحفَْصةَ أَْنكَْحُتَك ِشئَْت
 ُعَمـرَ  بِْنـتَ  َحفَْصةَ أَْنكَْحُتَك ِشئَْت إِنْ فَقُلُْت َبكْرٍ أََبا فَلَِقيُت ُعَمُر قَالَ َهذَا َيْوِمي أََتَزوََّج
 ثُـمَّ  َياِلَيلَ فَلَبِثُْت ُعثَْمانَ َعلَى ِمنِّي أَْوَجَد َعلَْيِه فَكُْنُت َشْيئًا إِلَيَّ َيْرجِْع فَلَْم َبكْرٍ أَُبو فََصَمَت

 َوَجْدَت لََعلََّك فَقَالَ َبكْرٍ أَُبو فَلَِقَينِي إِيَّاُه فَأَْنكَْحُتَها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ طََبَهاَخ
 جِـعَ أَْر أَنْ َيْمَنْعنِي لَْم فَإِنَُّه قَالَ َنَعْم قُلُْت إِلَْيَك أَْرجِْع فَلَْم َحفَْصةَ َعلَيَّ َعَرْضَت ِحَني َعلَيَّ
 فَلَـمْ  ذَكََرَها قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعِلْمُت قَْد أَنِّي إِلَّا َعَرْضَت ِفيَما إِلَْيَك
  .لَقَبِلُْتَها َتَركََها َولَْو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِسرَّ ِلأُفِْشَي أَكُْن

 دادىسـى ئـۆمهر   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا  الھ ئىبنـى ئـۆمهر   ئابدۇل - 4068
پهيغهمـبهر   :نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ بهدر غازىتىغـــــا قاتناشـــــقان  
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مهدىنىدە ۋاپات بولۇپ،  ۇنمهس ئىبنى ھۇزافه ئهسلهمىخ ساھابىلىرىدىن
ھهزرىتـى  (مهن  .تـۇل قالـدى   )ئۆمهرنىـڭ قىـزى  ھهزرىتـى  (ھهفسـه  ئايالى 
ــۆمهر ــمان ) ئ ــۇ (ئوس ــۇ ئهنه ــا )رەزىيهلالھ ــا  غ ــۇپ، ئۇنىڭغ ــيولۇق نى هھهفس

  :اچتىم ۋەنىكاھىغا ئېلىش توغرىسىدا سۆز ئ
 .ـ دېـدىم ،  يـاتلىق قىلىـپ قويـاي   نى سـاڭا  هھهفس ،ئهگهر خالىساڭــ 

  :ئۇ
 بىــر قــانچه كــۈن  ئارىــدىن . ئويلىشــىپ كــۆرەي، ـ دېــدى     مهن ــــ 
  :ئۇ ،دىن كېيىنئۆتكهن
ئانـدىن  . دېـدى ـ ،  ھازىرچه ئۆيلهنمهي تۇرۇش قارارىغـا كهلـدىم  مهن ــ 

  :غا يولۇقۇپ)رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ( ئهبۇ بهكرى
ئـۇ   ،دېسـهم  ياتلىق قىلپ قوياي، ـ نى ساڭا هھهفس ،ئهگهر خالىساڭــ 

ــا الم ــم دېم - ماڭ ــجى ــارازى    . دىى ــمانغا ن ــا ئوس ــلهن، ئۇنىڭغ ــۇنىڭ بى ش
 ،بىــر قــانچه كۈنــدىن كېــيىن    .ىنمۇ بهكــرەك نــارازى بولــدۇم  بولغانــد
نى نىكاھىغـا ئـېلىش   هھهفسـ  ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبه

ــى بهردى ــلهن  .تهكلىپىن ــ ،شــۇنىڭ بى ــبهرهھهفس ــهلاللالھۇ  نى پهيغهم س
ى بهكـر  ئهبـۇ  ،شـۇندىن كېـيىن  . نىكـاھالپ بهردىـم   ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه 

  :ولۇقۇپماڭا ي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
-مهن الم ،ئۆيلىنىش توغرىسىدا سۆز ئاچقانـدا  گهسهن ماڭا ھهفسهــ 

 ؟ ـ  ىــڭ كهلگهنــدۇقتــازا ئاچچى )ئىچىڭــدە( ىگهنلىكىــم ئۈچــۈن،جىــم دېم
  :مهن. دېدى

  :ىبهكر ئهبۇ. دېدىمـ ھهئه، شۇنداق بولدى، ــ 
ب قايتۇرماسـلىقىمدىكى سـهۋە   بئۇ چاغدا سېنىڭ سـۆزۈڭگه جـاۋا  ــ 
نى هنىڭ ھهفســر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مــبه، مهن پهيغهشــۇكى

 ئۇنىـڭ  .تىلغـا ئالغـانلىقىنى بىلهتـتىم   ) توغرىسـىدا  نىكاھىغا ئېلىش(
ــۇنى  ئهگهر. مهخپىيهتلىكىنــى ئاشكارىالشــنى خالىمىــدىم  ــبهرئ  پهيغهم

  . دېدىـ  التتىم،ئامهن  ،ئهلۋەتته ،نىكاھىغا ئالمىغان بولسا ئهلهيهىسساالم
 )4005 :بۇخارى(
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 فَلَـمْ  َعلَْيِه َيْخطُُبَها َبكْرٍ أَُبو إِلَْيَها َبَعثَ ِعدَُّتَها اْنقََضْت لَمَّا َسلََمةَ أُمِّ َعْن - 4069
 فَقَالَْت َعلَْيِه َهاَيْخطُُب الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ إِلَْيَها فََبَعثَ َتَزوَّْجُه
 ِمـنْ  أََحٌد َولَْيَس ُمْصبَِيةٌ اْمَرأَةٌ َوأَنِّي غَْيَرى اْمَرأَةٌ أَنِّي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ُسولََر أَْخبِْر
 فَقُلْ إِلَْيَها اْرجِْع فَقَالَ لَُه ذَِلَك فَذَكََر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فَأََتى َشاِهٌد أَْوِلَياِئي
 اْمـَرأَةٌ  إِنِّـي  قَْولُِك َوأَمَّا غَْيَرَتِك فَُيذِْهُب لَِك اللََّه فََسأَْدُعو غَْيَرى اْمَرأَةٌ إِنِّي قَْولُِك أَمَّا لََها

 ِمـنْ  أََحـدٌ  فَلَْيَس َشاِهٌد أَْوِلَياِئي ِمْن أََحٌد لَْيَس أَنْ قَْولُِك َوأَمَّا ِصْبَياَنِك فََسُتكْفَْيَن ُمْصبَِيةٌ
 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فََزوِّْج قُْم ُعَمُر َيا ِلاْبنَِها فَقَالَْت ذَِلَك َيكَْرُه غَاِئٌب َولَا َشاِهٌد ِلَياِئِكأَْو
  .ُمْخَتَصٌر .فََزوََّجُه َوَسلََّم َعلَْيِه

 ئىددىتى توشقاندا، ئهبۇ ئهنهانىڭ رەزىيهلالھۇ سهلهمه ئۇممۇ – 4069
كلىپـى  ئـۆيلىنىش ته  ،ئۇنىڭغا ئهلچى ئهۋەتىـپ  هۇى رەزىيهلالھۇ ئهنبهكر

ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  كـۆپ ئـۆتمهي،  . ئـۇ قوبـۇل قىلمىـدى    بهرگهنىدى،
 ويــۇپ،نى ئهلچــى قر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئۇنىڭغــا ئــۆمه ئهلهيهــى ۋەســهللهم

  :ئۆمهرگهھهزرىتى سهلهمه  ئۇممۇ ئۆيلىنىش تهكلىپى بهرگهنىدى،
 كى،يهتكـۈزۈپ قـويغىن   هى ۋەسهللهمگهسهلاللالھۇ ئهلهي پهيغهمبهرــ 

ئۇنىــڭ  .ېنىــڭ كۈندەشــلىكىم كۈچلــۈك، كىچىــك بــالىلىرىممۇ كــۆپم
ــدا ئهمهس،       ،ئۈســتىگه ــدىن ھېچقايسىســى يېنىم ـ مېنىــڭ ۋەلىلىرىم

ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئۆمه. دېدى
ــهللهمگه  ــى ۋەس ــۈز ئهلهيه ــبه .دىيهتك ــاالمر ئهلهيهپهيغهم ــى  ىسس ھهزرىت

  :ئۆمهرگه
 ڭكۈندەشــلىكىســېنىڭ مهن ” :ســهن قايتىــپ بېرىــپ ئۇنىڭغــاــــ 
ــۈ ــ هللان ائۈچــ ــمهن تائاالغــ ــا قىلىــ ــلهن،   .ا دۇئــ ــۇنىڭ بىــ ــاال  هللاشــ تائــ

ــدۇ  ــلىكىڭنى تۈگىتىــ ــا. كۈندەشــ ــهك،  بالىلىرىڭغــ ــڭ كهلســ ئۇالرنىــ
سـېنىڭ   ،كئهمدى ۋەلىلىرىڭگه كهلسـه . ئېهتىياجى تولۇق ئورۇندىلىدۇ

ــد ــۇن  ۋەلىلىرىڭ ــارلىرى بولس ــدا ب ــاكى ىن يېنىڭ ــۇن  ي ــوقلىرى بولس  ،ي
ئــۆمهر بــۇ . دىـــ دېــ! دېگىــن “بولمايــدۇ ئىشــقا نــارازى بــۇ ھېچقايسىســى

ــگهن   ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ  ئۇممــۇ .دىســۆزلهرنى يهتكــۈز  ــۆمهر دې ــا ئ ئهنه
  :ئوغلىغا
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سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهرمېنى  ئورنۇڭدىن تۇر ۋە! ئۆمهرــ ئهي 
ــ! اتلىق قىلغىــنۋەســهللهمگه يــ  نىئــوغلى ئــۇ ،شــۇنىڭ بىــلهن. دېــدى ـ

   .①سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ياتلىق قىلىپ قويدى پهيغهمبهر
   )3245 :ئىانهس(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ َزْيَنَب ِعدَّةُ اْنقََضْت لَمَّا أََنٌس قَالَ - 4070
 َرأَْيُتَهـا  فَلَمَّـا  قَـالَ  َعجِيَنَها ُتَخمُِّر َوِهَي أََتاَها َحتَّى َزْيٌد فَاْنطَلََق قَالَ َعلَيَّ فَاذْكُْرَها ِلَزْيٍد

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ إِلَْيَها أَْنظَُر أَنْ أَْسَتِطيُع َما َحتَّى َصْدرِي ِفي َعظَُمْت
 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَْرَسلَ َزْيَنُب َيا فَقُلُْت َعِقبِي َعلَى َوَنكَْصُت رِيșَْه فََولَّْيُتَها ذَكََرَها
 َوَنَزلَ َمْسجِِدَها إِلَى فَقَاَمْت َربِّي أَُواِمَر َحتَّى َشْيئًا بَِصانَِعٍة أََنا َما قَالَْت َيذْكُُرِك َوَسلََّم َعلَْيِه
  .إِذٍْن بَِغْيرِ َعلَْيَها فََدَخلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوَجاَء الْقُْرآنُ

زەيــد ئىبنــى  (: مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ئهنهس  - 4070
رەزىيهلالھـۇ   )بىنتـى جهھـش  ( زەينهب) ھارىسهنىڭ قويۇپ بهرگهن ئايالى

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه  ،دىن كېـيىن توشـقان ئهنهانىڭ ئىددىتى 
  :كهزەيد هللهمۋەس

ـــ  ــپــ ــهن بېرىـ ــانلىقىمنى  سـ ــاقچى بولغـ ــا ئالمـ ــۇنى نىكاھىمغـ ، ئـ
ــ ! ئېيــتقىن زەينهبنىــڭ يېنىغــا كهلــدى،  ،زەيــد يولغــا چىقىــپ. دېــدىـ

  .زەينهب خېمىر يۇغۇرىۋاتاتتى
ئـــۇنى : ئـــۇ چاغـــدىكى ئهھـــۋالنى تهســـۋىرلهپ مۇنـــداق دەيـــدۇ زەيـــد

نىكاھىغــا ) ئــۇنى(ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  كۆرگهنــدە، پهيغهمــبهر
ــانلىق  ــاقچى بولغ ــۈنئالم ــدە  ى ئۈچ ــۇنداق كۆڭلۈم ــا  ش ــر ئايالغ ــۇغ بى ئۇل

 ،شــۇنىڭ بىــلهن. ئايالنــدىكى، ھهتتــا ئۇنىڭغــا قاراشــقىمۇ پېتىنالمىــدىم
  :كهينىمگه بۇرۇلۇپ، ئۇنىڭغا ئارقامنى قىلىپ تۇرۇپ

ـــ ئــى  ســېنى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر! زەيــنهبـ
زەيـنهب  . دېـدىم ـ ئهلچىلىكـكه ئهۋەتتـى،    قچى بولۇپ، مېنى ئهمرىگه ئالما
  :ئهنها رەزىيهلالھۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 206(ئهلبانى  ①
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تائـــاال بـــۇ ھهقـــته بىـــر ھۆكـــۈم چىقـــارمىغۇچه، ھېچنهرســـه  هللاـــــ 
ئـايهت نازىـل بولغانـدىن    بـۇ ھهقـته   . دە، نامازغا تـۇردى  -دېدىـ ،  دېمهيمهن
ــبه كېــيىن، ــنهب كېلىــپ،  ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهم زەي

  . ئهنهانىڭ يېنىغا رۇخسهتسىزال كىردى يهلالھۇرەزى
 )1428 :مۇسلىم(

 الَْحَبَشِة بِأَْرضِ فََماَت َجْحشٍ ْبنِ اللَِّه ْيِدُعَب َتْحَت كَاَنْت أَنََّها َحبِيَبةَ أُمِّ َعْن - 4071
 إِلَـى  بَِهـا  َوَبَعثَ آلَاٍف أَْرَبَعةَ ْنُهَع َوأَْمَهَرَها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ النََّجاِشيُّ فََزوََّجَها
  .َحَسَنةَ نِاْب ُشَرْحبِيلَ َمَع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ

ھهبىــبه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئۇبهيــدۇلالھ ئىبنــى جهھشــنىڭ  ئۇممــۇ – 4071
ئېـرى   )بولـۇپ ئۇ ئېرى بىلهن ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلغان ( .نىكاھىدا ئىدى

ھهبهشىستاندا ۋاپات تاپقاندىن كېيىن، ھهبهشىستاننىڭ پادىشاھى نهجاشى ئۇنى 
ــبه ــاتلىق قىلىـــپ پهيغهمـ ــهللهمگه يـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ر ، پهيغهمـ

كۈمـۈش  (ئۇنىڭغا تـۆت مىـڭ   ) مهھرى ھهققى ئۈچۈن( ئهلهيهىسساالمنىڭ نامىدا
ن كىشــىگه قوشــۇپ، شــۇرەھبىل ئىبنــى ھهســهنه دېــگه هردى ۋەتويلــۇق ب )تهڭــگه

ىغا قېشـ نىڭ ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   پهيغهمـبه ) ھهبهشىستاندىن(
  . ①ئهۋەتتى) مهدىنىگه(

  )2107 :داۋۇد ئهبۇ(

  .ِدْرَهمٍ آلَاِف أَْرَبَعِة َصَداقِ َعلَى :ويف رواية - 4072
مهھرى ھهققى ئۈچۈن تۆت مىـڭ تهڭـگه    :يهنه بىر رىۋايهتته – 4072
  . ②كهلگهندەپ  بهردى، ـ

 )2108 :داۋۇد ئهبۇ(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَِدَم قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 4073
ـ  أَْخطََب ْبنِ ُحَييِّ بِْنِت َصِفيَّةَ َجَمالُ لَُه ذُِكَر الِْحْصَن َعلَْيِه اللَُّه فََتَح فَلَمَّا َخْيَبَر  قُِتـلَ  ْدَوقَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1853(ئهلبانى  ①
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 455(ئهلبانى  ②
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 َحتَّى بَِها فََخَرَج ِلَنفِْسِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَاْصطَفَاَها َعُروًسا َوكَاَنْت َزْوُجَها
ـ  اللَِّه َرُسولُ قَالَ ثُمَّ َصِغريٍ نِطَعٍ ِفي َحْيًسا َصَنَع ثُمَّ بَِها فََبَنى َحلَّْت الرَّْوَحاِء َسدَّ َبلَْغَنا  لَّىَص
 َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ُسولَِر َوِليَمةَ ِتلَْك فَكَاَنْت َحْولََك َمْن آِذنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
 َوَراَءُه لََها ُيَحوِّي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فََرأَْيُت قَالَ الَْمِديَنِة إِلَى َخَرْجَنا ثُمَّ َصِفيَّةَ
  .َتْركََب َحتَّى ُركَْبِتِه َعلَى رِْجلََها َصِفيَّةُ فََتَضُع ُركَْبَتُه فََيَضُع َبِعريِِه ِعْنَد َيْجِلُس ثُمَّ بَِعَباَءٍة

ــى مالىــك   - 4073 ــۇ ئهنهس ئىبن ــۇ ئهنه ــدۇ  رەزىيهلالھ ــداق دەي : مۇن
يــبهرگه خه) قوشــۇن باشــالپ(ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 

گه خهيبهرنىـڭ  تائاال پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهللا ا. كهلدى
ر پهيغهمـــبهفهتىهـــتىن كېـــيىن،  .دىقىلىـــپ بهر فهتىـــهســـېپىلىنى 

ھـۇيهي  ) الرنىـڭ كاتتىبېشـى  ييهھۇدى(گه سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  
ئىبنى ئهختهبنىـڭ قىـزى سـهفىييهنىڭ گـۈزەل بىـر قىـز ئىكهنلىكـى،        

ــڭ يېق ــتا      ئۇنى ــۇ ئۇرۇش ــڭ ب ــېكىن ئېرىنى ــانلىقى، ل ــوي قىلغ ــدىال ت ىن
 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  .دىنخهۋەر قىلى ئۆلگهنلىكى

بىـــز ئـــۇ يهردىـــن چىقىـــپ،  .تاللىۋالـــدى) ئهســـىرلهر ئىچىـــدىن(ئـــۇنى 
ــهدد ــگهن يهرگه يۇسـ ــدا ېررەۋھا دېـ ــپ بارغانـ ــهفىييه تىـ ــزدىن(، سـ ) ھهيـ

شـۇ  (ئۇنىـڭ بىـلهن    ۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  سهلاللالھپهيغهمبهر  .پاكالندى
رە داسـتىخان  تېـ پـارچه  ئاندىن كىچىـك بىـر    .بولدى تۆشهكتهبىر ) يهردە

  : ماڭاپ، تهييارالدېگهن تاماق  ①ھهيس ئۈستىگه
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   بـۇ، پهيغهمـبه  . دېدى ـ! ــ ھهمراھلىرىڭنى چاقىرغىن

ئاندىن بىـز  . زىياپىتى بولدى توي نىڭئهنها بىلهن سهفىيه رەزىيهلالھۇۋەسهللهم 
ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه ،رىســامقا. چىقتــۇققــاراپ يولغــا مهدىــنىگه ) ئــۇ يهردىــن(

ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم تۆگىنىـــڭ ئارقىســـىغا تونـــدىن بىرنـــى يېپىـــپ، ئانـــدىن  
 ســهفىيه رەزىيهلالھــۇ تۆگىســىنىڭ يېنىــدا تىزلىنىــپ ئولتــۇرۇپ بهرگىنىنــى، 

   .ۇرۇپ تۆگىگه مىنگىنىنى كۆردۈمئۇنىڭ تىزىغا دەسسهپ ت ڭئهنهانى
 )2235 :بۇخارى(

                                                 
 .بىرىگه ئارىالشتۇرۇپ تهييارلىنىدىغان تاماق -ھهيس ـ خورما، سۈزمه ۋە ماينى بىر ①
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 اللَِّه َرُسولُ فَاْشَتَراَها َجِميلَةٌ َجارَِيةٌ ِدْحَيةَ َسْهمِ ِفي َوَوقََعْت :ويف رواية – 4074
 َوأَْحِسُبُه قَالَ ُتَهيِّئَُهاَو لَُه ُتَصنُِّعَها ُسلَْيمٍ أُمِّ إِلَى َدفََعَها ثُمَّ أَْرǗُسٍ بَِسْبَعِة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوَجَعلَ قَالَ ُحَييٍّ بِْنُت َصِفيَّةُ َوِهَي َبْيِتَها ِفي َوَتْعَتدُّ قَالَ

 ِفيَها فَُوِضَعْت اعِبِالْأَْنطَ َوجِيَء أَفَاِحيȌَ الْأَْرُض فُِحَصْت َوالسَّْمَن َوالْأَِقطَ التَّْمَر َوِليَمَتَها
 َولٍَد أُمَّ اتََّخذََها أَْم أََتَزوََّجَها َنْدرِي لَا النَّاُس َوقَالَ قَالَ النَّاُس فََشبَِع َوالسَّْمنِ بِالْأَِقِط َوجِيَء
 َحَجَبَها َيْركََب أَنْ أََراَد فَلَمَّا َولٍَد أُمُّ فَهَِي َيْحُجْبَها لَْم َوإِنْ اْمَرأَُتُه فَهَِي َحَجَبَها إِنْ قَالُوا

 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َدفََع الَْمِديَنِة ِمْن َدَنْوا فَلَمَّا َتَزوََّجَها قَْد أَنَُّه فََعَرفُوا الَْبِعريِ َعُجزِ َعلَى فَقََعَدْت
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوَنَدَر الَْعْضَباُء النَّاقَةُ فََعثََرْت قَالَ َوَدفَْعَنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

  .الَْيُهوِديَّةَ اللَُّه أَْبَعَد فَقُلَْن النَِّساُء أَْشَرفَْت َوقَْد فََسَتَرَها فَقَاَم َوَنَدَرْت
ــۋايهتته  - 4074  ــر رىــ ــيىلگهن  يهنه بىــ ــداق دېــ ــڭدىهيه: مۇنــ  نىــ

 ،گهنىــدىتــوغرا كهل چوكــانچىرايلىــق بىــر ) ئولجىــدىن(ېسىۋىســىگه ن
ــبه ــهللهم پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــيه ر س ــته نهپهر گهدىه ــۇل  يهت ق

جابـدۇش  (ئهنهاغـا   سۇلهيم رەزىيهلالھـۇ  ئۇممۇ دى ۋەلاسېتىۋ ئۇنى بېرىپ
  .تاپشۇردى )ئۈچۈن
ئـۇ  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهنهس  پهرەز قىلىشىمچه،: مۇنداق دەيدۇ يراۋى
ە ئىــددەت تۇتۇشــى ئهنهانىــڭ ئۆيىــد ســۇلهيم رەزىيهلالھــۇ ئۇممــۇ چوكــان
  .دېگهنـ ، ئۇنىڭغا تاپشۇرۇلغانىدى ئۈچۈن

ــۇ  ــانئـ ــۇ چوكـ ــهفىيه رەزىيهلالھـ ــدى دەل سـ ــا ئىـ ــبهر . ئهنهـ پهيغهمـ
تـوي زىيـاپىتى   ) نىكاھىغـا ئالغانـدا   ئـۇنى (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

داسـتىخاندا  (يهر يـۈزى  . ئۈچۈن خورما، سـۈزمه ۋە يـاغ تهييارلىغـان ئىـدى    
كاتهك قىلىپ  –كاتهك ) ى ئۈچۈنكئېقىپ كهتمهسلىغان ياغنىڭ ۇلقوي

سۈزمه،  ىپ،كوالندى، ئاندىن تېرە داستىخانالر كاتهكلهر ئۈستىگه سېلىن
ــارلىقالر داســتىخانغا كهلتۈرۈلــدى  كىشــىلهر زىيــاپهتتىن يهپ . مــاي قات

  :تويغاندىن كېيىن
نى نىكـاھالپ  چوكـان ئـۇ   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهرــ 
ر ســهلاللالھۇ ئهگهر پهيغهمــبه قىالمدىغانــدۇ؟مىــدۇ يــاكى دېــدىكى ئالغان

يـۈزىنى   .نىكاھالپ ئالغان بولىدۇ ،ئۇنىڭ يۈزىنى ياپسا ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه. دېيىشــتى قىلغــان بولىــدۇ، ـ  دېــدىكى  ،ياپمىســا
تىـدا ئۇنىـڭ يـۈزىنى يـاپتى، ئـۇ      قۋا ىدىغانقا مىنغئۇال ئهلهيهى ۋەسهللهم

كىشـىلهر  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسىغا مىنگهشتى وكانچ
ــبه ــدىن پهيغهمـ ــاالمنىڭبۇنىڭـ ــۇ  ر ئهلهيهىسسـ ــانئـ ــاھالپ چوكـ نى نىكـ

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر ،قىنالشــقانداېمهدىــنىگه ي. ئــۇقتىئالغــانلىقىنى 
توسـاتتىن   .تۆگىنى چاپتۇردى، بىزمۇ ھهم چـاپتۇردۇق  ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئايـالى بىـلهن بىـرگه    ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر پ كېتىپ، تۆگه تېيىلى
 ڭ يـۈزىنى ئورنىـدىن تـۇرۇپ ئايالىنىـ   ئۇ دەرھـال   غانىدى،تۆگىدىن يىقىل

  :ئايالالر بۇ ئىشنى كۆرۈپ. ياپتى
  . دېيىشتى ـ! يىراق قىلغاي) بىزدىن(خوتۇننى  يبۇ يهھۇدىهللا اــ 

 )1365 :مۇسلىم(

 ْبـنِ  الَْحـارِثِ  بِْنـتُ  ُجَوْيرَِيةُ َوقََعْت قَالَْت َعْنَها ُهاللَّ َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 4075
 َوكَاَنـتْ  َنفِْسَها َعلَى فَكَاَتَبْت لَُه َعمٍّ اْبنِ أَْو َشمَّاسٍ ْبنِ قَْيسِ ْبنِ ثَابِِت َسْهمِ ِفي الُْمْصطَِلقِ

 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولَ َتْسأَلُ فََجاَءْت َعْنَها ُهاللَّ َرِضَي َعاِئَشةُ قَالَْت الَْعْيُن َهاَتأُْخذُ َملَّاَحةً اْمَرأَةً
 أَنَّ َوَعَرفْـتُ  َمكَاَنَهـا  كَرِْهُت فََرأَْيُتَها الَْبابِ َعلَى قَاَمْت فَلَمَّا ِكَتاَبِتَها ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 أََنـا  اللَّـهِ  َرُسولَ َيا فَقَالَْت َرأَْيُت ِذيالَّ ِمثْلَ ِمْنَها َسَيَرى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ
 ثَابِِت َسْهمِ ِفي َوقَْعُت َوإِنِّي َعلَْيَك َيْخفَى لَا َما أَْمرِي ِمْن كَانَ َوإِنََّما الَْحارِِث بِْنُت ُجَوْيرَِيةُ

 اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ ِكَتاَبِتي يِف أَْسأَلَُك فَجِئُْتَك َنفِْسي َعلَى كَاَتْبُت َوإِنِّي َشمَّاسٍ ْبنِ قَْيسِ ْبنِ
 أǗَُدِّي قَالَ اللَِّه َرُسولَ َيا ُهَو َوَما قَالَْت ِمْنُه َخْيٌر ُهَو َما إِلَى لَِك فََهلْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ اَسالنَّ َتْعنِي فََتَساَمَع قَالَْت فََعلُْت قَْد قَالَْت َوأََتَزوَُّجِك ِكَتاَبَتِك َعْنِك
 أَْصَهاُر َوقَالُوا فَأَْعَتقُوُهْم السَّْبيِ ِمْن أَْيِديهِْم ِفي َما فَأَْرَسلُوا ُجَوْيرَِيةَ َتَزوََّج قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 أُْعِتَق ِمْنَها قَْوِمَها َعلَى َبَركَةً أَْعظََم كَاَنْت اْمَرأَةً َرأَْيَنا فََما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ
  .الُْمْصطَِلقِ َبنِي ِمْن َبْيٍت أَْهلِ ِمائَةُ َسَببَِها ِفي

ئولجــا تهقســىم : (ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4075
ــدا ــى ) قىلىنغان  ھارىســنىڭ( جــۇۋەيرىيهقهبىلىســىدىن  مۇســتهلهقبهن

ــزى ــى قهيســ  )قى ــابىت ئىبن ــا    كهس ــىنىڭ ئوغلىغ ــڭ تاغىس ــاكى ئۇنى ي
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) پــۇل تېپىــپ اردادمهلــۇم مىقــ(ئىشــلهپ ئــۇ ئايــال  .نــدىتهقســىم قىلى
ــازا   ــۆزىنى ئ ــگه ئ ــرىش بهدىلى ــدە قىلىــش دبې ــلهن   ھهققى ــايىنى بى خوج

دەك دەرىجىــدە ىئــۇ، كــۆرگهنال كىشــىنىڭ كــۆزى چۈشــك    . شــتىىكېل
ــال ئىــدى  ــال  بىــر كــۈنى،. چىرايلىــق ئاي ــۇ ئاي ھۇ ســهلاللالپهيغهمــبهر ئ

. ئىشـىك تۈۋىـدە تـۇردى    ۋە يـاردەم سـوراپ كهلـدى    ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن 
ئۇنىــڭ ئىشــىك ئالدىــدا ) كۈندەشــلىكىمدىن( ،مهن ئــۇ ئايــالنى كــۆرۈپال
 هيغهمبهرپجامالىنى گۈزەل چۈنكى ئۇ ئايالنىڭ  .تۇرۇشىنى ياقتۇرمىدىم

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭمۇ خـۇددى مهن كـۆرۈپ تۇرۇۋاتقانـدەكال   
  :ئۇ ئايال. بىلهتتىمكۆرىدىغانلىقىنى 

مېنىـڭ   ،)بولىمهن( مهن جۇۋەيرىيه بىنتى ھارىس! ئى رەسۇلۇلالھــ 
مهن  .ئوبــدان بىلىســهنبــۇ ئهھۋالغــا چۈشــۈپ قېلىشــىمنىڭ ســهۋەبىنى 

ئۇنىـڭ   .ىـدىم سابىت ئىبنى قهيس ئىبنى شهمماسقا تهقسـىم قىلىنغان 
ــلهپ  ــلهن ئىشـ ــۇل تېپىـــپ(بىـ ــۆز )پـ ــازەبېرىـــپ ئـ ــقا  دامنى ئـ قىلىشـ

ر پهيغهمـبه . دېـدى ـ دىن يـاردەم سـوراپ كهلـدىم،     هنشـۇڭا سـ   .كېلىشتىم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ـ  ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق بىرەر ئىشنى قىلىشقا قانداق قارايسهن؟ــ 
  :ئۇ ئايال. ەپ سورىدىد

 پهيغهمــبهر ،دىگهنىــدېـ ئىــش؟      قانــداقئــۇ ! ئــى رەســۇلۇلالھ ــــ 
  :ئهلهيهىسساالم

ئـۇ  . دېدى ، ـ سېنى نىكاھىمغا ئاالي تۆلهپ،مهن سېنىڭ قهرزىڭنى ـ ـ
  :ئايال

ر سـهلاللالھۇ  كىشىلهر پهيغهمبه. دېدىـ   ،لىمهنبولىدۇ، مهن قوشۇــ 
 ،نىڭ جــۇۋەيرىيهنى نىكاھىغــا ئالغــانلىقىنى ئــاڭالپالئهلهيهــى ۋەســهللهم

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  بـــۇالر پهيغهمـــبهر” :قوللىرىـــدىكى ئهســـىرلهرنى
ــهللهمۋ ــۇداەسـ ــاجىلىرى بو - نىڭ قـ ــابـ ــۇپ قـ ــازا“ پتۇلـ ــىپ، ئـ  ددېيىشـ

بىز ئـۆز قهۋمىـگه بـۇ ئايالـدەك مهنـپهئهت يهتكـۈزگهن بىـرەر        . ىۋەتتىقىل
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مۇســـتهلهق  مۇشـــۇ ئايالنىـــڭ ســـهۋەبىدىن بهنـــى .ئايـــالنى كۆرمىـــدۇق
  . ①دىۋېتىلقىلى دئهسىرگه چۈشكهن يۈز ئائىله ئازا قهبىلىسىدىن

  )3931 :داۋۇد ئهبۇ(

 اللَّـهِ  َرُسولِ َعلَى أُْدِخلَْت لَمَّا الَْجْوِن اْبَنةَ أَنَّ َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ ْنَع - 4076
 الَْحِقـي  بَِعِظيمٍ ُعذِْت لَقَْد لََها فَقَالَ ِمْنَك بِاللَِّه أَُعوذُ قَالَْت ِمْنَها َوَدَنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
  .بِأَْهِلِك

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن ئ - 4076
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر  )نىكاھتىن كېـيىن ) (ئۇمهيمه(جهۋننىڭ قىزى 

ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبه  گهنـدە، كىرگۈزۈليېنىغـا  نىڭ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
  :ىشىۋىدىئۇنىڭغا يېقىنل ئهلهيهى ۋەسهللهم

شـۇنىڭ  . ـ دېـدى   يـمهن، ا سېغىنىپ سـهندىن پانـاھ تىله  تائاالغ هللاــ 
  :ئۇنىڭغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،بىلهن

يېنىغــا لىــدىڭ، ئائىلهڭنىــڭ ىتىــن پانــاھلىق تهللاســهن بۈيــۈك اــــ 
  . دىدې ـ! قايتىپ كهتكىن

 )5254 :بۇخارى(

 َنفَْسِك َهبِي قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َعلَْيَها َدَخلَ فَلَمَّا :ويف رواية – 4077
 فَقَالَْت ِلَتْسكَُن َعلَْيَها َيَدُه َيَضُع بَِيِدِه فَأَْهَوى قَالَ ِللسُّوقَِة َنفَْسَها الَْمِلكَةُ َتَهُب َوَهلْ قَالَْت ِلي
 َرازِِقيََّتـْينِ  اكُْسَها أَُسْيٍد أََبا َيا فَقَالَ َعلَْيَنا َخَرَج ثُمَّ بَِمَعاٍذ ِتُعذْ قَْد فَقَالَ ِمْنَك بِاللَِّه أَُعوذُ

  .بِأَْهِلَها َوأَلِْحقَْها
ر سهلاللالھۇ پهيغهمبه: مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 4077

  :ئۇ ئايالنىڭ يېنىغا كىرگهندىن كېيىن ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :دېۋىدى، ئۇ ئايال ـ! لىغىنئۆزەڭنى ماڭا بېغىشــ 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3327(ئهلبانى  ①
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ن بىرەرســــىگه خــــانىش ئــــۆزىنى ئــــاۋام خهلقــــتىــــــ قايســــىبىر 
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇنى     پهيغهمـبه . دېـدى  ؟ ـ بېغىشـلىغان 

  :ئۇ ئايال ئۇزاتقانىدى،قولىنى پهسكويغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن 
پهيغهمبهر . دېدىـ سهندىن پاناھ تىلهيمهن،   ،غا سېغىنىپتائاالهللا اــ 

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـ لىـدىڭ،   ىزاتـتىن پانـاھ ت   لهشـكه اليىـق  ىسهن ھهقىـقهتهن پانـاھ ت  

  :چىقىپقايتىپ ئاندىن بىزنىڭ يېنىمىزغا . دېدى
ـــ  ــۇــ ــهيد ئـــى ئهبـ ــيه ! ئۇسـ ــۇمهيمهگه رازىقىيـ ــدىغان (ئـ دەپ ئاتىلىـ
ئائىلىســىنىڭ يېنىغــا  قــۇر كىيىملىــك بېرىــپ، ئىككــى تىــن)رەخــت
  . دېدى ـ! پ قويغىنئاپىرى

  )5257 :بۇخارى(

 َشـَراِحيلَ  بِْنـتَ  أَُمْيَمـةَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َتَزوََّج: ويف أخرى - 4078
  .بنحوه

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر  :يهنه بىر رىۋايهتته - 4078
كهلـگهن ۋە ئـاخىرى   دەپ ـ لنى نىكاھىغا ئالغـان،   ىئۇمهيمه بىنتى شهراھ

 .بايان قىلىنغانئوخشاش  يۇقىرىقىغا
 قَالَْت َهذَا َمْن أََتْدرِيَن لََها فَقَالُوا... حنوه َعْنُه اللَُّه َرِضَي َسْعٍد ْبنِ َسْهلِ َعْن - 4079

  .ذَِلَك ِمْن ْشقَىَأ أََنا كُْنُت قَالَْت ِلَيْخطَُبِك َجاَء َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َهذَا قَالُوا لَا
ئوخشاش ھهدىـس رىـۋايهت   سهھل ئىبنى سهئددىن يۇقىرىقى بىلهن  - 4079

  :نىڭ ئاخىرىدا مۇنداق كهلگهن، ئۇنىڭ رىۋايىتىغان بولۇپقىلىن
  :ساھابىلهر ئۇ ئايالغا

ئــۇ  ـ دەپ ســورىغانىدى،كىشــىنىڭ كىــم ئىكهنلىكىنــى بىلهمســهن؟    بــۇــــ 
  :ئايال

  :ساھابىلهر. دېدىـ ياق، ــ 
نىكاھىغـا   سـېنى ئـۇ  ، )سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم (ر بۇ بولسا پهيغهمبهــ 

  :ئۇ ئايال .دېدىـ ئېلىش ئۈچۈن سهن بىلهن سۆزلهشكىلى كهلگهن ئىدى، 
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تهلهيلىــك ئايــال  گه يــاتلىق بولغــۇدەك)ئهلهيهىسســاالم(ر مهن پهيغهمــبهــــ 
  . دېدى ـ ،ئىكهنمهن ئهمهس

  )5637 :بۇخارى(

  .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى بِيِِّللنَّ َنفَْسَها َوَهَبْت ِممَّْن كَاَنْت أَنََّها َشرِيٍك أُمِّ َعْن - 4080
ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئـۇ ئايـال    ئۇممۇ شهرىك رەزىيهلالھۇ - 4080

  . گه بېغىشلىغانالردىن ئىدىر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئۆزىنى پهيغهمبه
 )27074 :ئهھمهد(

 ِفـيهِمْ  إِنَّ قَالَ الْأَْنَصارِ نَِساِء ِمْن وَُّجَتَتَز أَلَا اللَِّه َرُسولَ َيا قَالُوا أََنسٍ َعْن - 4081
  .َشِديَدةً لََغْيَرةً

ــۇ ئهنهس  - 4081 ــۇ ئهنهــ ــدۇ دىن رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ ــداق رىــ : مۇنــ
  :ساھابىلهر

ـ   ؟نىكاھىڭغـا ئهنسـارىالرنىڭ ئاياللىرىـدىنمۇ ئالمامسـهن    ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :ۋەسهللهم ر سهلاللالھۇ ئهلهيهىپهيغهمبه ەپ سورىۋىدى،د

  . ①دېدى ، ـنىڭ ئاياللىرىنىڭ كۈندەشلىكى بهك كۈچلۈكرالىئهنسارــ 
  )3232 :ئىانهس(

  

  

  

  

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3032(ئهلبانى  ①
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نىكاھتىن ( چاي ئىچۈرۈش،ئۆيلىنىشكه تهرغىپ قىلىش، 
  نىكاھ ئهدەپلىرىۋە  قىزنى كۆرۈش) بۇرۇن

 َمَعـهُ  فَقَـامَ  ُعثَْمانُ ُهفَلَِقَي بِِمًنى اللَِّه َعْبِد َمَع أَْمِشي كُْنُت قَال َعلْقََمةَ َعْن - 4082
 َمـا  َبْعȐَ ُتذَكُِّرَك لََعلََّها َشابَّةً َجارَِيةً ُنَزوُِّجَك أَلَا الرَّْحَمنِ َعْبِد أََبا َيا ُعثَْمانُ لَُه فَقَالَ ُيَحدِّثُُه
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه ولَُرُس لََنا قَالَ لَقَْد ذَاَك قُلَْت لَِئْن اللَِّه َعْبُد فَقَالَ قَالَ َزَمانَِك ِمْن َمَضى
 ِللْفَْرجِ َوأَْحَصُن ِللَْبَصرِ أَغȐَُّ فَإِنَُّه فَلَْيَتَزوَّْج الَْباَءةَ ِمْنكُْم اْسَتطَاَع َمْن الشََّبابِ َمْعَشَر َيا َوَسلََّم
  .وَِجاءĄ لَُه فَإِنَُّه بِالصَّْومِ فََعلَْيِه َيْسَتِطْع لَْم َوَمْن

 مهن ئابــدۇلالھ: مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمه ئهلــقه - 4082
ئىبنـى  (بىـلهن مىنـادا كېتىۋاتـاتتىم، يولـدا ئوسـمان       )ئىبنى مهسـئۇد (

ئىككىســى سۆزلىشىشــكه ېلىــپ، ئــۇچراپ ق رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ) ئهففــان
  :ئوسمانھهزرىتى  .باشلىدى
ئېلىـــپ  قىـــزدىن بىرنـــىســـاڭا يـــاش ! ئابـــدۇراھمان ھهي ئهبـــۇـــــ 
ــۇ؟بهرمهيلى ــۆتكهن ! مـ ــۈر ئـ ــه ئهجهپ كۈچتۈڭگـ ــۈنلىرىڭنى ئهسلهتسـ كـ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇلالھ . دېدىـ ! ئهمهس
ـــ  ــداق د ـ ــهن بۇن ــا س ــهن، ئهمم ــبهر  ەيس ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

ئۆيلىنىشــكه قــادىر   ئــاراڭالردىن! ئــى ياشــالر جامائهســى  « :ۋەســهللهم
ھارامغـا قاراشـتىن،    بوالاليدىغانالر ئۆيلهنسۇن، چۈنكى ئـۆيلىنىش كـۆزنى  

ئۆيلىنىشكه قادىر بواللمىغـانالر روزا  . ئهۋرەتنى ھارام ئاالقىدىن ساقاليدۇ
   .دېگهنىدى، ـ دېدى» چۈنكى روزا شهھۋەتنى كېسىدۇ ،تۇتسۇن

  )1400 :مۇسلىم(
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 َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولِ إِلَى َرُجلٌ َجاَء قَالَ َيَسارٍ ْبنِ َمْعِقلِ َعْن - 4083
 الثَّانَِيةَ أََتاُه ثُمَّ فََنَهاُه أَفَأََتَزوَُّجَها َتِلُد لَا أَنََّها إِلَّا َوَمْنِصبٍ َحَسبٍ ذَاَت اْمَرأَةً أََصْبُت إِنِّي فَقَالَ
  .بِكُْم ُمكَاِثٌر فَإِنِّي ُدوَدالَْو الَْولُوَد َتَزوَُّجوا فَقَالَ فََنَهاُه الثَّاِلثَةَ أََتاُه ثُمَّ فََنَهاُه

ر پهيغهمـبه بىـر ئـادەم   : مهئقىل ئىبنى يهسار مۇنداق دەيـدۇ  - 4083
  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

يلۇق بىر ئايالنى تاپقانتىم، بىراق ئۇ ۇئابر ـ  يۈزئېسىلزادە ۋە مهن ــ 
ر ، پهيغهمــبهەپ ســورىغانىدىدـ ؟   غــا ئۆيلىنهيمــۇئۇنىڭ .تۇغمــاس ئىــكهن

ئىككىنچـى  . ئۇنى ئۆيلىنىشـتىن توسـتى   اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهل
ــدى، يهنه توســتى  ــۈچىنچى قېــتىم كهلگهن. قېــتىم يهنه كهل يهنه  ىــدى،ئ

  :توستى ۋە
چــۈنكى مهن  .غــا ئــۆيلىنىڭالر ئايالالر كۆيۈمچــان ــــ تۇغۇمچــان ۋە 

  . ①، ـ دېدىكى بىلهن پهخىرلىنىمهنۈسىلهرنىڭ سانىڭالرنىڭ كۆپل
   )3227 :ئىانهس(

 فََتَزوَّْج قَالَ لَا قُلُْت َتَزوَّْجَت َهلْ َعبَّاسٍ اْبُن ِلي قَالَ قَالَ ُجَبْيرٍ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 4084
  .نَِساءă أَكْثَُرَها الْأُمَِّة َهِذِه َخْيَر فَإِنَّ

س ئىبنــى ئاببــا : ســهئىد ئىبنــى جــۇبهير مۇنــداق دەيــدۇ     - 4084
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مهندىن

  :مهن .ەپ سورىدىدـ ۆيلهندىڭمۇ؟ ئــ 
  :ئۇ ،دېۋىدىمـ ياق، ــ 

ـــ   ىكــۆپ خوتــۇن ياخشــىلىرىبــۇ ئۇممهتنىــڭ چــۈنكى ئــۆيلهنگىن، ـ
  . دېدىـ ، بولغانلىرىدۇر

 )5069 :بۇخارى(

 َياالـدُّنْ  قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4085
  .الصَّاِلَحةُ الَْمْرأَةُ الدُّْنَيا َمَتاعِ َوَخْيُر َمَتاٌع

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3026(ئهلبانى  ①
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ر ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبه  - 4085
   :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىـڭ ئهڭ ئهۋزەل نېمىتـى سـالىه    دۇنيا ۋاقىتلىـق نېمهتتـۇر،  دۇنيا «
   .»ئايالدۇر

  )1467 :مۇسلىم(

 ِمْسـِكنيٌ ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َنجِيحٍ، أَبِي َعْن - 4086
 الَْمـالÝِ  كَـِثريَ  كَانَ َوإِنْ اللَِّه، َرُسولَ َيا: قَالُوا ،” اْمَرأَةٌ لَُه لَْيَسْت َرُجلٌ ِمْسِكٌني ِمْسِكٌني
 َيـا : قَالُوا ،“َزْوٌج لََها لَْيَس اْمَرأَةٌ ِمْسِكيَنةٌ ِمْسِكيَنةٌ ِمْسِكيَنةٌ الَْمالِ، كَِثَري كَانَ َوإِنْ”: قَالَ

  .“ُمكِْثَرةً غَنِيَّةً كَاَنْت َوإِنْ”: قَالَ ُمكِْثَرةÝً غَنِيَّةً كَاَنْت َوإِنْ اللَِّه، َرُسولَ
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ نهجىه ۇئهب - 4086

  :لهمئهلهيهى ۋەسهل
. ، ـ دېـدى  ئهر مىسـكىندۇر، مىسـكىندۇر، مىسـكىندۇر   يـوق  ئايالى ــ 

  :ساھابىلهر
دەپ ـ لىنامدۇ؟   بمىســكىن ھېســا ،كــۆپ بولســىمۇ ـ مېلــى   پــۇلــــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،سورىۋېدى
  :ئاندىن. دېدى ، ـى كۆپ بولسىمۇ مىسكىندۇرـ مېل پۇلــ 
. دېدى ، ـ ندۇر، مىسكىندۇر، مىسكىندۇرئېرى يوق ئايالمۇ مىسكىــ 

  :ساھابىلهر
ـــ  ــۇلـ ــ   پ ــۆـ مېل ــالى ك دەپ ـ    لىنامدۇ؟بمۇ مىســكىن ھېســا پ ئاي

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه ،سورىۋېدى
  . دېدى ، ـى كۆپ بولسىمۇ مىسكىندۇرـ مېل پۇلــ 

 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 ُتـْنكَحُ  قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْنُه لَُّهال َرِضَي ةَُهَرْيَر أَبِي َعْن - 4087
  .َيَداَك َترَِبْت الدِّينِ بِذَاِت فَاșْفَْر َوِلِدينَِها َوَجَماِلَها َوِلَحَسبَِها ِلَماِلَها ِلأَْرَبعٍ الَْمْرأَةُ

، دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 4087
   :ېگهنمۇنداق د ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
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جهمهت مېلـى،   - نىڭ پۇلبىلهن ئۆيلىنىشتىن بۇرۇن ئۇئايال بىر «
قاتارلىق تـۆت نهرسىسـىگه   دىيانىتى  ۋە دىن ـ جامالى  - ، ھۆسنـ نهسهبى
سـېنى ئـۆز پهزلىـدىن    هللا ا كى،سهن دىيانهتلىك خوتـۇن ئـالغىن  . قارىلىدۇ

  . »باي قىلىدۇ
  )5090 :بۇخارى(

 لَـا  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4088
 أَْمَوالُُهنَّ فََعَسى ِلأَْمَواِلهِنَّ َتَزوَُّجوُهنَّ َولَا ُيْرِدَيُهنَّ أَنْ ُحْسُنُهنَّ فََعَسى ِلُحْسنِهِنَّ النَِّساَء َتَزوَُّجوا

  .أَفَْضلُ ِدينٍ ذَاُت َسْوَداُء َخْرَماُء َولَأََمةٌ الدِّينِ َعلَى َتَزوَُّجوُهنَّ َولَِكْن ُتطِْغَيُهنَّ أَنْ
ر ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبه  - 4088

   :ېگهنمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ئالمــاڭالر، جامــالى بهلكــى جامــالىنى دەپــال  )ئۇالرنىــڭ(ئايــالالرنى «

بـــايلىقىنى دەپـــال  .شـــى مـــۇمكىنۇبول بئۇالرنىـــڭ ھـــاالكىتىگه ســـهۋە
. ئالماڭالر، بهلكى بايلىقى ئۇالرنى ھهددىدىن ئاشـۇرۇپ قويۇشـى مـۇمكىن   

دىيانهتلىـك،  . دىيانىتىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ئـېلىڭالر  ،ئايال ئالغاندا
ۈزەل، ئهممـا دىيانهتسـىز   ئـۆزى گـ  قارا تهنلىك دېـدەك،   بۇرنى پۇچۇقئهمما 

  . ①»ئهلۋەتته ئهۋزەلدۇر ئايالالردىن
  )1859 :ئىبنى ماجه(

 َرُسولَ َسِمْعُت َيقُولُ َماِلٍك ْبَن أََنَس َسِمْعُت قَالَ ُمَزاِحمٍ ْبنِ الضَّحَّاِك َعْن - 4089
  .الَْحَراِئَر فَلَْيَتَزوَّْج ُمطَهًَّرا طَاِهًرا َهاللَّ َيلْقَى أَنْ أََراَد َمْن َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

ــك   - 4089 ــى مالىـ ــۇ ئهنهس ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
   :ېگهنمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

 بېرىشـنى خالىسـا،  پـاكىز ھـالهتته   ـ پاك   نىڭ ھوزۇرىغاهللاكىمكى ا«
  . ②»ئۆيلهنسۇن غاھۆر ئايالالر

  )1862 :ئىبنى ماجه(
                                                 

 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 409(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 410(ئهلبانى  ②
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 اللَِّه َرُسولُ ِلي فَقَالَ َتَزوَّْجُت :قال َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر عن - 4090
  .َوِلَعابَِها َوِللَْعذَاَرى لََك َما فَقَالَ ثَيًِّبا َتَزوَّْجُت فَقُلُْت َتَزوَّْجَت َما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

: مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ   - 4090
  :ماڭا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،مهن ئۆيلهنگهن ئىدىم

  :مهن. ەپ سورىدىد ـ قانداق ئايال ئالدىڭ؟ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،دېۋىدىمـ چوكان ئالدىم، ــ 
  . دېدىشىپ، كۆڭۈل ئاچقۇدەك قىز ئالمىدىڭ؟ ـ ئوينىنېمه ئۈچۈن ــ 

  )5080 :بۇخارى(

  .َوُتلَاِعُبَك ُتلَاِعُبَها بِكًْرا فََهلَّا قَالَ :ويف رواية - 4091
ســهن بىــلهن تهڭ «: بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن يهنه - 4091

  . دېدى »!ئويناشقۇدەك قىز ئالساڭچۇ؟
  )5247: بۇخارى(

 َعـنْ  الْأَْنَصارِيُّ َساِعَدةَ ْبنِ ُعَوْيمِ ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َساِلمِ ْبُن ْحَمنِالرَّ َعْبُد عن - 4092
 أَْعـذَبُ  فَـإِنَُّهنَّ  بِالْأَْبكَارِ َعلَْيكُْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َجدِِّه َعْن أَبِيِه

  .بِالَْيِسريِ ىَوأَْرَض أَْرَحاًما َوأَْنَتُق أَفَْواًها
ــۇۋەيم    - 4092 ــۇتبه ئىبنــى ئ ــدۇراھمان ئىبنــى ســالىم ئىبنــى ئ ئاب

ــائىد  ــى سـ ــى   ەئىبنـ ــارى دادىسـ ــارقىلىق ئهنسـ ــۋايهت  ئـ ــىدىن رىـ بوۋىسـ
   :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىدۇكى، پهيغهمبهر 

چـۈنكى قىزالرنىـڭ ئـاغزى     .قىز ئېلىڭالر ئۆيلهنمهكچى بولساڭالر،«
 ئـاز  ئـۇالر  ھهم كېلىـدۇ  تېخىمۇ تۇغۇمچـان تاتلىق، بالىياتقۇسى  ۇتېخىم

  . ①»قانائهت قىلىدۇنهرسىگه 
  )1861 :ئىبنى ماجه(

                                                 
 .گهنھهسهن، ـ دې): 1508(ئهلبانى  ①
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 اْمَرأََتـهُ  فَـأََتى  اْمَرأَةً َرأَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َجابِرٍ َعْن - 4093
 ِفي ُتقْبِلُ الَْمْرأَةَ إِنَّ فَقَالَ أَْصَحابِِه إِلَى َخَرَج ثُمَّ َحاَجَتُه فَقََضى الََه َمنِيئَةً َتْمَعُس َوِهَي َزْيَنَب
 َيُردُّ ذَِلَك فَإِنَّ أَْهلَُه فَلَْيأِْت اْمَرأَةً أََحُدكُْم أَْبَصَر فَإِذَا َشْيطَاٍن ُصوَرِة ِفي َوُتْدبُِر َشْيطَاٍن ُصوَرِة
  .َنفِْسِه ِفي َما

 :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداقرەزجــابىر  - 4093
دە، دەرھال  - بىر ئايالنى كۆردى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

تېرە ئاشـالۋاتقان ئايـالى زەيـنهپ رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ يېنىغـا بېرىـپ،        
  :ئاندىن ساھابىلهرنىڭ يېنىغا چىقىپ. ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولدى

 .ۇكېلىـــپ كېتىـــد دەكخـــۇددى شـــهيتانبهزىـــدە خوتـــۇن كىشـــى «
دەرھـال ئـۆز    ،)شهھۋىتى قوزغالسـا (ىڭالر بىرەر خوتۇننى كۆرۈپ قايسىبىر

ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى شـهھۋەتنى     چـۈنكى بـۇ  . ئايالى بىلهن بىـرگه بولسـۇن  
  . دېدى »باسىدۇ

  )1403 :مۇسلىم(

 لَُه ُيقَالُ َرُجلٌ َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعلَى َدَخلَ قَالَ ذَرٍّ أَبِي َعْن - 4094
 َزْوَجٍة ِمْن لََك َهلْ َعكَّاُف َيا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ لَُه فَقَالَ التَِّميِميُّ بِْشرٍ ْبُن َعكَّاُف
 أَْنَت قَالَ بَِخْيرٍ ُموِسٌر َوأََنا قَالَ بَِخْيرٍ ُموِسٌر َوأَْنَت قَالَ َجارَِيةَ َولَا قَالَ َجارَِيٍة َولَا قَالَ لَا قَالَ
 النِّكَـاحُ  ُسـنََّتَنا  إِنَّ ُرْهَبانِهِْم ِمْن كُْنَت النََّصاَرى ِفي كُْنَت ْوَولَ الشََّياِطنيِ إِْخَواِن ِمْن إِذًا

 أَْبلَغُ ِسلَاحٍ ِمْن ِللشَّْيطَاِن َما َتَمرَُّسونَ أَبِالشَّْيطَاِن ُعزَّاُبكُْم َمْوَتاكُْم َوأََراِذلُ ُعزَّاُبكُْم ِشَراُركُْم
 َيـا  َوْيَحَك الَْخَنا ِمْن الُْمَبرَُّءونَ الُْمطَهَُّرونَ أُولَِئَك ُمَتَزوُِّجونَالْ إِلَّا النَِّساِء ِمْن الصَّاِلِحَني ِفي

 َوَمـنْ  َعِطيَّـةَ  ْبـنُ  ُربِْش لَُه فَقَالَ َوكُْرُسَف َوُيوُسَف َوَداُوَد أَيُّوَب َصَواِحُب إِنَُّهنَّ َعكَّاُف
 َعامٍ ِمائَِة ثَلَاثَ الَْبْحرِ َسَواِحلِ ِمْن بَِساِحلٍ اللََّه َيْعُبُد كَانَ َرُجلٌ قَالَ اللَِّه َرُسولَ َيا كُْرُسُف
 كَـانَ  َما َوَتَرَك اَعِشقََه اْمَرأٍَة َسَببِ ِفي الَْعِظيمِ بِاللَِّه كَفََر إِنَُّه ثُمَّ اللَّْيلَ َوَيقُوُم النََّهاَر َيُصوُم
 َيـا  َوْيَحـكَ  َعلَْيِه فََتاَب ِمْنُه كَانَ َما بَِبْعȐِ اللَُّه ُهاْسَتْدَركَ ثُمَّ َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه ِعَباَدِة ِمْن َعلَْيِه

 كَرƹَِةَ َزوَّْجُتَك ْدقَ قَالَ اللَِّه َرُسولَ َيا َزوِّْجنِي قَالَ الُْمذَْبذَبَِني ِمْن فَأَْنَت َوإِلَّا َتَزوَّْج َعكَّاُف
  .الِْحْمَيرِيِّ كُلْثُومٍ بِْنَت
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 :رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   مۇنـداق  دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇزەر  ئهبۇ – 4094
پهيغهمـــبهر  ەيلهنككـــاف ئىبنـــى بهشـــر تهمىمـــى ئىســـىملىك بىـــر هئ

ــهللهم  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــا كىرگهنس ــدى،نىڭ يېنىغ ــبهر ى  پهيغهم
  :لهم ئۇنىڭدىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

  :ئۇ. دەپ سورىدى ـ ئايالىڭ بارمۇ؟! ككافهھهي ئــ 
  .دېدىـ يوق،  ــ
  دېدىكىڭمۇ يوقمۇ؟ــ 
  .يوقــ 

  ــ پۇل ـ مېلىڭ بارمۇ؟
  .ــ بار
ـــ  ــداقتاـ ــهن    ،ئۇن ــدىن ئىكهنس ــهيتاننىڭ بۇرادەرلىرى ــهن ش ئهگهر . س

ــۇپخرىســتىئان  ــۇپ كېتىدىكهنســهن  ،قالغــان بولســاڭ بول  .راھىــب بول
. يولىــــدۇر )تۇتــــۇپ ماڭغــــان (نىش بىــــز مۇســــۇلمانالرنىڭ  ئــــۆيلى
ىرىڭالر ناچـارلىرىڭالردۇر، بويتـاق پېتـى ئۆلـۈپ كهتكهنلىـرىڭالر      بويتاقل

سىلهر شـهيتاننىڭ ياردەمچىسـى    .ئىچىڭالردىكى ئهڭ ناچار كىشىلهردۇر
شـــهيتاننىڭ ســـالىه، ياخشـــى كىشـــىلهرنى ئازدۇرۇشـــتا ! بولمـــاقچىمۇ؟

قــــورالى ئايــــالالردۇر، پهقهت ئــــۆيلهنگهن قوللىنىــــدىغان ئهڭ ئۆتكــــۈر 
ــنا  ــدىن مۇستهسـ ــىلهرال بۇنىڭـ ــهھۋانى   .كىشـ ــىلهر شـ ــۆيلهنگهن كىشـ ئـ

سـىت  ىئ. سـىل كىشـىلهردۇر  ېتۇتااليـدىغان، ئ پاك سۆزلهردىن ئۆزلىرىنى 
سـىل  ېف ۋە كۇرسۇف قاتارلىق ئۇسۇ، داۋۇد، يبئهييۇ! ككافهھهي ئ ،ساڭا

  .دۇرئايالالر ئازدۇرماقچى بولغانالرزاتالرنى 
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمشر ئىبنى ئهتىييه پهيغهمبهر ىب

پهيغهمـبهر  . دەپ سـورىدى ـ   كۇرسۇف دېگهن كىـم؟ ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

كۈنـدۈزى روزا   بـويىچه  يىـل  300ساھىللىرىدىن بىرىدە  دېڭىز ــ ئۇ،
 .قىلغــان كىشــى ئىــدىا ئىبــادەت قــهللا ،تۇتــۇپ، كېچىســى نامــاز ئوقــۇپ 

خوتۇننىـڭ سـهۋەبىدىن    بىر خوتۇنغا ئاشىق بولۇپ قېلىـپ، شـۇ   كېيىن
 تائـاال  هللا. ىتـ ا كـاپىر بولـۇپ كهت  قهللاقىلىۋاتقان ئىبادەتلىرىنى تاشالپ، ا
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 دىنئۇنىڭ ئىلگىرى قىلغـان بىـر قىسـىم ياخشـى ئهمهللىـرى تۈپهيلىـ      
لىڭغــا ھا! ككــافهھهي ئ. تهۋبىســىنى قوبــۇل قىلــدى، ئــۇنى قۇتۇلــدۇرۇپ

 سهنمۇ ئازغۇنالردىن بولۇپ قالىسهن، ـ  ،خوتۇن ئالمىساڭ! خوتۇن ئال! ۋاي
  :ككافهئ. دېدى

ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــداقتا! ئ ــۆيله  ،ئۇن ــى ئ ــويغىنمېن ــ! پ ق ــدى ـ . دې
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

 گه ئـۆيلهپ قويـاي، ـ   ھىميهرىنىـڭ قىـزى كهرىـمه    سېنى كۇلسـۇم ــ 
   .①دېدى

  )20939 :ئهھمهد(

 َمـنْ ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َماِلٍك، ْبنِ أََنسِ َعْن - 4095
  .“الَْباِقي النِّْصِف ِفي اللََّه فَلَْيتَّقِ اِإلƹَاِن، نِْصَف اْسَتكَْملَ فَقَِد َتَزوََّج

ــك   - 4095 ــى مالىـ ــۇ ئهنهس ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهرەزىيهلالھـ ت دىن رىـ
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

بولىـدۇ، قالغـان    تولۇقلىغـان  نـى ئىمانىنىـڭ يېرىمى  ئۆيلهنگهنلهر«
   .② »!دارلىق قىلسۇنغا تهقۋاتائاالهللا اتولۇقالش ئۈچۈن يېرىمىنى 

 )»ئهلئهۋسهت«(

 َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَْت َعْنَها، اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْنـ   4096
  .“بِالَْمالِ َيأِْتيَنكُْم فَإِنَُّهنَّ النَِّساَء، َتَزوَُّجوا”: َوَسلََّم

ــۇ  - 4096 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
  : ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىرى ): 7297(ھهيسهمى  ①

 .بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهزىـد ۋە جـابىر ئىسـىملىك       ): 7310(ھهيسهمى  ②

 . ھهدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار، ـ دېگهن



   قىزنى كۆرۈش ۋە نىكاھ ئهدەپلىرى) نىكاھتىن بۇرۇن(تهرغىپ قىلىش، چاي ئىچۈرۈش، ئۆيلىنىشكه 

307 

يهنـى ئـۆيگه   (ـ بـايلىق  سىلهرگه مـال    ى ئايالالرچۈنك! ئۆيلىنىڭالر«
   .①»ئېلىپ كېلىدۇ) بهرىكهت

 )رىۋايهت قىلغان بهززار(

: َوَسلََّم َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ اللَِّه، َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 4097
 َسَعى َمْن لَُه ُيَبارَِك َوأَنْ ُيِعيَنُه، أَنْ اللَِّه َعلَى َحقŕا كَانَ ِتَساًباَواْح بِاللَِّه ِثقَةً فََعلَُهنَّ َمْن ثَالثَةٌ”
 َتـَزوَّجَ  َوَمْن لَُه، ُيَبارَِك َوأَنْ ُيِعيَنُه أَنْ اللَِّه َعلَى َحقŕا كَانَ َواْحِتَساًبا بِاللَِّه ِثقَةً َرقََبٍة فَكَاِك ِفي
 ِثقَـةً  َميَِّتةً أَْرًضا أَْحَيا َوَمْن لَُه، ُيَبارَِك َوأَنْ ُيِعيَنُه أَنْ اللَِّه َعلَى َحقŕا كَانَ َواْحِتَساًبا بِاللَِّه ِثقَةً
  .“لَُه ُيَبارَِك َوأَنْ ُيِعيَنُه أَنْ اللَِّه َعلَى َحقŕا كَانَ َواْحِتَساًبا بِاللَِّه

ىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  تجـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ   - 4097
  : لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنر سهلالپهيغهمبه

كـۈتكهن   التىنهللائىشهنگهن ۋە ساۋابىنى ادىلىدىن ا چىن تائاالغ هللا«
ھالــدا تۆۋەنــدىكى ئــۈچ ئىشــنى قىلغــان كىشــىگه يــاردەم قىلىــش ۋە       

 ،ىـرى ب :نىڭ ئۈستىدىكى بىر ھهقتـۇر هللاماللىرىغا بهرىكهت ئاتا قىلىش ا
كۈتكهن ھالـدا قـۇل    التىنهللائىشهنگهن ۋە ساۋابىنى دىلىدىن ا چىن قهللا

دىلىـدىن  ا چىـن  قـ هللا ىشـقا تىرىشـقان كىشـى؛ ئىككىنچىسـى،    قىل دئازا
ــاۋابىنى ا  ــهنگهن ۋە س ــنهللائىش ــى    التى ــۆيلهنگهن كىش ــدا ئ ــۈتكهن ھال  ؛ك

ــ ــهللا ،ىئۈچىنچىس ــدىن ا چىــن ق ــاۋابىنى ا دىلى ــنهللائىشــهنگهن ۋە س  التى
  . ②»يهر ئاچقان كىشى كۈتكهن ھالدا بوز

  )»هبىرهلكئ«ە ۋ» ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ  ): 7330(ھهيســـهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ئۇبهيـدۇلالھ ئىبنـى ۋازىـئ       ): 7335(ھهيسهمى  ②

لغـــان راۋىيلىـــرى ئىســـىملىك كىشـــىنىڭ ئىشـــهنچىلىك يـــاكى ئىشهنچىســـىز ئىكهنلىكـــى نـــامهلۇم، قا
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َنَهى َيقُولُ كَانَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبَن عن - 4098
 َخاِطـبُ الْ َيْتُرَك َحتَّى أَِخيِه ِخطَْبِة َعلَى الرَُّجلُ َيْخطَُب َولَا َبْعȐٍ َبْيعِ َعلَى َبْعُضكُْم َيبِيَع أَنْ
  .الَْخاِطُب لَُه أْذَنََي أَْو قَْبلَُه

 پهيغهمـبهر  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ ئىبنى ئۆمهر  - 4098
بىرىڭالرنىــــڭ سودىســــىنى  - بىــــر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم

ئالماقچى بولغان يىگىت ( غا، بىرىڭالر ئالماقچى بولغان قىزسلىققابۇزما
ــېلىش نىي ــدىن ۋازىئ ــاكى   تى ــچه ي ــقىالرنىڭ كهچمىگى ــىغاباش  ئېلىش

   .سلىققا بۇيرىدىسۆز ئاچما )ئوچۇق رۇخسهت قىلمىغۇچه
  )5142 :بۇخارى(

 فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ ِعْنَد َخطََب َرُجلًا أَنَّ َحاِتمٍ ْبنِ َعِديِّ َعْن - 4099
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ غََوى ْدفَقَ َيْعِصهَِما َوَمْن َرَشَد فَقَْد َوَرُسولَُه اللََّه ُيِطْع َمْن

  .َوَرُسولَه اللََّه َيْعȌِ َوَمْن قُلْ أَْنَت الَْخِطيُب بِئَْس َوَسلََّم
بىـر   :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهدىي ئىبنـى ھاتهمـدىن    - 4099

ه بزۇرىــدا خــۇتونىڭ ھســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمكىشــى پهيغهمــبهر 
  :سۆزلهپ
تــوغرا يــول  ،نىــڭ رەســۇلىغا ئىتــائهت قىلســاهللاا ۋە اقــهللاكىمكــى اــــ 
 پهيغهمـبهر  ىـدى، دېگهنـ لىق قىلسا ئازىدۇ،  يئاسى الرغاكىمكى ئۇ .تاپىدۇ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كىمكـى  ”دېـمهي،   “ئۇالرغـا ”! دېگهن ناچار خهتىپ سهنىسهن نېمــ 

  . دېدى ـ! دېگىن “ئازىدۇ سالىق قىلينىڭ رەسۇلىغا ئاسىهللاۋە اهللا ا
  )870 :مۇسلىم(

 الَْحاَجـةِ  ُخطَْبةَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َعلََّمَنا قَالَ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4100
 َوَمْن لَُه ُمِضلَّ فَلَا ُهاللَّ َيْهِد َمْن أَْنفُِسَنا ُشُرورِ ِمْن بِِه َوَنُعوذُ َوَنْسَتْغِفُرُه َنْسَتِعيُنُه ِللَِّه الَْحْمُد أَنْ

 الَِّذيَن أَيَُّها َيا َوَرُسولُُه َعْبُدُه ُمَحمًَّدا أَنَّ َوأَْشَهُد اللَُّه إِلَّا َهإِلَ لَا أَنْ َوأَْشَهُد لَُه َهاِدَي فَلَا ُيْضِللْ
 آَمُنـوا  الَِّذيَن أَيَُّها َيا َرِقيًبا َعلَْيكُْم كَانَ اللََّه إِنَّ َوالْأَْرَحاَم بِِه َتَساَءلُونَ الَِّذي اللََّه اتَّقُوا آَمُنوا



   قىزنى كۆرۈش ۋە نىكاھ ئهدەپلىرى) نىكاھتىن بۇرۇن(تهرغىپ قىلىش، چاي ئىچۈرۈش، ئۆيلىنىشكه 
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 قَْولًا َوقُولُوا اللََّه اتَّقُوا آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا ُمْسِلُمونَ َوأَْنُتْم إِلَّا َتُموُتنَّ َولَا ُتقَاِتِه َحقَّ اللََّه اتَّقُوا
 فَـْوًزا  فَـازَ  فَقَْد َوَرُسولَُه اللََّه ُيِطْع َوَمْن ُنوَبكُْمذُ لَكُْم َوَيْغِفْر أَْعَمالَكُْم لَكُْم ُيْصِلْح َسِديًدا
  .َعِظيًما

پهيغهمــبهر : ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     - 4100
ــان    ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــزگه بىــرەر ئېهتىيــاجىمىزنى باي

بـارلىق ياخشـى   « :قىلىشتىن بۇرۇن ئوقۇلىدىغان خـۇتبىنى ئۆگىتىـپ  
قىــــال خاســــتۇر، بــــارلىق   هللاپهتلهر بىــــلهن مهدھىيىلىــــنىش ا ســــۈ

نىـڭ يـاردىمىنى   هللائىشلىرىمىزنىڭ مۇۋەپپىقىيهتلىك بولۇشى ئۈچـۈن ا 
تىـن  هللابارلىق گۇناھلىرىمىزنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىنى ا. ئىستهيمىز

قا سېغىنىپ پانـاھ  هللاتىلهيمىز، نهپسى خاھىشىمىزنىڭ يامانلىقىدىن ا
ھىــــدايهت قىلغــــان هللا ىدىن ائىســــتىلىنىڭ ياخشــــىلىق. تىلهيمىــــز

كىشــىنى ھــېچكىم ئازدۇرىۋېتهلمهيــدۇ، ئىســتىلىنىڭ پاسســىپلىقى ۋە 
ــدىن ا  ــى تۈپهيلىـ ــۇق قىلىشـ ــدا تهكهببۇرلـ ــا هللا ھهق ئالدىـ ــۇق يولغـ تۇيـ

. گىرىپتار قىلغـان كىشـىنى ھـېچكىم تـوغرا يولغـا يېتهكلىيهلمهيـدۇ      
 ا،ھنىـڭ يوقلۇقىغـ  تىن باشقا چوقۇنۇشـقا اليىـق ھېچبىـر ئىال   هللايېگانه ا

نىـــڭ بهندىســـى ۋە هللا نىڭمـــۇھهممهد ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
سـىلهرنى  ! ئى ئىنسـانالر ﴿. گۇۋاھلىق بېرىمهن ئىكهنلىكىگه ئهلچىسى

ياراتقان، شۇ ئىنسـاندىن  ) يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن(بىر ئىنساندىن 
ياراتقــان ۋە ) يهنــى ھهۋۋانــى(ئۇنىــڭ جــۈپتىنى ) يهنــى ئــۆز جىنســىدىن(

ئايـالالرنى ياراتقـان    -نۇرغـۇن ئهر  ) يهنى ئادەم بىـلهن ھهۋۋادىـن  (ن ئۇالردى
بىرىڭالردىن نهرسه سورىغاندا، نامى  -بىر . پهرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر

ــورايدىغان ا ــلهن سـ ــىله  هللابىـ ــۇڭالر، سـ ــن قورقـ ــۈزۈپ  -تىـ ــى ئـ رەھىمنـ
ــاقلىنىڭالر  ــتىن سـ ــىلهرنى  هللا ا. قويۇشـ ــقهتهن سـ ــۈن  (ھهقىـ ــى پۈتـ يهنـ

قـا اليىـق   هللا! ئـى مـۆمىنلهر  ﴿ ؛①Ŷكۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر) ىئهھۋالىڭالرن
ــالىتىڭالر    ــۇلمانلىق ھـ ــالر، پهقهت مۇسـ ــته تهقۋادارلىـــق قىلىڭـ رەۋىشـ

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە نىسا،  ①



  بۆلۈمى نىكاھ

 310

تىــن قورقــۇڭالر، تــوغرا  هللا! ئــى مــۆمىنلهر﴿ ؛①Ŷبىلهنــال ۋاپــات بولــۇڭالر 
ــالر ــۆزنى قىلىڭـ ــدۇ  هللا ا. سـ ــى تۈزەيـ ــىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنـ ــى (سـ يهنـ

ــلهرگه مــ   ــى ئهمهل ــىلهرنى ياخش ــدۇس ــاھلىرىڭالرنى )ۇۋەپپهق قىلى ، گۇن
ــا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت  هللاكىمكــى ا. مهغپىــرەت قىلىــدۇ ق

  . ③دېدى ②»Ŷقىلسا، زور مۇۋەپپىقىيهت قازانغان بولىدۇ
  )2118: ئهبۇ داۋۇد(

 َيـَديْ  َبْيَن َوَنِذيًرا َبِشًريا بِالَْحقِّ أَْرَسلَُه َوَرُسولُُه قَْوِلِه َبْعَد َوقَالَ :ويف رواية - 4101
 اللَّـهَ  َيُضرُّ َولَا َنفَْسُه إِلَّا َيُضرُّ لَا فَإِنَُّه َيْعِصهَِما َوَمْن َرَشَد فَقَْد َوَرُسولَُه اللََّه ُيِطْع َمْن السَّاَعِة
  .َشْيئًا

ــۋايهتته  - 4101 ــر رى ــىچه يهنه بى ــۇھهممهد« :كېلىش ــهلاللالھۇ  م س
ــگه  لچىســىۋە ئه نىــڭ بهندىســى هللائهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   ئىكهنلىكى

ئـۇنى ھهق   هللا« :مۇنداق دېـگهن  دېگهندىن كېيىن» گۇۋاھلىق بېرىمهن
خــۇش بېشــارەت ) ئىنســانالرغا(قىيــامهتتىن ئىلگىــرى ، بىــلهن ئهۋەتتــى

ــدۇرغۇچى قىلــدى) ئاســىيالرنى(بهرگــۈچى ۋە  ا ۋە قــهللاكىمكــى ا .ئاگاھالن
مكـى ئـۇ   كى .قـان بولىـدۇ  توغرا يـول تاپ  ،نىڭ رەسۇلىغا ئىتائهت قىلساهللا

 هللائۇنىــڭ زىيىنىنــى ئــۆزى تارتىــدۇ، ا  ،لىق قىلســايئىككىســىگه ئاســى
  . ④»نى يهتمهيدۇىا ھېچبىر زىيتائاالغ

  )2119 :داۋۇد ئهبۇ(

 لَْيَس ُخطَْبٍة كُلƌ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4102
  .الَْجذَْماِء كَالَْيِد فَهَِي َتَشهٌُّد ِفيَها

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 4102
   :دېگهنمۇنداق  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

                                                 
 .ـ ئايهت 102سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ـ ئايهتلهر 71ـ  70سۈرە ئهھزاب،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1860(ئهلبانى  ③
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 459(ئهلبانى  ④
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تىـــن باشـــقا ئىالھنىـــڭ يوقلۇقىغـــا ۋە هللايهنـــى (تهشهھهۇدســـىز «
نىــــڭ بهندىســــى ۋە ئهلچىســــى   هللامــــۇھهممهد ئهلهيهىسســــاالمنىڭ  

ه بخـۇت  ئوقۇلغـان ھهرقانـداق  ) اھادەت كهلتۈرمهي تـۇرۇپ ئىكهنلىكىگه ش
  . ①»الق قولغا ئوخشايدۇوچ

 )1106 :تىرمىزى(

 النَّبِـيِّ  إِلَى َخطَْبُت قَالَ ُسلَْيمٍ َبنِي ِمْن َرُجلٍ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ إِْسَمِعيلَ َعْن - 4103
  .ُمطَِّلبِ فَأَْنكََحنِي ِمْن غَْيرِ أَنْ َيَتَشهََّدالْ َعْبِد بِْنَت أَُماَمةَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

ئىسمائىل ئىبنى ئىبراھىم بهنـى سـۇلهيم قهبىلىسـىلىك     - 4103
مهن پهيغهمـــبهر : بىرىنىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ

نى هتتهلىبنىڭ قىـزى ئۇمـام  ۇدىن ئابـدۇلم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ  ــاھالپ بېرىشــ ــا نىكــ ــدىم نى تهلىماڭــ ــان ئىــ ــبهر ،هپ قىلغــ  پهيغهمــ

  . ②قويدىماستىنال نىكاھالپ وقۇئۇنى ماڭا تهشهھهۇد ئ ئهلهيهىسساالم
 )2120 :داۋۇد ئهبۇ(

 َخطََب إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 4104
 َجارَِيةً فََخطَْبُت قَالَ فَلَْيفَْعلْ نِكَاِحَها إِلَى َيْدُعوُه َما إِلَى َيْنظَُر أَنْ ْسَتطَاَعا فَإِنْ الَْمْرأَةَ أََحُدكُْم
 .فََتَزوَّْجُتَها َوَتَزوُّجَِها نِكَاِحَها إِلَى َدَعانِي َما ِمْنَها َرأَْيُت َحتَّى لََها أََتَخبَّأُ فَكُْنُت

 :ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ھ رەزىيهلالھـۇ  جابىر ئىبنـى ئابـدۇلال   - 4104
ــبهر  ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــرەر ئايال «: س ــرىڭالر بى ــابى  غ

ــ  هنمهكچى بولســـا، ئـــۆيل جهلىـــپ قىلىـــدىغان   ۆزىنىئـــۇ ئايالنىـــڭ ئـ
كۆرۈشــكه  كــۆرۈش ئىمكــانىيىتى بولغــان تهقــدىردە، ئــۇنى تهرەپلىرىنــى 
 قىزنــى نىكاھىمغــا ئالمــاقچى بولــدۇم ۋە بىــر نمه. دېــدى »!تىرىشســۇن

ــۇرۇنىۋېلىپ تـــۇرۇپ ــۆزىگه جهلىـــپ قىلغـــان  ،يوشـ ۋە  ئۇنىـــڭ مېنـــى ئـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 883(ئهلبانى  ①
 .ېگهنزەئىپ، ـ د): 460(ئهلبانى  ②
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نى )يۈز ـ كۆزى : مهسىلهن(نىكاھىمغا ئېلىشقا تۈرتكه بولغان تهرەپلىرى 
  . ①نىكاھىمغا ئالدىم) ئۇنى( ،كۆرگهندىن كېيىن

  )2082 :داۋۇد ئهبۇ(

 َرُجـلٌ  فَأََتـاهُ  َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى النَّبِيِّ ِعْنَد كُْنُت قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4105
 إِلَْيَها أََنظَْرَت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ولَُرُس فَقَالَ لَُه الْأَْنَصارِ ِمْن اْمَرأَةً َتَزوََّج أَنَُّه فَأَْخَبَرُه
 .َشْيئًا َصارِالْأَْن أَْعُينِ ِفي فَإِنَّ إِلَْيَها فَاْنظُْر فَاذَْهْب قَالَ لَا قَالَ

 پهيغهمـبهر : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4105
 ،بىـر كىشـى كېلىـپ    ئىـدىم، نىڭ يېنىدا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۆيلهنگهنلىكىنىالردىن بىــر ئايالىئهنســار پهيغهمــبهر  ئېيتقانىــدى، غــا ئ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــۇ ئايالنىــڭ چىراي ـ ــدىڭمۇ؟ ـ   ىســهن ئ ەپ د غــا ئىــنچىكىلهپ قارى
  :ئۇ. سورىدى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر. دېدىـ ياق، ــ 
كـۆزلىرى  نىڭ  )رالىئهنسار(ئۇالر چۈنكى  !بېرىپ كۆرۈپ كهل ،ماڭــ 

  . دېدى بىرقانداق كېلىدۇ، ـ
  )1424 :مۇسلىم(

 النِّكَاَح َهذَا أَْعِلُنوا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4106
  .بِالدُّفُوِف َعلَْيِه َواْضرُِبوا الَْمَساجِِد ِفي َواْجَعلُوُه

ــۇ  - 4106 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
   :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

مۇراسىمىنى مهسجىدكه ) توي( ۋە قىلىڭالرئېالن  )خهلققه(توينى «
تهنـتهنه قىلىـش    ئوخشاش جامائهت توپلىنىـدىغان يهرلهردە ئۆتكـۈزۈڭالر،  

  . ②»داپ چېلىڭالر ئۈچۈن
  )1089 :تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1832(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 185(ئهلبانى ②
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  .“فإن فصل ما بني اƩالل واƩرام اإلعالن” :زاد رزين - 4107
ــان    رەزىن – 4107 ــۋايهت قىلغ ــس رى ــا ئوخشــاش ھهدى ــۇ يۇقىرىقىغ م

ھاالل بىـلهن  ) نىكاھتا(چۈنكى « :مۇنداق كهلگهنۇپ، ئۇنىڭ داۋامىدا بول
  . »الن قىلىشتۇرېئ )ئۇنى خهلققه(ھارامنىڭ پهرقى 

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيُّ فَقَالَ الْأَْنَصارِ ِمْن َرُجلٍ إِلَى اْمَرأَةً َزفَّْت أَنََّها َعاِئَشةَ َعْن - 4108
  .اللَّْهُو ُيْعجُِبُهْم الْأَْنَصاَر فَإِنَّ لَْهٌو َمَعكُْم كَانَ َما َعاِئَشةُ َيا َوَسلََّم ْيِهَعلَ

ــ    - 4108 ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ۇ ئائىش
 الردىن بىرىنىڭ تويىدىن قايتىپ كهلگهندە، پهيغهمـبهر ىئهنسار )ئائىشه(

ــهللهم  ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــى«: ســ ــه ئــ ــدا  !ئائىشــ ــتهنهتويــ  تهنــ
تاماشـــانى ياخشـــى كۆرىـــدىغان ـ الر ئويـــۇن    ىقىلمىـــدىڭالرمۇ؟ ئهنســـار

  . گهندې »خهلقتۇر
  )5163 :بۇخارى(

 ،“Ý فُالَنـةُ  فََعلَْت َما”: قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنّ َعاِئَشةَ، َعْن - 4109
 َتْضرُِب بَِجارَِيٍة َمَعَها َبَعثُْتْم فََهلْ”: قَالَ َزْوجَِها، إِلَى أَْهَدْيَناَها: لُْتفَقُ ِعْنَدَها، كَاَنْت ِلَيِتيَمٍة
  :َتقُولُ”: قَالَ Ý َماذَا َتقُولُ: قَالَْت “َوُتَغنِّيÝ بِالدُّفِّ،

  ُنَحيِّيكُْم فََحيُّوَنا،   أََتْيَناكُْم أََتْيَناكُْم،
  بَِواِديكُْم ْتَحلَّ َما    اَألْحَمُر الذََّهُب لَْوال
  “َعذَارِيكُْم َسِمَنْت َما   السَّْمَراُء الَْحبَّةُ َولَْوال

ــۇ  - 4109 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ  ئائىشـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــبهر : ئهنهـ پهيغهمـ
تىم ېـ دا تۇرىـدىغان بىـر ي  مـ نىـڭ يېنى مې سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  :سوراپ قىزنى
  :مهن. دەپ سورىدى ـ ؟قېنى پاالنى قىزــ 
پهيغهمبهر . دېدىمـ ئېرىگه قوشۇپ قويدۇق،  ) نى قىلىپىتوي( ئۇنىــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ىن بىرەرنى دېدەكتن اناخشا ئېيتىدىغ ،ئۇ قىز بىلهن داپ چېلىپــ 
  :مهن. دەپ سورىدى ـ بىرگه ئهۋەتتىڭالرمۇ؟

  :ــ نېمه ناخشا ئېيتىدۇ؟ ـ دېسهم
  ،مانا يېتىپ كهلدۇق بىزنى قارشى ئېلىڭالر”

  .بىزمۇ كېيىن كۈتهرمىز، كۈتۈۋېلىڭالر
  ھېچكىم يولىماس مهھهللهڭلهرگه قىزىل ئالتۇن بولمىسا،

  “قارا بۇغداي بولمىسا سهمىرىمهيدۇ قىزلىرىڭالر
  . ①دەپ ئېيتسا بولىدۇ، ـ دېدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

 َتـَزوَّجَ  إِذَا قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَْسلََم ْبنِ َزْيِد َعْن - 4110
 الْـَبِعريَ  اْشـَتَرى  َوإِذَا بِالَْبَركَِة َولَْيْدُع بَِناِصَيِتَها فَلَْيأُْخذْ الَْجارَِيةَ اْشَتَرى أَْو الَْمْرأَةَ أََحُدكُْم
  .الشَّْيطَاِن ِمْن بِاللَِّه َولَْيْسَتِعذْ َسَناِمِه بِِذْرَوِة فَلَْيأُْخذْ

ــد ئىب - 4110 ــلهم  زەيـ ــى ئهسـ ــۇ نـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

 ئۇنىـڭ كوكۇلىسـىدىن  ياكى دېدەك سېتىۋالسا،  ئۆيلهنسهبىرىڭالر «
تــۆگه ئهگهر  .ىــن بهرىــكهت ئاتــا قىلىشــىنى تىلىســۇنتهللا ،تۇتــۇپ تــۇرۇپ

شــهيتاننىڭ  ،ا ســېغىنىپقــهللا ،سېتىۋالســا، لوكىســىدىن تۇتــۇپ تــۇرۇپ
  . »شهررىدىن پاناھ تىلىسۇن

  )1162 :مالىك(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 4111
 َمـا  َوَخْيـرَ  َخْيَرَها أَْسأَلَُك إِنِّي ُهمَّاللَّ فَلَْيقُلْ َخاِدًما اْشَتَرى أَْو اْمَرأَةً أََحُدكُْم َتَزوََّج إِذَا قَالَ

 بِِذْرَوِة فَلَْيأُْخذْ َبِعًريا اْشَتَرى َوإِذَا َعلَْيِه َجَبلَْتَها َما َشرِّ َوِمْن َشرَِّها ِمْن بَِك َوأَُعوذُ َعلَْيِه َجَبلَْتَها
  .ذَِلَك ِمثْلَ َولَْيقُلْ َسَناِمِه

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە رەۋۋاد ئىبنــى جهرراھ        ): 7537(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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بوۋىســـىدىن ارقىلىق ئـــئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـى   - 4111
نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر

 :بىـرىڭالر تـوي قىلسـا يـاكى خىزمهتچـى سېتىۋالسـا      « :رىۋايهت قىلىـدۇ 
ىنى ۋە سـهن ئۇنىـڭ   قھهقىقهتهن مهن سهندىن ئۇنىڭ ياخشىلى! هللائى ا”

ــجهز  ــتۇرىۋەتكهن مىـ ــا ئورۇنالشـ ــىلىـ     ۋۇجۇدىغـ ىنى قخۇلقنىـــڭ ياخشـ
ــ ــورايمهن، ئۇنىـــــڭ يامانلىقســـ ــا  ىـــ ــهن ئۇنىـــــڭ ۋۇجۇدىغـــ دىن ۋە ســـ

خۇلقنىـڭ يامانلىقىـدىن سـاڭا سـېغىنىپ      ـ  ئورۇنالشتۇرىۋەتكهن مىجهز
ئۇنىــڭ لوكىســىدىن  ،ســالئهگهر تــۆگه سېتىۋا. دېســۇن “پانــاھ تىلهيــمهن

   ① »!تائاالغا سېغىنىپ، شهيتاندىن پاناھ تىلىسۇن هللا ،تۇتۇپ تۇرۇپ
 )2160 :داۋۇد ئهبۇ(

 لَـهُ  فَِقيلَ مٍَجثْ َبنِي ِمْن اْمَرأَةً طَاِلبٍ أَبِي ْبُن َعِقيلُ َتَزوََّج قَالَ الَْحَسنِ َعْن - 4112
 َوَباَرَك ِفيكُْم اللَُّه َباَرَك َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ كََما قُولُوا قَالَ َوالَْبنَِني بِالرِّفَاِء
  .لَكُْم

ئهقىـل  : دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    )بهسرى( هسهنھ – 4112
 رەيلهنئۆيلهندى، بىـ  غاجهسم قهبىلىسىلىك بىر ئايال بتالى ۇئىبنى ئهب

  :ئۇنى تهبرىكلهپ
ـــ ! ـــ ھــۇزۇر ـ ھاالۋەتلىــك ۋە كــۆپ پهرزەنتلىــك ھايــات كهچــۈرۈڭالر  

  :ئۇ دېگهنىدى،
رنى تويــۇڭالهللا ا«: ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدەكپهيغهمــبهــــ 

  . ②دېدى ـ! دەڭالر »قىلسۇن خهيرلىك ۋە مۇبارەك
  )3371 :ئىانهس(

 إِذَا الْإِْنَسـانَ  َرفَّأَ إِذَا كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4113
  .َخْيرٍ ِفي كَُماَبْيَن َوَجَمَع َعلَْيَك َوَباَرَك لََك اللَُّه َباَرَك قَالَ َتَزوََّج

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1892(ئهلبانى  ①
 .ھىه، ـ دېگهنسه): 3156(ئهلبانى  ②
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دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهنهـۇ  رەزىيهلالھـۇ ھۇرەيرە  ئهبۇ – 4113
ئــــــۆيلهنگهنلهرنى  ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهمپهيغهمــــــبهر 

لىـك  بهرىكهتبـۇنى سـاڭا خهيرلىـك ۋە     تائـاال هللا ا«: تهبرىكلىمهكچى بولسا
  . ①دەيتتى »!ئىككىڭالرنى ياخشىلىق ئۈستىگه جهم قىلسۇن .قىلسۇن

 )2130 :داۋۇد ئهبۇ(

 َشـوَّالٍ  ِفـي  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َتَزوََّجنِي قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4114
 قَالَ ِمنِّي ِعْنَدُه أَْحظَى كَانَ َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ نَِساِء فَأَيُّ َشوَّالٍ ِفي بِي َوَبَنى
  .َشوَّالٍ ِفي نَِساَءَها ُتْدِخلَ أَنْ َتْسَتِحبُّ َعاِئَشةُ اَنْتَوكَ

ــۇ - 4114 ــه رەزىيهلالھـ ــگهن  ئائىشـ ــداق دېـ ــا مۇنـ ــبهر : ئهنهـ پهيغهمـ
 دى ۋەمېنى شهۋۋال ئېيىـدا نىكاھىغـا ئالـ    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ر پهيغهمــبه. دىبىــر ياســتۇققا بــاش قويــ ) مهن بىــلهن(شــهۋۋال ئېيىــدا 
ــاالمئهلهيهىس ــم سـ ــدىن كىـ ــدا(نىڭ ئاياللىرىـ ــڭ ئالدىـ ــدەك ) ئۇنىـ مهنـ

  !بواللىدى؟ ئهتىۋارلىق
جهمهتىـــدىكى ئهنهـــا  ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ: راۋىـــي مۇنـــداق دەيـــدۇ

  . ىنى ياخشى دەپ بىلهتتىقىلىشتوي شهۋۋال ئېيىدا  ئايالالرنىڭ
 )1423 :مۇسلىم(

 إِذَا أََحَدُهْم أَنَّ لَْو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4115
 إِنْ فَإِنَّـهُ  َرَزقَْتَنا َما الشَّْيطَانَ َوَجنِّْب الشَّْيطَانَ َجنِّْبَنا اللَُّهمَّ اللَِّه بِاْسمِ قَالَ أَْهلَُه َيأِْتَي أَنْ أََراَد
  .أََبًدا َشْيطَانٌ ُهَيُضرَّ لَْم ذَِلَك ِفي َولٌَد َبْيَنُهَما ُيقَدَّْر

رىـــــۋايهت  رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىنئىبنـــــى ئاببـــــاس  - 4115
   :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

بىــر يهردە (ئايــالى بىــلهن بىــر يهردە بولمــاقچى بولغــان كىشــى      «
بىــزدىن ! هللائـى ا  .نىـڭ نـامى بىـلهن باشـاليمهن    هللا” :)بولۇشـتىن بـۇرۇن  

ــزدىن    شــه ــدىغان پهرزەنتىمى ــا قىلى ــزگه ئات ــن، بى يتاننى يىــراق قىلغى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1866(ئهلبانى  ①
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شـۇ جىمـادا ئـۇ ئىككىسـىگه بىـرەر       ۋە دېسه “!شهيتاننى يىراق قىلغىن
  . »ئۇ بالىغا شهيتان ھهرگىز زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ ،پهرزەنت ئاتا قىلىنسا

  )1434 :مۇسلىم(

 إِنَّ فَقَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى لنَّبِيِّا إِلَى َرُجلٌ َجاَء قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4116 
  .بَِها فَاْسَتْمِتْع قَالَ َنفِْسي َتْتَبَعَها أَنْ أََخاُف قَالَ غَرِّْبَها قَالَ لَاِمسٍ َيَد َتْمَنُع لَا اْمَرأَِتي

ــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس  - 4116 ــداق رى ــادىن مۇن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهپهيغهمبهبىر ئادەم : قىلىنىدۇ

. دېـدى ـ رەت قىلمايـدۇ،     ۇلغان يـات قـولالرنى  سـۇن ئـۆزىگه   ئايـالىم ـــ  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

  :ئادەمئۇ . دېدىـ )! قويۇپ بهرگىن(غىن ئۇنىڭدىن ئايرىل ،ئۇنداقتاــ 
ـــ  ــپ كــ ــدىن ۋ   ئايرىلىـ ــۇ خوتۇنـ ــىمنىڭ ئـ ــهم، نهپسـ ــتهي دېسـ از ېـ

  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه. دېدى كېچهلمهسلىكىدىن ئهنسىرەيمهن، ـ
  . ①ـ دېدى! قويۇپ بهرمه ،ئۇنداقتاــ 

  )2149 :داۋۇد ئهبۇ(

 قَـدْ  أَنََّهـا  فَذَكََر أُْخَتُه َرُجلٍ إِلَى َخطََب َرُجلًا أَنَّ الَْمكِّيِّ الزَُّبْيرِ أَبِي َعْن -4117
  .َوِللَْخَبرِ لََك َما قَالَ ثُمَّ َيْضرُِبُه كَاَد أَْو فََضَرَبُه الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر ِلَكذَ فََبلَغَ أَْحَدثَْت كَاَنْت

 :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ مۇنــداق مهككىيــدىن  زۇبهيــرۇ ئهبــ – 4117
ئـۆيلهنمهكچى بولـۇپ، سـۆز     گهھهمشىرىسـى ەيلهن يهنه بىرەيلهننىـڭ  بىر

قىلىـپ سـالغانلىقىنى    ئۇ ئادەم ھهمشىرىسىنىڭ بۇرۇن زىنا ئاچقانىدى،
 ئـۇ  نى ئاڭلىغان ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇخهۋەر بۇ. ئېيتتى

  :ۋە) ياكى ئۇرىۋەتكىلى تاس قالدى(كىشىنى ئۇردى 
ــېمه ئۈچــۈن  ـــ ن ــا ئېلىــپ  كېــتىلگ ئۇنتــۇپ ـ ــۆز (هن ئىشــنى تىلغ ئ

  . دېدى ؟ ـسهنيۈرى )ھهمشىرەڭنى پاش قىلىپ
  )1163 :مالىك(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1804(ئهلبانى  ①
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 فَاِطَمةَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َجهََّز قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي يٍَّعِل َعْن - 4118
  .إِذِْخٌر َحْشُوَها َووَِساَدٍة َوِقْرَبٍة َخِميلٍ ِفي

ــۇئهلــــى  - 4118 ــۇ ئهنهــ ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، رەزىيهلالھــ دىن رىــ
ــبهر  ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــاتى  س ــزى ف ــاتلىق نى همقى ي

، بىـر تۇلـۇم،   تۆشـهك  مهخمهل بىر) تويلۇقى سۈپىتىدە(، ئۇنىڭغا قىلغاندا
  . ①بىلهن تولدۇرۇلغان بىر ياستۇق بهرگهن چىغ پۆپۈكلىرىئىچى 

  )3384 :ئىانهس(

 فََسـِمَعتْ  َجْهـلٍ  أَبِي بِْنَت َخطََب َعِليŋا إِنَّ قَالَ َمْخَرَمةَ ْبَن الِْمْسَوَر َعْن - 4119
 َتْغَضـبُ  لَا أَنََّك قَْوُمَك َيْزُعُم فَقَالَْت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فَأََتْت فَاِطَمةُ َكبِذَِل

 فََسـِمْعُتهُ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَاَم َجْهلٍ أَبِي بِْنَت َناِكٌح َعِليٌّ َوَهذَا ِلَبَناِتَك
 فَاِطَمـةَ  َوإِنَّ َوَصـَدقَنِي  فََحدَّثَنِي الرَّبِيعِ ْبَن الَْعاȋِ أََبا أَْنكَْحُت َبْعُد أَمَّا َيقُولُ َشهََّدَت ِحَني
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ بِْنُت َتْجَتِمُع لَا َواللَِّه َيُسوَءَها أَنْ أَكَْرُه َوإِنِّي ِمنِّي َبْضَعةٌ
  .الِْخطَْبةَ َعِليٌّ فََتَرَك َواِحٍد َرُجلٍ ِعْنَد اللَِّه َعُدوِّ َوبِْنُت

ــۇ مىســۋەر ئىبنــى مهخــرەمه   - 4119 ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنه مۇن
جهھلنىــڭ قىزىنــى  ئهبــۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهلــى :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

فاتىمه رەزىيهلالھـۇ  ئاڭلىغان ، بۇ خهۋەرنى غانىدىنىكاھىغا ئالماقچى بول
  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ها پهيغهمبهرئهن

) ئۇالرنىـــڭ ئهرلىـــرىگه(قىزلىـــرى ئۈچـــۈن ”: ـــــ قهۋمىـــڭ ســـېنى
ئهبــۇ جهھلنىــڭ   مــۇئهلىقــارىغىنه،  .دېيىشــىۋاتىدۇ “ئاچچىقالنمايــدۇ

 ،شــۇنىڭ بىــلهن . دېــدىـ ۋاتىــدۇ،     ۇقىزىنــى نىكاھىغــا ئالمــاقچى بول  
تهشــهھهۇد  ،ئورنىــدىن تــۇرۇپ ۋەســهللهم ســهلاللالھۇ ئهلهيهــىپهيغهمــبهر 

  :ئاندىن). ئۇنىڭ تهشهھهۇد ئېيتقان ئاۋازىنى مهنمۇ ئاڭلىدىم(تى ئېيت
چـۈنكى ئـۇ   مهن ئهبۇلئـاس ئىبنـى رەبىئقـا بىـر قىزىمنـى بهردىـم،       ــ 

مهن ئۇنىڭغــا مهنــدىن بىــر پارچىــدۇر،  فــاتىمه .مېنــى تهســتىقلىغانىدى
بىـلهن قهسـهمكى،    النىـڭ نـامى  تائا هللا .خالىمايمهن يېتىشىنىئهزىيهت 
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نىـڭ  هللانىـڭ قىـزى بىـلهن ا   )سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   (پهيغهمبهر 
. دېــدى ، ـ  دۈشــمىنىنىڭ قىــزى بىــر كىشــىنىڭ نىكاھىــدا بواللمايــدۇ 

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ جهھلنىڭ قىزىغا ئۆيلىنىش  ئهلى ،شۇنىڭ بىلهن
  . نىيتىدىن ۋاز كهچتى

 )3729 :بۇخارى(

 َعلَـى  َسلََّمَو َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمَع أَنَُّه َمْخَرَمةَ ْبَن الِْمْسَوَر َعْن - 4120
 أَبِـي  ْبـنَ  َعِليَّ اْبَنَتُهْم ُيْنِكُحوا أَنْ اْسَتأْذَُنونِي الُْمِغَريِة ْبنِ ِهَشامِ َبنِي إِنَّ َيقُولُ َوُهَو الِْمْنَبرِ
 ُيطَلِّـقَ  أَنْ طَاِلبٍ أَبِي اْبُن ُيِحبَّ أَنْ إِلَّا لَُهْم آذَنُ لَا ثُمَّ لَُهْم آذَنُ لَا مَّثُ لَُهْم آذَنُ فَلَا طَاِلبٍ
  .آذَاَها َما َوُيǘِْذينِي َراَبَها َما َيرِيُبنِي ِمنِّي َبْضَعةٌ اْبَنِتي فَإِنََّما اْبَنَتُهْم َوَيْنِكَح اْبَنِتي

ــۇ رەزىيهلالھــۇمىســۋەر ئىبنــى مهخــرەمه   - 4120 ــۋايهت ئهنه دىن رى
مـــۇنبهرگه  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر  كى،قىلىنىـــدۇ

   :چىقىپ مۇنداق دېگهن
ــۇ    ھىشــام ئىبنــى مــۇغىرە « ــى قىزلىرىنــى ئهلــى ئىبنــى ئهب جهمهت

مهن ئۇالرنىـڭ   .تالىبقا ياتلىق قىلىش ئۈچۈن مهندىن رۇخسهت سورىدى
لمـايمهن، رۇخسـهت   قى ئۇنداق قىلىشىغا رۇخسهت قىلمايمهن، رۇخسـهت 

مېنىــڭ قىزىمنــى تــاالق  بئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــ ئهممــا. قىلمــايمهن
ــپ ــۇنداق      ،قىلىۋېتى ــا، ش ــنى خالىس ــى ئېلىش ــڭ قىزىن ــدىن ئۇالرنى ئان

خاۋاتىرلهنـدۈرگهن ئىـش    ئـۇنى  .فاتىمه مهنـدىن بىـر پارچىـدۇر    .قىلسۇن
ئىـش  ئۇنىڭغا ئهزىيهت بېرىدىغان ھهر قانـداق   مېنىمۇ خاۋاتىرلهندۈرىدۇ،
  . »ماڭىمۇ ئهزىيهت بېرىدۇ

  )2449 :مۇسلىم(

 َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِعْنَد كَانَ ُأَنَُّه َعْنُه، اللَُّه َرِضَي َعِليٍّ َعْن - 4121
 ِللنَِّساِءÝ َخْيٌر َشْيٍء يُّأَ: ِلفَاِطَمةَ قُلُْت َرَجْعُت فَلَمَّا فََسكَُتوا، Ý ِللَْمْرأَِة َخْيٌر َشْيٍء أَيُّ: فَقَالَ
 فَاِطَمةُ إِنََّما”: فَقَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِللنَّبِيِّ ذَِلَك فَذَكَْرُت الرَِّجالُ، َيَراُهنَّ أَال: قَالَْت
  .“ِمنِّي بِْضَعةٌ
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ــى  - 4121 ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهل ــۋايهت قىلىنىــدۇمۇن  :رى
  :اتتۇق، بىزدىننىڭ يېنىدا تۇرھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللالپهيغهمبهر 

ـــ  ــى  ــ ــۈن ئهڭ ياخشـ ــالالر ئۈچـ ــشئايـ ــېمه؟ ئىـ ــورىدى    نـ  .ـ دەپ سـ
فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ  ،ئــۆيگه قايتقانــدا .ھېچقايســىمىز جــاۋاب بهرمىــدۇق

  :دىنئهنها

  :ئۇ ـ دەپ سورىسام،نېمه؟  ئىشئايالالر ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ــ 

ــۇالرنى كۆرم  ـــ ئهرلهرنىــڭ ئ ــۇ مهن  .دەپ جــاۋاب بهردى هســلىكى، ـ   ـ ب
ــۆز ــبهر سـ ــهللهم نى پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــدىم، گه سـ ئېيتقانىـ

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 

  . ①دېدى ـ فاتىمه مهندىن بىر پارچىدۇر، ـ

 )1405: بهززار(

 علـى  اƫرأة دخلت إذا قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ أن مسعود ابن عن - 4122
 أهلـى  يف ىل بـارك  اللهم ويقول ركعتني فيصليان خلفه من فتقوم الرجل يقوم زوجها
 وفرق خري يف Ƥعت ما بيننا اƤع اللهم منهم وارزقƗ مƖ ارزقهم اللهم يف الهلي وبارك
  .خري إىل فرقت إذا بيننا

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى مهسئۇد  - 4122
  : هى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيپهيغهمبهر 

) تـۇنجى قېـتىم  (ئايـال ئېرىنىـڭ يېنىغـا     )ياتلىق بولغـان يېڭى («
 ،پغــۇزۇئارقىســىدا تۇرنى ئايــالىســۇن ۋە ئېــرى ئورنىــدىن تۇر ،كىرگهنــدە

: مۇنـۇ دۇئـانى ئوقۇسـۇن   ) ئېـرى (ئانـدىن  ئىككى رەكئهت نامـاز ئوقۇسـۇن،   
ــى ا” ــا! هللائ ــا مــۇمېنى ،مهن ئۈچــۈن ئىلهمنىئ  چــۈن خهيرلىــكئىلهم ئۈئ

ئـى   !ئايالىمدىن ماڭا پهرزەنت ئاتـا قىلغىـن  ، مهندىن ئايالىمغا .قىلغىن

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ناتونۇش بىرى بار، ـ دېگهن): 7328(ھهيسهمى  ①



   قىزنى كۆرۈش ۋە نىكاھ ئهدەپلىرى) نىكاھتىن بۇرۇن(تهرغىپ قىلىش، چاي ئىچۈرۈش، ئۆيلىنىشكه 

321 

بىزنـى   ،ياخشـىلىق ئۈسـتىگه جهم قىلغىـن    )جهم قىلسـاڭ (بىزنى ! هللا
   ①»“!كىنئايرىۋەتسهڭمۇ ياخشىلىق ئۈچۈن ئايرىۋەت

 )»ئهۋسهتئهل«(

 أَفَْضـلِ  ِمـنْ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُرْهمٍ أَبِي َعْن - 4123
  .النِّكَاحِ ِفي اِلاثَْنْينِ َبْيَن ُيَشفََّع أَنْ الشَّفَاَعِة

سهلاللالھۇ ھمدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر رۇ ئهبۇ – 4123
  : ېگهنمۇنداق د ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــتىنمۇ     « ــى بولۇشـ ــۈن ئهلچـ ــۇش ئۈچـ ــۆيلهپ قويـ ــى ئـ ئىككىيلهننـ
  . ②»ئهلچىلىك يوقتۇر ئهۋزەلرەك

  )1975 :بنى ماجهىئ(

  

  

  

  

  

                                                 
ۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمائىل ئىبنـى ئىبـراھىم     بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رى): 7546(ھهيسهمى  ①

سـهنهدته يهنه ئهتـا   . مهن ئۇنىـڭ تهرجىمىهـالىنى تاپالمىـدىم   . ئىبنى مۇغىيرە مىرۋەزى ئىسىملىك بىرى بار
ــار       ــرى ب ــاجىزراق بى ــابىلىيىتى ئ ــۇۋېلىش ق ــته تۇت ــىملىك ئهس ــائىب ئىس ــى س ــرى  . ئىبن ــان راۋىيلى قالغ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 429(ئهلبانى ②
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ۋەلىيلهر ۋە گۇۋاھچىالر، رازىلىق ئېلىش ۋە خىلىنى ) نىكاھتا(
 تېپىش

 َنكََحـتْ  اْمَرأٍَة يَُّماأَ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعاِئَشةَ َعْن - 4124
 بَِما الَْمْهُر فَلََها بَِها َدَخلَ فَإِنْ َباِطلٌ فَنِكَاُحَها َباِطلٌ فَنِكَاُحَها َباِطلٌ فَنِكَاُحَها َوِليَِّها ِنإِذْ بَِغْيرِ

  .لَُه َوِليَّ لَا َمْن َوِليُّ فَالسُّلْطَانُ اْشَتَجُروا فَإِنْ فَْرجَِها ِمْن اْسَتَحلَّ
ــۋايهت     - 4124 ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى، ئائىشـ قىلىنىـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــال ۋەلى  « ــر ئاي ــداقال بى ــه،   يقان ــىز ئهرگه تهگس ــىنىڭ رۇخسىتىس س

يهنــى (ئۇنىــڭ نىكــاھى باتىلــدۇر، نىكــاھى باتىلــدۇر، نىكــاھى باتىلــدۇر   
ئهگهر ئهر كىشــى بــۇ ئايــال بىــلهن بىــر تۆشــهكته بولغــان  ). ئىناۋەتســىز
چىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئايالغا مهھرى ھهققـى بېرىشـى   بولسا، يېقىن

، دۆلهتنىـڭ  كېلىشهلمىسـه  لهر ئۆزئـارا ئىختىالپلىشـىپ  يۋەلىـ . كېرەك
نىـڭ  بهلگىلىيهلمىگهنلهرمۇناسىۋەتلىك خـادىملىرى بۇنـداق ۋەلىيسـى    

  . »ۋەلىيسى بولىدۇ
  )1102: تىرمىزى(

 إِلَّـا  نِكَـاحَ  لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُموَسى أَبِي َعْن - 4125
 .بَِوِليٍّ

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    – 4125 ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئهب
» وقۇلمايدۇسىز نىكاھ ئيۋەلى«: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ①دېگهن
  )1101 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 879: (ئهلبانى ①
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 اْمَرأٍَة أَيَُّما قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ نَّأَ ُجْنَدبٍ ْبنِ َسُمَرةَ َعْن - 4126
  . ِمْنُهَما ِللْأَوَّلِ فَُهَو َرُجلَْينِ ِمْن َبْيًعا َباَع َوَمْن ِمْنُهَما ِللْأَوَّلِ فَهَِي َوِليَّاِن َزوََّجَها

ســهمۇرە ئىبنــى جۇنــدەب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 4126
  : لىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقى

ئايرىم بىر ـ بىرى بىلهن ئۇقۇشماستىن  بىر ئايالنى ئىككى ۋەلىي «
ئايرىم ئىككى ئهرگه ياتلىق قىلغان بولسا، ئۇ ئايـال دەسـلهپ يـاتلىق     –

شــۇنداقال، بىــر كىشــى بىــر نهرســىنى  . بولغــان ئهرگه تهئهللــۇق بولىــدۇ 
كىشـــىگه ســـاتقان بولســـا، مـــال دەســـلهپ ســـېتىۋالغۇچىنىڭ ئىككـــى 
  . ①»بولىدۇ

  )1110: تىرمىزى(

  . فإن دخل هبا فهي ƫن دخل: ـ زاد رزين 4127
ــۋايهتته - 4127 ــال   «: يهنه بىــر رى ــۇ ئاي ئىككــى ئهردىــن قايسىســى ئ

  . دېيىلگهن» بىلهن بىرگه بولغان بولسا، ئۇ ئايال شۇنىڭكى بولىدۇ
  )انرەزىن رىۋايهت قىلغ(

 ُيـْنِكْحنَ  اللَّاِتي الَْبَغاَيا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ ـ َعْن  4128
 . َنٍةَبيِّ بَِغْيرِ أَْنفَُسُهنَّ

ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 4128
  : مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 الر پاھىشـه ئهرگه تېگىـدىغان  ۋەلىيسـىز ھېچبىر گۇۋاھچىسـىز ۋە  «
  . ②»ئايالالردۇر

  )1103: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 189(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 188(ئهلبانى  ②



   ۋەلىيلهر ۋە گۇۋاھچىالر، رازىلىق ئېلىش ۋە خىلىنى تېپىش) نىكاھتا(
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 الَْمْرأَةُ ُتَزوُِّج لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ْيَرةَُهَر أَبِي َعْن - 4129
 .َنفَْسَها ُتَزوُِّج الَِّتي ِهَي الزَّانَِيةَ فَإِنَّ َنفَْسَها أَةُالَْمْر ُتَزوُِّج َولَا الَْمْرأَةَ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 4129
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئايــال كىشــى . بولــۇپ، ئهرگه بېرەلمهيــدۇ يئايــالالر ئايالالرغــا ۋەلىــ«
چــۈنكى پهقهت پاھىشــه . بولــۇپ، ئهرگه تېگهلمهيــدۇ يۆزى ۋەلىــئــۆزىگه ئــ

  . ①»ئايالالرال ئۆزىنى ئۆزى ئهرگه بېرىدۇ
  )1882: ئىبنى ماجه(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ لَا  - 4130
 .بِإِذِْن َوِليَِّها أَْو ِذي الرَّأْيِ ِمْن أَْهِلَها أَْو السُّلْطَاِنُتْنكَُح الَْمْرأَةُ إِلَّا 

ئىمــــام مالىــــك ســــهئىد ئىبنــــى مۇســــهييبتىن ئــــۆمهر  - 4130
ھـېچ بىـر   : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ 

سـۆزى ئۆتىـدىغان   ) ەئائىلىسىدىكىلهر ئىچىـد (سىنىڭ ياكى يئايال ۋەلى
يــــاكى دۆلهتنىــــڭ مۇناســــىۋەتلىك خادىملىرىنىــــڭ ڭ ۋەبىرەرســــىنى

  . رۇخسىتىسىز ياتلىق بواللمايدۇ
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

 بَِغْيرِ َتَزوََّج َعْبٍد أَيَُّما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َجابِرٍ َعْن - 4131
 .َعاِهٌر فَُهَو َمَواِليِه إِذِْن

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 4131
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــا   « ــۇل زىن ــداق ق ــۆيلهنگهن ھهرقان خوجايىنىنىــڭ رۇخسىتىســىز ئ
  . ②»ھېسابلىنىدۇ قىلغان

  )2078: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1528(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 1829(ئهلبانى  ②
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لَْخطَّابِ أُِتَي بِنِكَاحٍ لَْم َيْشَهْد َعلَْيِه إِلَّا َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ الَْمكِّيِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن ا - 4132
 .َرُجلٌ َواْمَرأَةٌ فَقَالَ َهذَا نِكَاُح السِّرِّ َولَا أُجِيُزُه َولَْو كُْنُت َتقَدَّْمُت ِفيِه لََرَجْمُت

: ئهبــۇ زۇبهيــر مهككىيــدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ      – 4132
ۋاھلىقى بىلهنــال ئوقۇلغــان بىــر كىشــىلهر بىــر ئهر ۋە بىــر ئايالنىــڭ گــۇ

نىكاھ ھهققىدە دەۋالىشىپ، ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ  
  :ھوزۇرىغا كهلگهنىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

. قـا ئىجـازەت بهرمهيـمهن   ــ بۇ، مهخپىي نىكاھتۇر، مهن بۇنداق نىكاھ
ان بولسـام  نى خهلق ئارىسىدا بالدۇرراق ئېالن قىلغبۇ ھۆكۈممهن ئهگهر 
  . ھهر ئىككىلىسىنى رەجمگه ئالغان بوالتتىم، ـ دېدى ئىدىم،

  )1136: مالىك(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الْأَيُِّم أََحقُّ  - 4133
 .ي َنفِْسَها َوإِذُْنَها ُصَماُتَهابَِنفِْسَها ِمْن َوِليَِّها َوالْبِكُْر ُتْسَتأْذَنُ ِف

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت  - 4133
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تـــۇل ئايالنىـــڭ يـــاتلىق بولـــۇش يـــاكى بولماســـلىق قـــارارى       «
نــــى يــــاتلىق ئهممــــا قىزالر .دىن كۈچلۈكتــــۇرســــىنىڭ قارارىــــيۋەلى

قىـز بالىنىـڭ   . قىلىشتىن بۇرۇن، ئۇالرنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش كېرەك
  . »جاۋاب بهرمهي، سۈكۈت قىلىشى رازىلىق بىلدۈرگىنىدۇر

  )1114: مالىك(

 .ُصَماُتَها َوإِذُْنَها َنفِْسَها ِفي ُتْسَتأْذَنُ َوالْبِكُْر :ويف رواية - 4134
قىز بالىنى يـاتلىق  «: گهنيهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىل - 4134

قىـز بالىنىـڭ   . قىلىشتىن بۇرۇن ئۆزىنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش كېـرەك 
  . »جاۋاب بهرمهي، سۈكۈت قىلىشى رازىلىق بىلدۈرگىنىدۇر

  )1421: مۇسلىم(
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 كََرْتفَـذَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أََتْت بِكًْرا َجارَِيةً أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4135
 .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فََخيََّرَها كَارَِهةٌ َوِهَي َزوََّجَها أََباَها أَنَّ

ــۋايهت    - 4135 ــداق رى ــادىن مۇن ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم
بىــر قىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  تېخــى يــاتلىق بولمىغــان :قىلىنىــدۇ

ېلىپ، دادىسىنىڭ ئۆزى خالىمايـدىغان  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا ك
بىــرىگه مهجبــۇرىي يــاتلىق قىلغــانلىقىنى ئېيتقانىــدى، پهيغهمـــبهر      

نىكـاھنى بـۇزۇش يـاكى قوبـۇل     ( غـا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۇ قىز 
  . ①لىقىنى بهردىئىختىيار) قىلىش

  )2096: ئهبۇ داۋۇد(

 إِلَْيكُْم َخطََب إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى لَِّهال َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4136
 .َعرِيȐٌ َوفََساٌد الْأَْرضِ ِفي ِفْتَنةٌ َتكُْن َتفَْعلُوا إِلَّا فََزوُِّجوُه َوُخلُقَُه ِديَنُه ْونََتْرَض َمْن

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 4136
   :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلالل

دىيانىتى ۋە ئهخالقـى سـىلهرنى مهمنـۇن قىلغـۇدەك بىـرەر كىشـى       «
. سىلهردىن قىز سـوراپ كهلسـه، قىزىڭالرنـى ئۇنىڭغـا يـاتلىق قىلىڭـالر      

 -ە تۈگهتكۈسـىز پىتـنه   دقىلمىساڭالر، نهتىجىدە، يهر يۈزىـ ئهگهر ئۇنداق 
  . ②»پاسات تېرىلىدۇ

  )1084: تىرمىزى(

 إِنَّ َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ أَبِيِه َعْن ُبَرْيَدةَ اْبنِ َعْن - 4137
 .الَْمالُ إِلَْيِه َيذَْهُبونَ الَِّذي الدُّْنَيا أَْهلِ أَْحَساَب

ئىبنى بۇرەيدە دادىسـىدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      - 4137
ــداق  ــهللهمنىڭ مۇنـ ــدۇ ۋەسـ ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــانى «: دېگهنلىكىنـ دۇنيـ

  . ③»ـ مالغا ھهممىدىن بهك ئېتىبار بېرىدۇ پۇلھهر ئىشتا سۆيىدىغانالر 
  )3225: نهسائى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1845(ئهلبانى  ①
  .ـ دېگهن ھهسهن،): 865(ئهلبانى  ②
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3024(ئهلبانى  ③
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 ُحذَْيفَةَ أََبا أَنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َزْوجِ َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 4138
 أَِخيِه بِْنَت َوأَْنكََحُه َساِلًما َتَبنَّى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َبْدًرا هَِدَش ِممَّْن َوكَانَ
 .الْأَْنَصارِ ِمْن ِلاْمَرأٍَة َمْولًى َوُهَو ُعْتَبةَ ْبنِ الَْوِليِد بِْنَت ِهْنَد

: دۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــ - 4138
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بهدر ئۇرۇشىغا قاتناشقان 

 ئازادگهردىسـى ئهبۇ ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهنسارىالردىن بىر ئايالنىڭ 
نى بېقىۋېلىپ، ئۇنى قېرىندىشى ۋەلىد )رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ(بولغان سالىم 

  . ا ئۆيلهپ قويغانئىبنى ئۇتبهنىڭ قىزى ھىندىغ
  )4000: ۇخارىب(

. أنكح ابنة أخيه موىل: فأنكرت قريش فعل أŸ حذيفة وقالوا: زاد رزين - 4139
  .ما أعلم إال أنه خري منها، فأعجبوا من قوله أشد من عجبهم بفعله: فقال

ــۋايهت    – 4139 ــىنى رىـ ــنىڭ ئوخشىشـ ــۇقىرىقى ھهدىسـ ــۇ يـ رەزىنمـ
خهلقـى ئهبـۇ    قـۇرەيش : قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ داۋامىدا مۇنداق دېـيىلگهن 

  : بلهپىھۇزەيفهنىڭ بۇ قىلمىشىنى ئهي
يــاتلىق قىلغــانمۇ  ئازادگهردىســىگه ــــ قېرىندىشــىنىڭ قىزىنــى   

  :ئهبۇ ھۇزەيفه ،ـ دېيىشكهنىدى! بارمۇ؟
. قىزدىنمـۇ ياخشـىراق، ـ دېـدى     ئازادگهردەــ مېنىڭ بىلىشىمچه، بۇ 

بـۇ  شۇنىڭ بىلهن، قۇرەيش خهلقـى ئهبـۇ ھۇزەيفهنىـڭ ئىشـىدىن بهكـرەك      
  .سۆزىگه ھهيران قالدى

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  : َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ - 4140
  .“الَْعَرُب َبْعُضَها أَكْفَاءĄ ِلَبْعȐ، َوالَْمَواِلي َبْعُضُهْم أَكْفَاءĄ ِلَبْعȐٍ”: َوَسلََّم

ــاز ئىبنــــى جهبهل رە - 4140 ــۋايهت  مۇئــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ زىيهلالھــ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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بىرىنىــڭ، ئــازادگهردىلهرمۇ بىــر ـ بىرىنىــڭ خىلــى   -ئهرەبــلهر بىــر«
  . ①»بوالاليدۇ

  )1424: بهززار(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم،  َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َص - 4141
َمْن كَظََم غَْيظًا َوُهَو قَاِدٌر َعلَى إِْنفَاِذِه َخيََّرُه اللَُّه ِمَن الُْحورِ الِْعنيِ َيْوَم الِْقَياَمِة، َوَمْن ”: قَالَ

 .“أَْنكََح َعْبًدا َوَضَع اللَُّه َعلَى َرأِْسِه َتاَج الُْملِْك َيْوَم الِْقَياَمِة
ــۋايهت  م - 4141 ــۇ ئهنهــــۇدىن رىــ ــاز ئىبنــــى ئهنهس رەزىيهلالھــ ۇئــ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كىمكى ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇپ ئاچچىقىنى يۇتىۋەتسه، قىيامهت «
ئۇنىڭغا ھۆر ـ پهرىلهردىن خالىغىنىنى تاللىۋېلىش شهرىپىنى  هللا كۈنى ا

ــا قىلىــدۇ هللا رەر قــۇلنى ئۆيلهندۈرســه، قىيــامهت كــۈنى ا كىمكــى بىــ. ئات
  . ②»ئۇنىڭ بېشىغا شاھلىق تاجى تاقايدۇ

  )1112: »ئهلسهغىر«؛ »ئهلئهۋسهت«(

إِنَّ َربَّكُـْم  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َسِعيٍد، قَالَ - 4142
ِلَعَربِيٍّ َعلَى َعَجِميٍّ، َوال ِلَعَجِميٍّ َعلَى َعَربِيٍّ، َوال أَْحَمَر  َواِحٌد، َوأََباكُْم َواِحٌد، َوال فَْضلَ

  .“َعلَى أَْسَوَد، َوال أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر إِال بِالتَّقَْوى
ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  - 4142

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــردۇر    « ــاڭالر بى ــردۇر، ئات ــبىڭالر بى ــىلهرنىڭ رەب ــىزكى، س . شۈبهىس

ئهرەبنىــڭ ئهجهمــدىن، ئهجهمنىــڭ ئهرەبــتىن، قىزىــل تهنلىكنىــڭ قــارا  

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدىكى سـۇاليمان ئىبنـى ئهبـۇلجهۋن     ): 7445(ھهيسهمى  ①

  .قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك كىشى ھهققىدە ھېچقانداق مهلۇمات يوق
انى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە بهقىييه ئىسـىملىك ھهدىسـى   بۇ ھهدىسنى تهبهر): 7452(ھهيسهمى  ②

  .مۇدەللهس بىرى بار، ـ دېگهن
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تهنلىكتىن، قارا تهنلىكنىڭ قىزىل تهنلىكـتىن تهقـۋادارلىقتىن باشـقا    
  . ①»ھېچبىر ئارتۇقچىلىقى يوقتۇر

  )»ئهۋسهتئهل«بهززار؛ (

إن أباكم واحد وإن دينكم واحد أبـوكم  : إال أنه قال رواه البزار بنحوه - 4143
  .آدم وآدم خلق من تراب

ــگهن   - 4143 ــداق دەپ كهلـــــ ــدە مۇنـــــ ــڭ رىۋايىتىـــــ : بهززارنىـــــ
. شۈبهىســـىزكى، ســـىلهرنىڭ رەبـــبىڭالر بىـــردۇر، ئاتـــاڭالر بىـــردۇر     «

سىلهرنىڭ ئاتاڭالر ئادەم ئهلهيهىسساالمدۇر، ئادەم ئهلهيهىسسـاالم بولسـا،   
  . »رىتىلغاندۇرتۇپراقتىن يا

  )2044: بهززار(

 ِلـُنطَِفكُمْ  َتَخيَُّروا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4144
 .إِلَْيهِْم َوأَْنِكُحوا الْأَكْفَاَء َواْنِكُحوا

ــدۇكى،      - 4144 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ئۆزەڭالرنىـڭ خىلىڭالردىـن   . ئۆزەڭالرغا اليىق ئايـالالرنى تـالالڭالر  «
كىشـىلهرگه   دىكىئۆيلىنىڭالر ۋە قىزلىرىڭالرنى ئۆزەڭالرنىڭ خىلىڭالر

  . ②»ياتلىق قىلىڭالر
  )1968: ئىبنى ماجه(

  

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانـى ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بهززارنىـڭ راۋىيلىـرى       : 13079(ھهيسهمى  ①

  .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 1602(ئهلبانى  ②
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  ېرىش، توي زىياپىتى ۋە چاقىرغان يهرگه بمهھرى ھهققى

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى اْمَرأَةٌ َجاَءْت قَالَ السَّاِعِديِّ َسْعٍد ْبنِ َسْهلِ َعْن - 4145
 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولُ إِلَْيَها فََنظََر قَالَ َنفِْسي لََك أََهُب جِئُْت اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَْت َوَسلََّم َعلَْيِه
 َرأَْسُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ طَأْطَأَ ثُمَّ َوَصوََّبُه ِفيَها النَّظََر فََصعََّد لََّمَوَس َعلَْيِه اللَُّه
 اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ أَْصَحابِِه ِمْن َرُجلٌ فَقَاَم َجلََسْت َشْيئًا ِفيَها َيقȐِْ لَْم أَنَُّه الَْمْرأَةُ َرأَْت فَلَمَّا
 اللَِّه َرُسولَ َيا َواللَِّه لَا قَالَ َشْيٍء ِمْن ِعْنَدَك َوَهلْ فَقَالَ فََزوِّْجنِيَها َحاَجةٌ بَِها لََك َيكُْن لَْم إِنْ
 َشْيئًا َوَجْدُت َما َواللَِّه لَا فَقَالَ َرَجَع ثُمَّ فَذََهَب َشْيئًا َتجُِد َهلْ فَاْنظُْر أَْهِلَك إِلَى اذَْهْب فَقَالَ
 لَا فَقَالَ َرَجَع ثُمَّ فَذََهَب َحِديٍد ِمْن َخاَتًما َولَْو اْنظُْر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَّه َرُسولُ فَقَالَ
 نِْصفُُه فَلََها رَِداءĄ لَُه َما َسْهلٌ قَالَ إَِزارِي َهذَا َولَِكْن َحِديٍد ِمْن َخاَتًما َولَا اللَِّه َرُسولَ َيا َواللَِّه
 َشْيءĄ ِمْنُه َعلَْيَها َيكُْن لَْم لَبِْسَتُه إِنْ بِإَِزارَِك َتْصَنُع َما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ
 َرُسـولُ  فََرآُه قَاَم َمْجِلُسُه طَالَ إِذَا َحتَّى الرَُّجلُ فََجلََس َشْيءĄ ِمْنُه َعلَْيَك َيكُْن لَْم لَبَِسْتُه َوإِنْ
 َمِعي قَالَ الْقُْرآِن ِمْن َمَعَك َماذَا قَالَ َجاَء فَلَمَّا فَُدِعَي بِِه فَأََمَر ُمَولًِّيا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ

 فَقَـدْ  اذَْهـبْ  قَالَ َنَعْم قَالَ قَلْبَِك șَْهرِ َعْن َتقَْرǗُُهنَّ فَقَالَ َعدََّدَها كَذَا َوُسوَرةُ كَذَا ُسوَرةُ
  .الْقُْرآِن ِمْن َمَعَك بَِما لَّكُْتكََهاَم

مۇنـداق  دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ سهھل ئىبنى سهئد سائىدى  - 4145
نىڭ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر  :رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

  : يېنىغا بىر ئايال كېلىپ
. دېـدى  بېغىشـلىماقچىمهن، ـ   سـاڭا مهن ئـۆزەمنى  ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

ئـۇ ئايالغـا تـازا ئىـنچىكىلهپ      هلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  ر سـ پهيغهمبه
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبه. بېشىنى ئهگدى ،كېيىن قارىۋەتكهندىن
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نىڭ ئۆزى توغرۇلۇق بىر نهرسه دېمىگهنلىكىنى كۆرگهن ئايال ۋەسهللهم
  :ساھابىلهردىن بىرسى ئورنىدىن تۇرۇپ. بېرىپ ئولتۇردى

ئـۇنى ماڭـا    ،بولمىسا ئېهتىياجىڭگهر ئۇ ئايالغا ئه! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــويغىن  ــپ ق ــاتلىق قىلى ــ! ي ــدى ـ ــبه. دې ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س

  :ۋەسهللهم
 ـ  بىـرەر نهرسـه بـارمۇ؟   ) مهھـرى ھهققـى بهرگـۈدەك   ئۇنىڭغا (سهندە ــ 

  :ئۇ كىشى. دىەپ سورىد
  :همر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللپهيغهمبه. دېدى ، ـھېچ نهرسه يوقــ 
! بىرەر نهرسه ئىزدەپ باق ،ئاناڭنىڭ يېنىغا بېرىپ - ئاتا ،ئۇنداقتاــ 

  :دى ۋەبېرىپ قايتىپ كهل) ئاتا ـ ئانىسىنىڭ قېشىغا(ئۇ كىشى . دېدى ـ
ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــدىم،     ! ئ ــه تاپالمى ــدىـ ھېچنهرس ــبهر. دې  پهيغهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــۈزۈك بولســىمۇ تېپىــپ كهل ـ ــ! تۆمــۈر ئ ــدى ـ ــۇ كىشــى . دې يهنه ئ

  :كېتىپ، قايتىپ كهلدى ۋە
ـــ  ــى رەســۇلۇلالھ ـ ــدىم ! ئ ــۇ تاپالمى ــۈر ئۈزۈكم ــا ئۈســتۈمدە  تۆم ، ئهمم

دېـدى   ىنـى بېـرەي، ـ   نىڭ يېرىميۆگىمه تامبىلىم بار، ئۇنىڭغا تامبىلىم
ــدۇ  ( ــداق دەي ــهھل مۇن ــقا    : س ــدىن باش ــۇ تامبىلى ــڭ ش ــقهتهن، ئۇنى ھهقى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ).ھېچنېمىسى يوق ئىدى
قىلسـۇن؟ ئهگهر تامبـالنى بـۇ     تامبىلىڭنى نېمهئايال سېنىڭ  ئۇــ 

ئهگهر سهن كىيسهڭ، ئۇ ئايالنىـڭ   .ئايال كىيسه، سهن يالىڭاچ قالىسهن
. كىشـى ئولتـۇردى   ئـۇ  ،شۇنىڭ بىـلهن . دېدى ئۈستىدە كىيىم قالمايدۇ، ـ 

قايتىــپ كېــتىش ئۈچــۈن    ،ئولتۇرغانــدىن كېــيىن  ئــۇ، خېلــى ئــۇزۇن  
 سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   بۇنى كۆرگهن پهيغهمبهر .ئورنىدىن تۇردى
  :ئۇنى چاقىرتىپ

. ەپ سـورىدى د ـ  رنى بىلىسـهن؟ سهن قۇرئان سۈرىلىرىدىن قايسىالــ 
  :ئۇ

. دەپ ســـاناپ بهردى ، ـ   پۇســـتان ســـۈرىلهرنى بىلىـــمهن - پـــاالنـــــ 
  :مسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهپهيغهمبهر 
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  :ئۇ. ەپ سورىدىد ـ بىلهمسهن؟ قابۇالرنى يادــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر .ـ دېدى ھهئه،ــ 

ــ بۇ سۈرىلهرنى يادقا بىلگهنلىكىڭنىـڭ بهدىلىـگه ئـۇ ئايـالنى سـاڭا      
 .دېدى ياتلىق قىلىپ قويىمهن، ـ

 أََبـا  َيـا  ِمثْلَُك َما َواللَِّه فَقَالَْت ُسلَْيمٍ أُمَّ طَلَْحةَ أَُبو َخطََب قَالَ أََنسٍ َعْن - 4146
 فَذَاَك ُتْسِلْم فَإِنْ أََتَزوََّجَك أَنْ ِلي َيِحلƌ َولَا ُمْسِلَمةٌ اْمَرأَةٌ َوأََنا كَاِفٌر َرُجلٌ َولَِكنََّك ُيَردُّ طَلَْحةَ
 كَاَنْت قَطƌ بِاْمَرأٍَة َسِمْعُت فََما ابٌِتثَ قَالَ َمْهَرَها ذَِلَك فَكَانَ فَأَْسلََم غَْيَرُه أَْسأَلَُك َوَما َمْهرِي
  .لَُه فََولََدْت بَِها فََدَخلَ الْإِْسلَاَم ُسلَْيمٍ أُمِّ ِمْن َمْهًرا أَكَْرَم

ــدۇ  ئهنهس  - 4146 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇ: رەزىيهلالھـ ــهه ئهبـ  تهلـ
نهاغا ئۆيلىنىش تهكلىپى هئ سۇلهيم رەزىيهلالھۇ ئۇممۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :ئهنها سۇلهيم رەزىيهلالھۇ ئۇممۇ ىدى،يغانقو
 .سـهندەك ئادەمنىـڭ تهكلىپـى رەت قىلىنمايـدۇ    ! تهلـهه  ئهبـۇ ــ ئهي 

سـاڭا يـاتلىق   شۇڭا مېنىڭ  .بىراق مهن مۇسۇلمان، سهن بولساڭ كاپىر
ئېيتقان ئىمانىـڭ   ئىمان ئېيتساڭ،ئهمما سهن  .دۇرۇس ئهمهس بولۇشۇم

نهرسـىمۇ تهلهپ   ئوشۇقچهندىن مهن سه مېنىڭ مهھرى ھهققىم بولسۇن،
ئۇنىـڭ   ئىمـان ئېيتتـى،  تهلـهه   ئهبـۇ  ،شۇنىڭ بىـلهن . دېدىـ ،  مهنقىلماي

  .بولدىئىمانى ئۇممۇ سۇلهيمنىڭ مهھرى ھهققى 
 مهھـرى ھهققـى   پۈتۈن ئۆمرۈمـدە مهن : مۇنداق دەيدۇ) راۋىي(سابىت 

ــۇ ــۇلهيمنىڭكىدىن ئۇمم ــدىم   ېئ مۇس ــۆرۈپ باقمى ــالنى ك ــر ئاي . ســىل بى
 تهلـهه ئۇممـۇ   ئهبـۇ . ئىمـان ئېيـتىش بولغانىـدى   نىـڭ تويلـۇقى   ئۇ چۈنكى
  . ①مدىن پهرزەنتلىك بولدىسۇلهي

 )3341 :ئىانهس(

 ِفـي  أَْعطَى َمْن قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 4147
  .اْسَتَحلَّ فَقَْد َتْمًرا أَْو َسوِيقًا كَفَّْيِه ِملَْء اْمَرأٍَة َصَداقِ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3133(ئهلبانى  ①
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دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ جـــابىر  - 4147
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

 لىــق بىــر ئوچــۇمئۈچــۈن  ئايالنىــڭ مهھــرى ھهققــى كىمكــى بىــر«
   .①»ئۇ ئايالنى ئۆزىگه ھاالل قىلغان بولىدۇ ،ياكى خورما بهرسه تالقان

  )2110 :داۋۇد ئهبۇ(

 َنْسـَتْمِتعُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْهِد َعلَى كُنَّا قَالَ َجابِرٍ َعْن - 4148
  .الُْمْتَعِة َمْعَنى َعلَى الطََّعامِ ِمْن بِالْقُْبَضِة

ــابىر  - 4148 ــۇ  جـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
 ئاشـلىق  ئوچۇمنىڭ دەۋرىدە ئايالالرنى بىر هيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهل

  .ۇقۋاقىتلىق نىكاھىمىزغا ئالغانىدبهدىلىگه 
 َتَزوََّجـتْ  فََزاَرةَ َبنِي ِمْن اْمَرأَةً أَنَّ أَبِيِه َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َعاِمرِ ْبَن اللَِّه َعْبَد َعْن - 4149

 قَالَْت بَِنْعلَْينِ َوَماِلِك َنفِْسِك ِمْن أََرِضيِت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َنْعلَْينِ َعلَى
  .فَأََجاَزهَ قَال َنَعْم

ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر ئىبنى رەبىـئه دادىسـىنىڭ مۇنـداق     - 4149
مهھـرى  فهزارە قهبىلىسـىدىن بىـر ئايـال    : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــرىلگهن بىــ   ــۈن بې ــى ئۈچ ــدۈرۈپ،   ھهقق ر جــۈپ كېپىشــكه رازىلىــق بىل
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ياتلىق بولغانىدى،

بهدىلىـگه ئۇنىڭغـا    بىر جـۈپ كېـپىش  ڭنى ۈلكۈئۆزەڭنى ۋە مال مــ 
  :ئۇ ئايال دەپ سورىدى، ـ بېرىشكه رازى بولدۇڭمۇ؟

ـــ  ــدىـ ،   )رازى بولــدۇم( ھهئهـ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر  ،دېۋى
  . ②بۇ نىكاھنى تهستىقلىدى ۋەسهللهم

 )1113 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 456(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 190(ئهلبانى  ②
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 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََعلَ فَقَالَْت ذَِلَك َعْن َعاِئَشةَ لُْتَسأَ قَالَ َسلََمةَ أَبِي َعْن - 4150
  .ِدْرَهمٍ ِمائَِة َخْمُس َوذَِلَك َوَنشٍّ أُوِقيَّةً َعْشَرةَ اثَْنَتْي َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 مهن ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ: ســـهلهمه مۇنـــداق دەيـــدۇ ئهبـــۇ – 4150
: مۇنــداق دېــدى ئــۇ ىم،مهھــرى ھهققــى توغرىســىدا ســورىغانىد ئهنهــادىن 
ئاياللرىنىـڭ مهھـرى ھهققـى     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر

توغرا  تهڭگىگهبهش يۈز  ،بۇ .يېرىم ئۇقىيه بهرگهنىدىئون ئىككى ئۈچۈن 
   .①كېلهتتى

  )3347 :ئىانهس(

 متـاع  علـى  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تزوجƗ قالت عائشة عن - 4151
  .درƵا أربعني يسوى

ــدۇ   - 4151 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
مهھـرى ھهققىـم ئۈچـۈن قىرىـق     مېنىـڭ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②تهڭگىلىك مال بهرگهنىدى

 )»ئهلئهۋسهت«(

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَزوََّج أُمَّ َسلََمةَ َعلَـى َمَتـاعٍ   ”َعْن أََنسٍ،  - 4152
  .“ِقيَمُتُه َعَشَرةُ َدَراِهَم

ــۇئهنهس  - 4152 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ دىن رىــ
ھــۇ ســهلهمه رەزىيهلال ئۇممــۇ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 

  . ③ون تهڭگه قىممىتىدە مال بارگهنمهھرى ھهققى ئۈچۈن ئئهنهانىڭ 
 )بهززار ؛3385 :مهۋسىلى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3139(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهتىـيه ئهۋفـى ئىسـىملىك         ): 7490(ھهيسهمى  ②

ىلهر ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سـۈرگهن، ـ        لېكىن بهز. ھهدىسى زەئىپ كىشى بار
 .دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال مهۋسىلى، بهززار ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە     ): 7488(ھهيسهمى  ③
 .ھهكهم ئىبنى ئهتىييه ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 َمكُْرَمـةً  كَاَنْت لَْو فَإِنََّها النَِّساِء َصُدقَةَ ُتَغالُوا لَا أَلَا الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر قَالَ - 4153
 َعِلْمـتُ  َمـا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيُّ بَِها اكُْمأَْولَ لَكَانَ اللَِّه ِعْنَد َتقَْوى أَْو الدُّْنَيا ِفي

 أَكْثَـرَ  َعلَى َبَناِتِه ِمْن َشْيئًا أَْنكََح َولَا نَِساِئِه ِمْن َشْيئًا َنكََح َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ
  .أُوِقيَّةً َعْشَرةَ ِثْنَتْي ِمْن

 ئـى : مۇنـداق دېـگهن   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى خهتتاب  ئۆمهر - 4153
چـۈنكى   المـاڭالر، قىلىۋ مهھرى ھهققىنى يـۇقىرى ئايالالرنىڭ ! خااليىق

شهرەپلىك ئىـش   ادادۇني) يهنى مهھرى ھهققىنى يۇقىرى قىلىۋېلىش(بۇ 
نىڭ دەرگاھىدا تهقۋالىق سانىلىدىغان بىرەر ئىش هللاياكى ا غان بولسابول
بـۇ ئىشـنى   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ،ساپالنسا ئىدىېھ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    مهن پهيغهمـبهر . قىلغـان بـوالتتى   بۇرۇنسىلهردىن 
ــال ئــون  مهھــرى ھهققىنــىقىزلىرىنىــڭ  يــاكىلىرى ۋەســهللهمنىڭ ئاي

  . ①نى بىلمهيمهنۇۋەتكىنىئىككى ئۇقىيهدىن ئاشۇر
 )1114 :تىرمىزى(

 ِفـي  َعَداَوةٌ لََها َيكُونَ ىَحتَّ اْمَرأَِتِه بَِصُدقَِة لَُيْغِلي رَُّجلَال َوإِنَّ :ويف رواية – 4154
  .الِْقْرَبِة ِعلَْق لَكُْم كُلِّفُْت َيقُولَ َوَحتَّى َنفِْسِه

مهھـرى ھهققـى كۆپىيىـپ    نىـڭ  ئايالالر: هتتهيهنه بىر رىـۋاي  - 4154
 بشقا سهۋەغا قارىتا ئۆچمهنلىك پهيدا بولۇئايالىئهرنىڭ كۆڭلىدە  كهتسه،

مهن ســـــېنىڭ ســـــهۋەبىڭدىن ئۈســـــتۈمگه   ” :ئهر بولىـــــدۇ، ھهتتـــــا 
ـ ســالىدۇ،    مــۇدەپ “رەلمىگــۈدەك دەرىجىــدە ئېغىــر يــۈك ئارتىۋالــدىمۈكۆت

  . ②نهقىل قىلىنغاندېگهن ئىبارە قوشۇپ 
  )3349 :ئىانهس(

 اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَآَخى َعْوٍف ْبُن الرَّْحَمنِ َعْبُد قَِدَم قَالَ َماِلٍك ْبَن أََنس َعْن - 4155
 أَنْ َعلَْيـهِ  فََعَرَض اْمَرأََتاِن الْأَْنَصارِيِّ َوِعْنَد الْأَْنَصارِيِّ الرَّبِيعِ ْبنِ َسْعِد َوَبْيَن َبْيَنُه َوَسلََّم َعلَْيِه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 889(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3141(ئهلبانى  ②
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 السُّـوقَ  فَأََتى السُّوقِ َعلَى ُدلƌونِي َوَماِلَك أَْهِلَك ِفي لََك اللَُّه َباَرَك فَقَالَ َوَمالَُه أَْهلَُه ُيَناِصفَُه
 َوَضـرٌ  َوَعلَْيِه أَيَّامٍ َبْعَد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فََرآُه َسْمنٍ ِمْن َوَشْيئًا أَِقٍط ِمْن َشْيئًا فََربَِح
 َوْزنَ قَالَ إِلَْيَها ُسقَْت فََما قَالَ ةًأَْنَصارِيَّ َتَزوَّْجُت فَقَالَ الرَّْحَمنِ َعْبَد َيا َمْهَيْم فَقَالَ ُصفَْرٍة ِمْن
  .بَِشاٍة َولَْو أَْوِلْم قَالَ ذََهبٍ ِمْن َنَواٍة

رىـۋايهت  مۇنداق دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهنهس ئىبنى مالىك  - 4155
مهدىـــنىگه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئابـــدۇراھمان ئىبنـــى ئهۋف  :قىلىنىـــدۇ

 لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  سـهلال پهيغهمـبهر   ھىجرەت قىلىـپ كهلگهنـدە،  
قېرىنداش قىلىـپ   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغانسارى ئهئۇنى سهئد ئىبنى رەبىئ 

، ئۇ ئابـدۇراھمانغا ئايـالى   بولۇپسهئدنىڭ ئىككى ئايالى بار  .قويغان ئىدى
ــال     ــدۇراھمان  .ش تهكلىپىنــى بهردىۈشــۈدۇنياســىنى تهڭ بۆلـ ۋە م ئاب

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ  ــۇن    ـ ــڭـ خوت ــا اـ ۋە مــال     بالىلىرى ــا هللا دۇنيالىرىڭغ ــكهت ئات بهرى
 ،بازارغـا چىقىـپ   ېـدى ۋە د ــ ! غىنماڭا بازارنى كۆرسىتىپ قـوي ! قىلسۇن

بىـر قـانچه كـۈن     .تـوال پايـدا ئالـدى    ـ  ئـاز  ،سـېرىق مـاي سـېتىپ    ،قـۇرۇت 
ــيىن  ــدىن كې ــبهر  ،ئۆتكهن ــۇنى  پهيغهم ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  س

  :دە - ھالدا كۆردى سۈرۈۋالغان خۇشبۇي نهرسىلهرنى غابېشىـ ئۈستى 
ـــ ئهي  ــدۇراھمانـ ــدىمۇ؟ ! ئاب ــق بول ــرەر يېڭىلى ــورىدى ـ   بى . دەپ س
  :ئابدۇراھمان

سهلاللالھۇ پهيغهمبهر . دېدىـ ۆيلهندىم،  ئ غاالردىن بىر ئايالىئهنسار ــ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :دەپ سورىدى، ئابدۇراھمان ـ نېمه بهردىڭ؟ ــ مهھرى ھهققى ئۈچۈن
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر . دېدىـ كچه ئالتۇن بهردىم،  ۆبىر ئ ــ

  :ۋەسهللهم
 ـ  !گىـن قـوي بولسـىمۇ سـويۇپ زىيـاپهت بهر     ۇيـاق ت بىـر  ،ئۇنـداقتا ـــ  
  . دېدى

 )5072 :بۇخارى(
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 اْمَرأََتـانِ  َوِلـي  نِْصفَْينِ َماِلي فَأَقِْسُم َمالًا الْأَْنَصارِ أَكْثَُر إِنِّي :و يف رواية - 4156 
 لَـكَ  اللَُّه َباَرَك قَالَ فََتَزوَّْجَها ِعدَُّتَها اْنقََضْت فَإِذَا أُطَلِّقَْها ِلي فََسمَِّها إِلَْيَك أَْعَجَبُهَما ظُْرفَاْن
...  

  :مۇنداق دەپ كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 4156
ۈپ، مېلىمنـى ئىككىـگه بۆلـ    ـ  پۇل .الرنىڭ ئهڭ بېيىىمهن ئهنسارــ 

قايسىسـىنى  كۆرۈپ بـاققىن،   ئىككى ئايالىم بار، .يېرىمىنى ساڭا بېرەي
ــ ،ياقتۇرســاڭ ــاالق قىــاليش ــۇنى  ،قاندىن كېــيىنتوشــئىــددىتى  .ۇنى ت ئ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇراھمان . دېدى ـ! نىكاھىڭغا ئالغىن
  . دېدى ـ !...ساڭا بهرىكهت ئاتا قىلسۇنهللا اــ 

 )3780 :بۇخارى(

 إِنِّـي  فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى َرُجلٌ اَءَج قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4157
 ِفـي  فَإِنَّ إِلَْيَها َنظَْرَت َهلْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ لَُه فَقَالَ الْأَْنَصارِ ِمْن اْمَرأَةً َتَزوَّْجُت
 لَُه فَقَالَ أََواقٍ أَْرَبعِ َعلَى قَالَ َتَزوَّْجَتَها كَْم َعلَى قَالَ إِلَْيَها ْرُتَنظَ قَْد قَالَ َشْيئًا الْأَْنَصارِ ُعُيوِن
 َما الَْجَبلِ َهذَا ُعْرضِ ِمْن الِْفضَّةَ َتْنِحُتونَ كَأَنََّما أََواقٍ أَْرَبعِ َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ
  .ِمْنُه ُتِصيُب َبْعٍث ِفي َنْبَعثََك أَنْ َعَسى َولَِكْن ُنْعِطيَك َما ِعْنَدَنا

ــۇ – 4157 ــ ئهبـ ــۇرەيرە ۇھـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   بىـر كىشـى پهيغهمـبهر     :قىلىنىدۇ

  :يېنىغا كېلىپ
ـــ  پهيغهمــبهر . دېــدىـ ئۆيلهنــدىم،    بىــر ئايالغــا الردىنىمهن ئهنســارـ

  :يهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهله
لىرى بىرقانـداق  الرنىڭ كـۆز ىئۇ ئايالنى كۆردۈڭمۇ؟ چۈنكى ئهنسارــ 

  :ئۇ كىشى. دېدى كېلىدۇ، ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر. دېدىـ كۆردۈم، ــ 

ئــۇ . ەپ ســورىدىد ـ   بهردىــڭ؟ــــ مهھــرى ھهققــى ئۈچــۈن قانچىلىــك 
  :كىشى
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ـــ  ــۇقىيهـ ــۆت ئ ــم، ـ    ت ــدى بهردى ــ. دې ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى بهر پهيغهم
  :ۋەسهللهم

پ ۇمۈشنى خۇددى بـۇ تاغـدىن يونـ   ۈسىلهر ك ؟تۆت ئۇقىيه بهردىڭمۇــ 
بىزدە ھازىر ساڭا بهرگىدەك بىـر نهرسـه    ).ئىشلىتىسىلهر( ئالىدىغاندەك

شۇ يهردىن  ،يوق، بىراق سېنى قوشۇن بىلهن بىرگه بىر يهرگه ئهۋەتسهك
  . دېدى ، ـسا ئهجهپ ئهمهسئېلىنغان ئولجىدىن ساڭىمۇ تېگىپ قال

  )1424 :مۇسلىم(

 َولَْم َصَداقًا لََها َيفْرِْض َولَْم اْمَرأَةً َتَزوََّج َرُجلٍ َعْن ُسِئلَ أَنَُّه َمْسُعوٍد اْبنِ َعْن - 4158
 َوَعلَْيَها طَطََش َولَا َوكَْس لَا نَِساِئَها َصَداقِ ِمثْلُ لََها َمْسُعوٍد اْبُن فَقَالَ َماَت َحتَّى َهابِ َيْدُخلْ
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قََضى فَقَالَ الْأَْشَجِعيُّ ِسَناٍن ْبُن َمْعِقلُ فَقَاَم الِْمَرياثُ َولََها الِْعدَّةُ
  .َمْسُعوٍد اْبُن بَِها فَفَرَِح قََضْيَت الَِّذي ِمثْلَ ِمنَّا اْمَرأٍَة َواِشقٍ بِْنِت بِْرَوَع ِفي َوَسلََّم

بىر كىشى ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مهھـرى      – 4158
ئۆيلىنىپ، ئۇ ئايال بىلهن بىـرگه   غابىر ئايال ھهققىنى بهلگىلىمهستىن

ئىبنى . دىغانىبولماي تۇرۇپ ئۆلۈپ كهتكهن كىشى ھهققىدە پهتىۋا سورى
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمهسئۇد 

ىقداردا مهھـرى ھهققـى   مبېرىلگهن  غاڭىللىرىىس - ئۇ ئايالغا ئاچاــ 
ئــۇ . ئۇنىڭــدىن ئــاز بېرىشــكىمۇ، جىــق بېرىشــكىمۇ بولمايــدۇ .بېرىلىــدۇ

. دەپ پهتىـۋا بهردى ـ   ،دۇغـا مىراسـمۇ بېرىلىـ   نىڭئۇىـدۇ،  ئايال ئىـددەت تۇت 
  :بۇنى ئاڭلىغان مهئقىل ئىبنى سىنان ئهشجهئى ئورنىدىن تۇرۇپ

ىلىــدىن بىزنىــڭ قهب ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر ــــ 
ســېنىڭكىگه بولغــان بهرۋە بىنتــى ۋاشــىق ئىســىملىك ئايــال ھهققىــدە 

رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ئىبنى مهسئۇد . دېدى ـ  ،ئوخشاش ھۆكۈم چىقارغانىدى
  . ①بولدى تولىمۇ خۇرسهندىن سۆز بۇ

  )1145 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 914(ئهلبانى  ①
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 كَاَنـتْ  الَْخطَّابِ ْبنِ َزْيِد ُتبِْن َوأُمَُّها ُعَمَر ْبنِ اللَِّه ُعَبْيِد اْبَنةَ أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 4159
 أُمَُّهـا  فَاْبَتَغـتْ  َصـَداقًا  لََها ُيَسمِّ َولَْم بَِها َيْدُخلْ َولَْم فََماَت ُعَمَر ْبنِ اللَِّه ِلَعْبِد اْبنٍ َتْحَت
 َولَـمْ  ُنْمِسـكْهُ  لَْم َصَداٌق لََها كَانَ َولَْو َصَداٌق لََها لَْيَس ُعَمَر ْبُن اللَِّه َعْبُد فَقَالَ َصَداقََها
 َولََها لََها َصَداَق لَا أَنْ فَقََضى ثَابٍِت ْبَن َزْيَد َبْيَنُهْم فََجَعلُوا ذَِلَك َتقَْبلَ أَنْ أُمَُّها فَأََبْت َنظِْلْمَها
  .الِْمَرياثُ

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ نــافىئ – 4159
قىزنىـڭ ئانىسـى زەيـد ئىبنـى      بـۇ ( ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئۆمهرنىـڭ قىـزى  

ــدۇ  ــزى بولىـ ــڭ قىـ ــۆمهر ) خهتتابنىـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــۇ  ئابـ رەزىيهلالھـ
غـا مهھـرى ھهققىنـى پۈتۈشـمهي تـۇرۇپال يـاتلىق       نىڭ بىر ئوغلىئهنهۇما

 .هتتــىئۆلــۈپ ك بىــر تۆشــهكته بولۇشــتىن بــۇرۇن، ئېــرى بولــۇپ،بولغــان 
تهلهپ مهھــرى ھهققىنــى قىزنىــڭ ئانىســى قىزىنىــڭ   ،شــۇنىڭ بىــلهن

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر  .قىلدى
ـــ  ــهرىئهتته(ــ ــا ) شـ ــى قىزىڭغـ ــرى ھهققـ ــدۇ مهھـ  ئهگهر .بېرىلمهيـ

ۋە ئۇنىڭغــا ئــۇۋال قىلمىغــان تولــۇق بهرگهن  ،بېرىلىــدىغان بولســا ئىــدى
زەيـد ئىبنـى    بۇ سۆزنى قوبۇل قىلماي،قىزنىڭ ئانىسى . ېدىدـ بوالتتۇق،  

 .دىئايرىـپ قويۇشـقا چـاقىر    بـۇ مهسـىلىنى  نى ئهنهـۇ رەزىيهلالھۇ سابىت 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇزەيد ئىبنى سابىت 

دەپ ـ مىـراس بېرىلىـدۇ،    ئهممـا  بېرىلمهيدۇ،  مهھرى ھهققىقىزغا ــ 
  . دىھۆكۈم قىل

  )1120 :مالىك(

 َوقَْد ُتطَلَُّق الَِّتي إِلَّا ةٌُمْتَع ُمطَلَّقٍَة ِلكُلِّ َيقُولُ كَانَ أَنَُّه ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4160
  .لََها فُرَِض اَم نِْصُف فََحْسُبَها ُتْمَسْس َولَْم َصَداٌق لََها فُرَِض

: مۇنداق دەيتتـى  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر  - 4160
تۇرمۇشـىنى  ) تهرىپىـدىن ئېـرى  (ئېرىدىن ئاجراشقان ھهرقانـداق ئايالغـا   

مهھــرى ئهممــا  .كېــرەك ىىشــىلدەك نهرســه بېرم مــۇددەت قامــدىغۇۇمهلــ
ــى ــگهن ھهقق ــر   ۋە بهلگىلهن ــلهن بى ــرى بى ــيىن ئې ــاھتىن كې يهردە  نىك
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ــا     ــقان ئايالغ ــۇرۇپ ئاجراش ــاي ت ــگهنبولم ــرى ھهققى بهلگىلهن ــڭ مهھ نى
  . بولىدۇ ېرىلسهيېرىمى ب

 )1212 :مالىك(

 َتَزوََّجَها إِذَا الَْمْرأَِة ِفي قََضى بِالَْخطَّا ْبَن ُعَمَر أَنَّ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 4161
  .الصََّداُق َوَجَب فَقَْد ُتوُرالسُّ أُْرِخَيْت إِذَا أَنَُّه الرَُّجلُ

ىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۆمهر    تسهئىد ئىبنى مۇسهييهب - 4161
ئېــرى بىــلهن  )نىكــاھتىن كېــيىن( رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئىبنــى خهتتــاب

نىكـاھتىن بـۇرۇن بهلگىلهنمىـگهن    (نىـڭ  خاس ھۇجرىغـا كىـرگهن ئايال  
ھۆكـۈم   مهھرى ھهققىنىڭ تولۇق بېرىلىشـى كېـرەكلىكىگه  ) بولسىمۇ
  . چىقارغان

 )1121 :مالىك(

 َصلَّى النَّبِيِّ أَْصَحابِ ِمْن َرُجلٍ َعْن ثَْوَبانَ ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد ْبُن ُمَحمَُّد َعْن - 4162
 أَنْ َوأََراَد َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ بِْنَت فَاِطَمةَ َتَزوََّج لَمَّا ِليŋاَع أَنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 اللَّـهِ  َرُسولَ َيا فَقَالَ َشْيئًا ُيْعِطَيَها َحتَّى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََمَنَعُه بَِها َيْدُخلَ
 َدَخـلَ  ثُمَّ ِدْرَعُه فَأَْعطَاَها ِدْرَعَك أَْعِطَها َسلََّمَو َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ لَُه فَقَالَ َشْيءĄ ِلي لَْيَس
  .بَِها

ــهۋبان    - 4162 ــى ســـ ــدۇراھمان ئىبنـــ ــى ئابـــ ــۇھهممهد ئىبنـــ مـــ
ئهلـى  : ساھابىلهردىن بىرىنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ     

نىڭ قىـزى  هلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  سـ پهيغهمـبهر   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ئۇنىــڭ بىــلهن بىــر  ،ئۆيلهنگهنــدىن كېــيىن غــائهنها فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ
ئـۇنى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر  ،دىىۋۇيهردە بولماقچى بول

ئهلـى   .ئايالىغا بىرەر نهرسـه بهرمهي تـۇرۇپ بىـر يهردە بولۇشـتىن توسـتى     
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

. ـ دېگهنىـدى يـوق،    نهرسـه دەك ۈمهندە ئۇنىڭغا بهرگ! رەسۇلۇلالھئى ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
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رەزىيهلالھـۇ  ئهلـى   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى  ــ ! گىـن ساۋۇتىڭنى بهرــ 
يهردە  ئانـدىن بىـر   ،سـاۋۇتىنى بېرىـپ   )ھهزرىتى فاتىمهگه( ئۇنىڭغا ئهنهۇ
  . ①بولدى

 )2126 :داۋۇد ئهبۇ(

 اْمَرأَةً أُْدِخلَ أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََمَرنِي قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4163
  .َشْيئًا ُيْعِطَيَها أَنْ قَْبلَ َزْوجَِها َعلَى

ــدۇ    - 4163 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ــالنى ئېــر  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  مهھــرى ) ئۇنىڭغــا( ىبىــر ئاي

ئېرىنىـڭ يېنىغـا كىرگـۈزۈپ    بىرەر نهرسه بېرىشتىن بۇرۇن  ھهققىدىن
   .②قويۇشۇمغا بۇيرىدى

  )2128 :داۋۇد ئهبۇ(

 اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 4164
 لََها فَُهَو النِّكَاحِ ِعْصَمِة قَْبلَ ِعَدٍة أَْو ِحَباٍء أَْو َصَداقٍ َعلَى ُنِكَحْت اْمَرأٍَة يَُّماأَ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه
  .أُْخُتُه أَْو اْبَنُتُه الرَُّجلُ َعلَْيِه أُكْرَِم َما َوأََحقُّ أُْعطَاُه ِلَمْن فَُهَو النِّكَاحِ ِعْصَمِة َبْعَد كَانَ َوَما

 ئهيب دادىسـىدىن، دادىسـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر     ئهمر ئىبنـى شـۇ   - 4164
نىڭ مۇنــداق ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  دىن پهيغهمــبهررەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ

شـتىن بـۇرۇن   ۇنىكـاھ ئوقۇل  ئايالغـا  ھهرقانـداق « :گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ ېد
ــرىلگهن  ــى،  بې ــان    غاتۋســومهھــرى ھهقق ــيىن بېرىشــكه ۋەدە قىلىنغ ــاكى كې ي
بولغانـدىن  ئوقۇلـۇپ  نىكـاھ   .غا تېگىشلىك بولىـدۇ ىر نهرسه شۇ ئايالھهرقانداق ب

بىـر كىمـگه   . ③بولىـدۇ  شـۇنىڭ  سـه، كېيىن بېرىلگهن نهرسه كىمگه ئاتـاپ بېرىل 
  . ④»غاتتۇرۋغات ئهڭ ھاالل سوۋدىن بېرىلگهن سوسىقىزى ۋە ھهمىشىرىسى يۈزى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 461(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 463(ئهلبانى  ②
يهنى نىكاھ ئوقۇلۇشتىن بۇرۇن ۋەلىي تاپشۇرۇپ ئالغان ھهرقانداق نهرسه قىزنىڭ بولىدۇ، نىكاھ ئوقۇلۇپ  ③

 .شۇنىڭ بولىدۇ ،اپشۇرۇپ ئالغان نهرسىلىرى كىمگه ئاتاپ بېرىلگهن بولسابولغاندىن كېيىن ۋەلىينىڭ ت
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 214(ئهلبانى  ④
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 )3353 :ئىانهس(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْنُه ُهاللَّ َرِضَي َعاِمرٍ ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن - 4165
  .الْفُُروَج بِِه اْسَتْحلَلُْتْم َما بِِه ُتوفُوا أَنْ الشُُّروȓِ أََحقُّ َوَسلََّم

ــامىر    - 4165 ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ــۇ ئـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  : ېگهناق دمۇند سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

تـوي  ىنى بولغ تېگىشلىكئادا قىلىشىڭالرغا ئهڭ  شهرتلهر ئىچىدە«
  . »قىلغاندا ئايال تهرەپنىڭ سىلهرگه قويغان شهرتلىرىدۇر

 )5151 :بۇخارى(

 الَْمـْرأَةِ  ُيْمنِ ِمْن إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعاِئَشةَ َعْن - 4166
  .َرِحِمَها َوَتْيِسَري َصَداِقَها َوَتْيِسَري ِخطَْبِتَها ِسَريَتْي

ــۇ  - 4166 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

 ىمۇۋاپىق ۋە تۇغۇت مهھرى ھهققىئىشلىرى ئاسان،  چاي ئىچۈرۈش«
  . ①»دۇربهرىكهتلىك ئايال ئهڭئايال  لغانبو قواليلىق

 )23957 :ئهھمهد(

 بِِمائَـةِ  لََها فَأَْرَسلَ اْمَرأَةً، َعِليٍّ بن الَْحَسُن َتَزوََّج” :قَالَ ِسريِيَن، اْبنِ َعنِ - 4167
  .“ِدْرَهمٍ أَلُْف َجارَِيٍة كُلِّ َمَع َجارَِيٍة،

نىـڭ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئهلـى  : ئىبنى سىرىن مۇنداق دەيـدۇ  - 4167
) ئـۇ ئايالنىـڭ  ( ئۆيلهنگهنـدە،  غـا بىر ئايال رەزىيهلالھۇ ئهنهۇوغلى ھهسهن ئ

يــۈز دېــدەك يوللىغــان بولــۇپ، ھهر بىــر دېــدەكته  مهھــرى ھهققــى ئۈچــۈن
  . ②مىڭدىن تهڭگه بار ئىدى

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئۇسامه ئىبنى ): 7482(ھهيسهمى  ①

ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى   بهزىلهر . زەيد ئىبنى ئهسلهم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
 .ئىمام ئهھمهدنىڭ قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىلگىرى سۈرگهن

ــهمى  ② ــنىڭ        ): 7503(ھهيس ــهھىه ھهدىس ــرى س ــۇپ، راۋىلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  )2564 :»ئهلكهبىر«(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسِمْعُت: قَالَ أَبِيِه، َعْن الْكُْرِديِّ، َمْيُموٍن َعْن - 4168
 الَْمْهرِ ِمَن قَلَّ بَِما اْمَرأَةً َتَزوََّج َرُجلٍ أَيَُّما”: ِمَرارٍ َعْشَر َبلَغَ َحتَّى ثَالثَةً َوال َمرََّتْينِ َوال َمرَّةً ال
 اللََّه لَِقَي َحقََّها، إِلَْيَها ُيǘَدِّ َولَْم فََماَت َخَدَعَها، َحقََّها، إِلَْيَها ُيǘَدَِّي أَنْ َنفِْسِه ِفي لَْيَس كَثَُر أَْو
  .“َزاٍن َوُهَو الِْقَياَمِة َيْوَم

مهن : دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   مهيمۇن كۇردى دادىسـى  - 4168
بىــر، ئىككــى يــاكى ئــۈچ نىڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر

 مۇنـداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان    دەكئون قېتىمقېتىم ئهمهس، بهلكى 
 ،كـــۆپ بولســـۇن يـــاكىئـــاز مهيلـــى ھهر قانـــداق بىـــر ئـــادەم «: ئىـــدىم

بهلگىلهنگهن مهھرى ھهققىنى بېرىش نىيىتى يـوق تـۇرۇپ بىـر ئايالغـا     
ئۇ ئايالنىڭ ھهققىنى تولۇق  ئهگهر. ئۇ ئايالنى ئالدىغان بولىدۇ ئۆيلهنسه،

نىـڭ ئالـدىغا زىنـاخور    هللاقىيامهت كـۈنى ا  ،ئادا قىلماستىن ئۆلۈپ كهتسه
   .①»ى بىلهن بارىدۇسۈپىت

 )»ئهلسهغىر«ۋە  »ئهلئهۋسهت«(

 َما نَِساِئِه ِمْن َشْيٍء َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ أَْولََم َما قَالَ أََنسٍ َعْن - 4169
  .بَِشاٍة َمأَْولَ َزْيَنَب َعلَى أَْولََم

 :ىنىــدۇمۇنــداق رىــۋايهت قىلدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهنهس  - 4169
 غــائهنها زەيــنهب رەزىيهلالھــۇ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 
، بىر قوي سـويۇپ زىيـاپهت بهرگهن بولـۇپ، باشـقا ئاياللىرىغـا      ئۆيلهنگهندە

  . ئۆيلهنگهندە بهرگهن زىياپهتنىڭ ھېچبىرىدە بۇنداق قىلمىغانىدى
 )5168 :بۇخارى(

  .َتَركُوُه َحتَّى َولَْحًما ًزاُخْب أَطَْعَمُهْم قَالَ: ويف رواية - 4170

                                                 
 ت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچىلىكتۇر، ـ دېگهن،بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايه): 7507(ھهيسهمى  ①
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ــۋايهتته  - 4170 ــر رى ــيىلگهن  يهنه بى ــداق دې ــا :مۇن ــان  مېهمانالرغ ن
مېهمــانالر يهپ  تاماقنىــڭ كۆپلۈكىــدىن . تارقىتىلــدىگــۆش  بىــلهن

   .بواللماي ئاشۇرۇپ قويدى
  )1428 :مۇسلىم(

 أَنْ َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولُ أََمَرَنا قَالََتا َسلََمةَ َوأُمِّ َعاِئَشةَ َعْن - 4171
 أَْعـَراضِ  ِمـنْ  لَيًِّنا ُتَراًبا اُهفَفََرْشَن الَْبْيِت إِلَى فََعَمْدَنا َعِليٍّ َعلَى ُنْدِخلََها َحتَّى فَاِطَمةَ ُنَجهَِّز
 َعـذًْبا  َماءă َوَسقَْيَنا َوَزبِيًبا َتْمًرا أَطَْعْمَنا ثُمَّ بِأَْيِديَنا فََنفَْشَناُه ِليفًا ِمْرفَقََتْينِ َحَشْوَنا ثُمَّ الَْبطَْحاِء
 َرأَْيَنا فََما السِّقَاُء َعلَْيِه َوُيَعلََّق الثَّْوُب َعلَْيِه ِلُيلْقَى الَْبْيِت َجانِبِ ِفي فََعَرْضَناُه ُعوٍد إِلَى َوَعَمْدَنا
  .فَاِطَمةَ ُعْرسِ ِمْن أَْحَسَن ُعْرًسا

: ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئائىشه ۋە ئۇممۇ - 4171
ئهنهـا   بىزنى فاتىمه رەزىيهلالھۇ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئۆيىگه كۆچۈرۈلۈشتىن بـۇرۇن، ھۇجرىسـىنى   ئهلى 
نىــڭ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇشــۇنىڭ بىــلهن بىــز ئهلــى . تهييارالشــقا بۇيرىــدى
 يۇمشاق توپىنى بهتها تهرەپتىن كهلتۈرۈلگهن ،لىپياتىدىغان ئۆيىگه كې

ئاندىن ئىككى كىشىلىك ياسـتۇق تىكىـپ، ئـۇنى ئـۆز     . يايدۇق ھۇجرىغا
توي زىياپىتى . قولىمىز بىلهن تىتقان خورما تااللىرى بىلهن تولدۇردۇق

ئۆينىـڭ بىـر چېـتىگه    . ئۈچۈن خورما، قـۇرۇق ئـۈزۈم ۋە تاتلىقسـۇ بهردۇق   
بىـر پـارچه    ېسىش ئۈچـۈن قاتارلىقالرنى ئ ىۇلۇمتسۇ كېچهك ۋە  ـ  مىكىي

 ياخشى ئـۆتكهن دەك كىئهنهانىڭ بىز فاتىمه رەزىيهلالھۇ. ئورناتتۇقياغاچ 
   .①كۆرۈپ باقمىدۇقتوي 

  )1911 :ئىبنى ماجه(

 اللَُّه لَّىَص النَّبِيُّ أَْولََم قَالَْت َشْيَبةَ بِْنِت َصِفيَّةَ أُمِِّه َعْن َصِفيَّةَ ْبنِ َمْنُصورِ َعْن - 4172
  .َشِعريٍ ْنِم بُِمدَّْينِ نَِساِئِه َبْعȐِ َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه

ســى ســهفىيه بىنتــى شــهيبه  ىمهنســۇر ئىبنــى ســهفىيه ئان  - 4172
پهيغهمـبهر  : ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ رەزىيهلالھۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 419(ئهلبانى  ①
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ئىككـى   ،دەئۆيلهنگهنـ  گهئاياللرىـدىن بىـرى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
   .ىدىمۇد ئارپا بىلهن زىياپهت بهرگهن

  )5172 :ۇخارىب(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َبلََغنِي لَقَْد قَالَ أَنَُّه َسِعيٍد ْبنِ َيْحَيى َعْن - 4173
  .لَْحٌم َولَا ُخْبٌز ِفيَها َما بِالَْوِليَمِة ُيوِلُم كَانَ َوَسلََّم

ــا ئ - 4173 ــدۇ   يهھيـ ــداق دەيـ ــهئىد مۇنـ ــى سـ ــىمچه، :ىبنـ  ئاڭلىشـ
 بولمىغــانگۆشــمۇ ، نــانمۇ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر 
  . هرگهنىكهنزىياپهتمۇ ب

  )1158 :مالىك(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َدَعا السَّاِعِديَّ أَُسْيٍد أََبا أَنَّ َسْعٍد ْبَن َسْهلَ َعْن - 4174
 أَْنقََعـتْ  َمـا  أََتْدُرونَ قَالَ أَْو فَقَالَْت الَْعُروُس َوِهَي َيْوَمِئٍذ َخاِدَمُهْم اْمَرأَُتُه فَكَاَنْت ِسِهِلُعْر

  .َتْورٍ ِفي اللَّْيلِ ِمْن َتَمَراٍت لَُه أَْنقََعْت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ِلَرُسولِ
مۇنـداق رىـۋايهت   دىن ئهنهـۇ  رەزىيهلالھۇسهھل ئىبنى سهئد  - 4174
سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۇسهيد سائىدى  ئهبۇ :قىلىنىدۇ

تېخى شـۇ كـۈنى كـېلىن بولغـان      .دىنى تويىغا چاقىرئهلهيهى ۋەسهللهم
ــرلىكته    ــلهن بى ــهھل بى ــال س ــزمهت قى ېمئاي ــا خى ــاتتىهمانالرغ . لىۋات

ى ۋەسـهللهمگه نـېمه   كېلىننىڭ ئۇ كۈنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـ   
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر ئىچكۈزگىنىنى بىلهمسىلهر؟ ئـۇ ئايـال   

ــر قاچى ۋەســهللهمنىڭ ئىچىشــى ئۈچــۈن   ــايرىم بى ــدە ئ ــكېچى ــا غ ا خورم
  . كهنشهربىتى تهييارلىغان ئى

 )5183 :بۇخارى(

 َيْومٍ أَوَّلِ طََعاُم َوَسلََّم ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َمْسُعوٍد اْبنِ َعْن - 4175
  .بِِه اللَُّه َسمََّع َسمََّع َوَمْن ُسْمَعةٌ الثَّاِلِث َيْومِ َوطََعاُم ُسنَّةٌ الثَّانِي َيْومِ َوطََعاُم َحقٌّ

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 4175
  : ق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇندا
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ــوي ئۈچــۈن (« ــاپهت   ) ت ــرىلگهن زىي ، كېرەكلىــكبىرىنچــى كــۈنى بې
 ىنــىنچى كــۈنى بېرىلگىســۈننهت، ئــۈچ ىنــىئىككىنچــى كــۈنى بېرىلگ

كىمكـى ئـۆزىنى    .تـۇر )باشقىالرغا ئۆزىنى كـۆز ـ كـۆز قىلىـش    (ھهشهمهت 
قىلمىشلىرىنى ) ناچار(ئۇنىڭ هللا ا ،كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىش قىلىدىكهن

  . ①»ىالپ قويىدۇباشقىالرغا ئاشكار
 )1097 :تىرمىزى(

 ُدِعـيَ  إِذَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4176
  .، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعفَلَْيأِْتَها الَْوِليَمِة إِلَى كُْمأََحُد

ــدۇلالھ ئىبنــى - 4176 ــۆمهر  ئاب ــائ ــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم دىن رى
   :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

تامـاقتىن   ،روزىـدار بولمىسـا   .كىم تويغا چاقىرىلغان بولسا بارسۇن«
   .②»دۇئا قىلسۇن) ساھىپخانغا( ،روزىدار بولسا .سۇنېي

 )3736 :داۋۇد ئهبۇ(

 الْأَغْنَِياُء إِلَْيِه ُيْدَعى الَْوِليَمِة طََعاُم الطََّعاُم بِئَْس َيقُولُ كَانَ أَنَُّه ْيَرةَُهَر أَبِي َعْن - 4177
  .َوَرُسولَُه اللََّه َعَصى فَقَْد الدَّْعَوةَ َيأِْت لَْم فََمْن الَْمَساِكُني َوُيْتَرُك

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4177
   :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهمبهر پهيغ

تـوي زىيـاپىتى    تاشـالپ قويۇلغـان  ، كهمبهغهللهر پبايالر چاقىرىلى«
نىـڭ  هللاۋە اهللا ا بارمىسـا، كىمكى چاقىرىلغان يهرگه . ئهڭ ناچار زىياپهتتۇر

  . »لىق قىلغان بولىدۇيرەسۇلىغا ئاسى
 )1432 :مۇسلىم(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 419(ئهلبانى  ①
 سهھىه، ـ دېگهن،): 3180(ئهلبانى  ②
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 إِلَْيَهـا  َوُيْدَعى َيأِْتيَها َمْن ُيْمَنُعَها الَْوِليَمِة طََعاُم لطََّعامِا َشرُّ قَالَ :ويف رواية - 4178
  .َيأَْباَها َمْن

ىـــدىغانالر كېل« :ه مۇنـــداق دېـــيىلگهنيهنه بىـــر رىـــۋايهتت - 4178
الر چاقىرىلغــان تــوي زىيــاپىتى ئهڭ ناچــار    كهلمهيــدىغان چاقىرىلمــاي،

   .»زىياپهتتۇر
 ) 1432 :مۇسلىم(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ َيقُولُ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َمَرُع ْبَن اللَِّه َعْبَد َعْن - 4179
 الُْعـْرسِ  ِفي الدَّْعَوةَ َيأِْتي اللَِّه َعْبُد َوكَانَ قَالَ لََها ُدِعيُتْم إِذَا الدَّْعَوةَ َهِذِه أَجِيُبوا َوَسلََّم َعلَْيِه
  .َصاِئٌم َوُهَو الُْعْرسِ َوغَْيرِ

رەزىيهلالھـۇ  ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر    : نافىئ مۇنـداق دەيـدۇ   – 4179
چاقىرىلغـان  «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭدىن پهيغهمبهر ئهنهۇما

ــا بېــرىڭالر ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ  . دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم» تويغ ئىبنــى ئ
پهت روزىــدار بولســىمۇ، مهيلــى تــوي زىيــاپىتى يــاكى باشــقا زىيــا  ئهنهۇمــا

   .بولسۇن، چاقىرىلغان يهرنىڭ ھهممىسىگه باراتتى
  )5179 :بۇخارى(

 كُـَراعٍ  إِلَـى  ُدِعيُتْم إِذَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 4180
  .فَأَجِيُبوا

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 4180
  : همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغ

  . »رچاقىرىلساڭالرمۇ بېرىڭالپاقالچاق پىشۇرۇلغان زىياپهتكه «
 )1429 :مۇسلىم(

 فَلَْم ُدِعَي َمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ ُعَمَر ْبُن اللَِّه َعْبُد قَالَ - 4181
  .ُمِغًريا َوَخَرَج َسارِقًا َدَخلَ َدْعَوٍة غَْيرِ َعلَى َدَخلَ َوَمْن َوَرُسولَُه اللََّه ىَعَص فَقَْد ُيجِْب

ــۋايهت    - 4181 ــادىن رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب
   :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن



   ھهققى، توي زىياپىتى ۋە چاقىرغان يهرگه بېرىشمهھرى 

349 

ــان يهرگه بارمى« ــچاقىرىلغـ ــىاغـ ــڭهللاۋە هللا ا ن كىشـ ــۇلىغا  نىـ رەسـ
 بارغان كىشى ئۇ يهرگه چاقىرىلمىغان يهرگه .لىق قىلغان بولىدۇيئاسى

   .①»چىقىدۇ دەك، تاجاۋۇزچىئوغرىدەك كىرىپ
  )3741 :داۋۇد ئهبۇ(

 أََحـُدكُمْ  ُدِعـيَ  إِذَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4182
  .فَلَْيطَْعْم ُمفِْطًرا كَانَ فَلُْيَصلِّ َوإِنْ َصاِئًما كَانَ فَإِنْ فَلُْيجِْب

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4182
  : ېگهنمۇنداق د ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

 ،روزىـدار بولسـا   .كىمكى بىـر يهرگه چاقىرىلسـا، شـۇ يهرگه بارسـۇن    «
تامــاق  ،روزىــدار بولمىســا .دۇئــا قىلســۇن رەھــمهت تىــلهپ )غاســاھىبخان(
   .»سۇنېي

  )1431 :مۇسلىم(

 إِذَا قَـالَ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4183
  .اِئٌمَص إِنِّي َيقُلْفَلْ َصاِئٌم َوُهَو طََعامٍ إِلَى أََحُدكُْم ُدِعَي

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 4183
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . »دېسۇن “ئىدىم مهن روزىدار” :تاماققا چاقىرىلسا روزىدار بىرىڭالر«
 )1150 :مۇسلىم(

 َصلَّى النَّبِيِّ أَْصَحابِ ِمْن َرُجلٍ َعْن رِيِّالِْحْمَي الرَّْحَمنِ َعْبِد ْبنِ ُحَمْيِد َعْن - 4184
 َباًبا أَقَْرَبُهَما فَأَجِْب الدَّاِعَياِن اْجَتَمَع إِذَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  .َسَبَق الَِّذي فَأَجِْب أََحُدُهَما َبَقَس َوإِنْ جَِواًرا أَقَْرَبُهَما َباًبا َبُهَماأَقَْر فَإِنَّ

ــيهرى    - 4184 ــدۇراھمان ھىم ــد ئىبنــى ئاب ــر ھۇمهي ســاھابىدىن بى
گهنلىكىنــى ېنىڭ مۇنــداق دســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 798(ئهلبانى  ①
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ئـۆيى   ،چاقىرسـا ئـۆيىگه   ئىككى كىشى بىـرال ۋاقىتتـا  « :رىۋايهت قىلىدۇ
يــېقىن  ئــۆيى، چــۈنكى ىنغنىڭ ئــۆيىگه بــارىئهڭ يــېقىن بولغــان كىشــ
ئهگهر بىرى يهنه بىرىدىن . يېقىن بولىدۇ تىمۇبولغىنى قوشنىدارچىلىق

   .① »!غىنچاقىرغاننىڭ ئۆيىگه بار راقبۇرۇنبۇرۇن چاقىرغان بولسا، 
  )3756 :داۋۇد ئهبۇ(

لَُه أَُبـو ُشـَعْيبٍ   َعْن أَبِي َمْسُعوٍد الْأَْنَصارِيِّ قَالَ كَانَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ ُيقَالُ  - 4185
 ِلُغلَاِمِه َوكَانَ لَُه غُلَاٌم لَحَّاٌم فََرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعَرَف ِفي َوْجهِِه الُْجوَع فَقَالَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َخـاِمَس   َوْيَحَك اْصَنْع لََنا طََعاًما ِلَخْمَسِة َنفَرٍ فَإِنِّي أُرِيُد أَنْ أَْدُعَو النَّبِيَّ َصلَّ
ُجلٌ فَلَمَّـا  َخْمَسٍة قَالَ فََصَنَع ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعاُه َخاِمَس َخْمَسٍة َواتََّبَعُهْم َر

تََّبَعَنا فَإِنْ ِشئَْت أَنْ َتأْذَنَ لَُه َوإِنْ ِشئَْت َرَجـَع  َبلَغَ الَْباَب قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َهذَا ا
  .قَالَ لَا َبلْ آذَنُ لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه

الرنىڭ ئىچىدە ىئهنسار: مهسئۇد ئهنسارى مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ – 4185
ــۇ ــۇپ، شــۇئهيب ئىســىملىك بىــر   ئهب ــار بول ــادەم ب ئۇنىــڭ قاسســاپلىق  ئ

 پهيغهمــبهر ، ئهبــۇ شــۇئهيببىــر كــۈنى. ىــدىقىلىــدىغان بىــر قــۇلى بــار ئ
ــهللهم  ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــدىن  ســ ــۆرۈپال ئۇنىــــڭ چىرايىــ نى كــ
  :دە، خىزمهتچىسىگه - قورسىقىنىڭ ئاچلىقىنى سهزدى

ــز   ـــ تې ــولـ ــارلىغىن، مهن    ! ب ــاق تهيي ــىلىك تام ــزگه بهش كىش بى
ــبهر  ــرى    پهيغهم ــىنىڭ بى ــهللهمنى بهش كىش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
خىزمهتچــى تامــاقنى تهييارلىغانــدىن . دېــدى چــاقىرىمهن، ـ   ســۈپىتىدە
بىـرى   نىڭنى بهش كىشـى ئهلهيهىسسـاالم ئۇ كىشى پهيغهمبهر  ،كېيىن

ئهگىشـىپ  مېهمانالرغـا چاقىرىلمىغـان بىـرەيلهن     .سۈپىتىدە چاقىردى
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه  ،دەرۋازا ئالدىغا كهلگهنـدە  .بىرگه كهلدى

  :ۋەسهللهم
كهلـدى، خالىسـاڭ ئۇنىـڭ     ىچهشى بىزگه ئهگىشىپ بۇ يهرگۇ كىــ ب

  :ئۇ. دېدى ، ـكىرىشىگه رۇخسهت قىل، خالىمىساڭ قايتىپ كهتسۇن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 802(ئهلبانى  ①
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 ــ ! مۇ سـىلهر بىـلهن بىلـله كىرسـۇن    قايتىپ كهتمىسۇن، ئۇ ،ياقــ 
   .دېدى

 )2036 :مۇسلىم(

 طَيِّـبَ  كَانَ فَارِِسيŋا َوَسلََّم ْيِهَعلَ اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه ِلَرُسولِ َجاًرا أَنَّ أََنسٍ َعْن - 4186
 لَا فَقَالَ ِلَعاِئَشةَ َوَهِذِه فَقَالَ َيْدُعوُه َجاَء ثُمَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ِلَرُسولِ فََصَنَع الَْمَرقِ
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَفَ َيْدُعوُه فََعاَد لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ
 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َيْدُعوُه َعاَد ثُمَّ لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ لَا قَالَ َوَهِذِه
  .َمْنزِلَُه أََتَيا َحتَّى َيَتَدافََعاِن قَاَمافَ الثَّاِلثَِة ِفي َنَعْم قَالَ َوَهِذِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهنهس  - 4186
بىـر قوشنىسـى    ئىرانلىق نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

، ئـۇ  بىـر كـۈنى  . ئۇ ئـادەم شـورپىنى بهكمـۇ مېزىلىـك قىالتتـى     بولۇپ، بار 
نى ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهميغهمـــبهر په قىلىـــپ،شـــورپا ئـــادەم 

ئهلهيهىسســاالم ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ   پهيغهمــبهر  .چــاقىرغىلى كهلــدى 
  :ئهنهانى ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ
  :ئىرانلىق. دەپ سورىدى ــ ئۇنىمۇ چاقىردىڭمۇ؟ ـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دىگهنىدېـ ياق، ــ 
 .يهنه كېلىپ چـاقىردى  ئادەمئۇ . دېدى يمهن، ـ بارمامهنمۇ  ،ئۇنداقتاــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنهپهيغهمبهر 
  :ئىرانلىق يهنه. ــ ئۇنىمۇ چاقىردىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

  :ــ ياق، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
م ئىرانلىـق ئـۈچىنچى قېـتى   . ــ ئۇنداقتا، مهنمـۇ بارمـايمهن، ـ دېـدى    

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. چاقىرىپ كهلدى
  :ئىرانلىق. ــ ئۇنىمۇ چاقىردىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

ئىككىسـى دەرھـال ئورۇنلىرىـدىن     شـۇنىڭ بىـلهن،  . ـــ ھهئه، ـ دېـدى   
  . تۇرۇپ، ئىرانلىق قوشنىسىنىڭ ئۆيىگه ئارقا ـ ئارقىدىن كىرىپ كهتتى

  )2037 :مۇسلىم(
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 ئۆيلىنىشكه توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالر ۋە ئېمىلداشلىق

ُحرَِّمـْت  ﴿َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َحُرَم ِمْن النََّسبِ َسْبٌع َوِمْن الصِّْهرِ َسْبٌع ثُمَّ قََرأَ  - 4187
  .الْآَيةَ Ŷَعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم

 نهسهبتىن بولغان يهتته: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما - 4187
ىدىكى يهتــته كىشــى بىــلهن   كىشــى ۋە قــۇدا ـ بــاجىلىق مۇناســىۋىت      

سـىلهرگه ئـانىلىرىڭالرنى،   : ئانـدىن . ــ دېـدى   ھـارام بولىـدۇ،   ىنىشئۆيل
ــىرىلىرىنى،     ــڭ ھهمش ــىرىلىرىڭالرنى، ئاتاڭالرنى ــى، ھهمش قىزلىرىڭالرن
ئاناڭالرنىڭ ھهمشىرىلىرىنى، قېرىندىشىڭالرنىڭ قىزلىرىنـى، قېـيىن   

باشــقا ئهردىــن (لهر بىــر يهردە بولغــان ئاياللىرىڭالرنىــڭ ئانــاڭالرنى، ســى
بـۇ شـهرت ئهمهس، ئۆيـدە    (ئۆيۈڭالردا تهربىـيهلهنگهن قىزلىرىنـى   ) بولغان

ــىمۇ  ــيهلهنمىگهن بولس ــدى  ) تهربى ــارام قىلىن ــېلىش ھ ــىلهر . ئ ئهگهر س
ئۇالرنىڭ ئانىلىرى بىلهن بىر تۆشـهكته بولمىغـان بولسـاڭالر، بـۇ چاغـدا      

ــۇالرنى ئالســاڭال ــاك يوقتــۇر ئ ــۆز پۇشــتۇڭالردىن بولغــان  . ر، ھــېچ ب يهنه ئ
بالىلىرىڭالرنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ۋە ئىككى ھهمشىرىنى بىـرال  

لېكىن ئـۆتكهنكىلهر  . ۋاقىتتا ئهمرىڭالردا ساقلىشىڭالر ھارام قىلىندى
ھهقىقهتهن هللا ا. ئهپۇ قىلىنىدۇ) يهنى جاھىلىيهت دەۋرىدە قىلغىنىڭالر(

دېـگهن   ①ناھـايىتى مېهرىبانـدۇر  ) بهنـدىلهرگه (چىدۇر مهغفىرەت قىلغۇ
  . ئايهتنى ئوقۇدى

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(                    

                                                 
  .ـ ئايهت 23ا، سۈرە نىس ①
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 قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 4188
 فَلَْيـْنِكحْ  بَِها َدَخلَ َيكُْن لَْم َوإِنْ اْبَنِتَها نِكَاُح لَُه َيِحلƌ فَلَا بَِها فََدَخلَ اْمَرأَةً َنكََح َرُجلٍ أَيَُّما
 .أُمَِّها نِكَاُح لَُه َيِحلƌ فَلَا بَِها َيْدُخلْ لَْم أَْو بَِها فََدَخلَ اْمَرأَةً َنكََح َرُجلٍ َوأَيَُّما اْبَنَتَها

ب دادىســـى ئـــارقىلىق بوۋىســـىدىن ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهي - 4188
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

ق بىــر ئهر بىــر ئايــالنى نىكاھىغــا ئېلىــپ، اھهرقانــد«: رىــۋايهت قىلىــدۇ
) باشـقا ئهردىـن بولغـان   (ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغانال بولسا، ئۇ ئايالنىـڭ  

اھىغــا ئېلىــپ، تېخــى بىــرگه ئهممــا نىك. قىــزى بــۇ ئهرگه ھــارام بولىــدۇ
بولمــاي تــۇرۇپ تــاالق قىلىــۋەتكهن بولســا، ئــۇ ئايالنىــڭ قىزىنــى ئالســا   

، ئالغاندىن كېيىنبىر ئايالنى نىكاھىغا  نىڭھهرقانداق بىر ئهر. بولىدۇ
نىـڭ  )ئايـال (مهيلى ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه بولسـۇن يـاكى بولمىسـۇن، ئـۇ        

  . ①»ئانىسىنى نىكاھىغا ئېلىشى ھاالل ئهمهس
  )1117: ىرمىزىت(

َعْن َماِلك َعْن غَْيرِ َواِحٍد أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد اْسُتفِْتَي َوُهَو بِالْكُوفَِة َعْن  - 4189
َم نِكَاحِ الْأُمِّ َبْعَد الْاْبَنِة إِذَا لَْم َتكُْن اِلاْبَنةُ ُمسَّْت فَأَْرَخȌَ ِفي ذَِلَك ثُمَّ إِنَّ اْبَن َمْسـُعوٍد قَـدِ  

لَْمِديَنةَ فََسأَلَ َعْن ذَِلَك فَأُْخبَِر أَنَُّه لَْيَس كََما قَالَ َوإِنََّما الشَّْرȓُ ِفي الرََّباِئبِ فََرَجـَع اْبـُن   ا
 فَارَِقَمْسُعوٍد إِلَى الْكُوفَِة فَلَْم َيِصلْ إِلَى َمْنزِِلِه َحتَّى أََتى الرَُّجلَ الَِّذي أَفَْتاُه بِذَِلَك فَأََمَرُه أَنْ ُي

  .اْمَرأََتُه
ــۋايهت     - 4189 ــۇ ۋەقهلىكنــى رى ــانچه كىشــىدىن مۇن ــر ق مالىــك بى
ــان ــۇفه    : قىلغـ ــۇدىن كـ ــۇ ئهنهـ ــئۇد رەزىيهلالھـ ــى مهسـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ
  :شهھىرىدە

ــ قىزىنى نىكاھىغا ئېلىپ، بىر يهردە بولماي تۇرۇپ، قىزىنى قويۇپ 
، ئابدۇلالھ بېرىپ، ئانىسىنى نىكاھىغا ئالسا بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى 

  :ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 191(ئهلبانى  ①
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ئىبنـى مهسـئۇد   . بولىـدۇ، ـ دەپ پهتىـۋا بهردى   ) ئانىسىغا ئۆيلهنسه(ــ 
ــۇ مهســىلىنى باشــقىالردىن     ــيىن، ب ــدىن كې ــنىگه يېتىــپ كهلگهن مهدى

ــلىكىنى،   ــڭ دۇرۇس ئهمهس ــورىدى ۋە بۇنى ــر يهردە  (س ــپ بى ــاھ قىلى نىك
بـۇ شـهرتنىڭ پهقهتـال    ) ئىبـارەت  بولماي تۇرۇپ قويۇپ بهرگهن بولۇشـتىن 

ئانىسىنى نىكاھىغا ئېلىپ، بىر يهردە بولماي تـۇرۇپ، ئانىسـىنى قويـۇپ    
بېرىــپ، قىزىنــى نىكاھىغــا ئــېلىش مهسىلىســىگه قارىتىلغــانلىقىنى  

كۇفهگه قايتىپ ئهنهۇ شۇنىڭ بىلهن، ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ . ئۇقتى
پهتىۋا سورىغان كىشـىنىڭ  باردى ۋە ئۆز ئۆيىگه كىرمهي تۇرۇپ، ھېلىقى 

  . بۇيرىدىئۆيىگه بېرىپ، ئۇنى دەرھال ئايالىنى قويۇپ بېرىشكه 
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

 ْبـنَ  ُعَمـرَ  أَنَّ أَبِيـهِ  َعْن َمْسُعوٍد ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبنِ اللَِّه ُعَبْيِد َعْن - 4190
 َما ُعَمُر فَقَالَ الْأُْخَرى َبْعَد إِْحَداُهَما ُتوطَأُ الَْيِمنيِ ِملِْك ِمْن ِتَهاَواْبَن الَْمْرأَِة َعْن ُسِئلَ الَْخطَّابِ
 .ذَِلَك َعْن َوَنَهى َجِميًعا أَْخُبَرُهَما أَنْ أُِحبُّ

ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇتبه ئىبنـى مهسـئۇد      - 4190
ــدۇ    ــداق دەي ــپ مۇن ــۋايهت قىلى ــىدىن رى ــى خ : دادىس ــۆمهر ئىبن ــاب ئ هتت

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
قىـز دېـدەكنىڭ بىـرى بىـلهن      -ــ بىر ئادەمنىـڭ ئىلكىـدىكى ئانـا    

جىمــا قىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن، يهنه بىــرى بىــلهن جىمــا قىلىشــقا   
  :بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

تــوغرا تاپمــايمهن، ـ دېــدى ۋە ئۇنــداق        ــــ مهن ئۇنــداق قىلىشــنى  
  . نى چهكلىدىقىلىش

  )1143 :مالىك(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َوَهَب ِلاْبنِِه َجارَِيةً فَقَالَ لَا َتَمسََّها  - 4191
  .فَإِنِّي قَْد كََشفُْتَها
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مالىكقا يېتىشىچه، ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  - 4191
ــدەكنى بېرىــ  ــمه، چــۈنكى مهن  : پئوغلىغــا بىــر دې ــېقىن كهل بۇنىڭغــا ي

  . ـ دېگهنئۇنىڭغا يېقىنچىلىق قىلغان، 
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

  .َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ إِذَا َزَنى بِأُْخِت اْمَرأَِتِه لَْم َتْحُرْم َعلَْيِه اْمَرأَُتُه - 4192
بىـراۋ  : ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دېـگهن      - 4192

نىڭ ھهمشىرىسى بىـلهن زىنـا قىلىـپ سالسـا، خوتـۇنى ئۇنىڭغـا       خوتۇنى
  . ھارام بولۇپ كهتمهيدۇ

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

 .َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُيَحرُِّم الَْحَراُم الَْحلَالَ - 4193
ھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلال - 4193

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىلهن زىنا قىلىش ھااللنى ) يهنى خوتۇنىنىڭ ھهمشىرىسى(ھارام «

  . ①»ھارام قىلمايدۇ) يهنى خوتۇنىنى ئۇنىڭغا(
  )2015: ئىبنى ماجه(

 اللََّه إِنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لَقَا قَالَ طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ َعْن - 4194
  .النََّسبِ ِمْن َحرََّم َما الرََّضاعِ ِمْن َحرََّم

ــۋايهت     - 4194 ــۇدىن رى ــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــى ئىبنــى ئهب ئهل
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھـارام   نىنهسهب مۇناسىۋىتى بىـلهن ئۆيلىنىشـ  هللا شۈبهىسىزكى، ا«
قىلغان كىشىلهرنىڭ ئۆز ئهينىنى ئېمىلداشلىق مۇناسىۋىتى بىلهنمـۇ  

  . ②»ھارام قىلدى
  )1146: تىرمىزى(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 439(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 915(ئهلبانى  ②
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 َنـَزلَ  َمـا  َبْعَد َعلَيَّ اْسَتأْذَنَ الْقَُعْيسِ أَبِي أََخا أَفْلََح إِنَّ قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4195
 أَبِي أََخا فَإِنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَْسَتأِْذنَ َحتَّى لَُه آذَنُ لَا َواللَِّه لُْتفَقُ الِْحَجاُب
 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َعلَيَّ فََدَخلَ الْقَُعْيسِ أَبِي اْمَرأَةُ أَْرَضَعْتنِي َولَِكْن أَْرَضَعنِي ُهَو لَْيَس الْقَُعْيسِ
 اْمَرأَُتـهُ  أَْرَضَعْتنِي َولَِكْن أَْرَضَعنِي ُهَو لَْيَس الرَُّجلَ إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقُلُْت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  .َيِميُنِك َترَِبْت َعمُِّك فَإِنَُّه لَُه ائْذَنِي قَالَ

ئهبۇلقۇئهيسـنىڭ  : ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ     - 4195
ئـۇ  (هھ مېنىڭ يېنىمغـا كىرىشـكه ئىجـازەت سـورىدى،     قېرىندىشى ئهفل

  :مهن. ھىجاب توغرىسىدىكى ئايهت نازىل قىلىنىپ بولغانىدى) چاغدا
ــــــ پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمدىن رۇخســــهت  
ســورىمىغىچه ئىجــازەت بېــرەلمهيمهن، چــۈنكى مېنــى ئهبۇلقۇئهيســنىڭ   

. يالى ئېمىتتـى، ـ دېـدىم   قېرىنىدىشى ئهمهس، بهلكى ئهبۇلقۇئهيسنىڭ ئا
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنىڭ يېنىمغا كىرگهندە

ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــۇنى     ! ـ ــى خوت ــتمىگهن، بهلك ــرى ئېمى ــى ئې مېن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدىم! ؟ئېمىتكهن تۇرسا

تاغـاڭ  ) سۈت(ــ بۇ نېمه گهپ؟ ئۇنىڭغا ئىجازەت بهرگىن، ئۇ سېنىڭ 
  . ؟ ـ دېدىبولىدۇ ئهمهسمۇ

  )6156: بۇخارى(

 قُـَرْيشٍ  ِفي َتَنوَُّق لََك َما اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٍّ َعْن - 4196
 لَا إِنََّها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ َحْمَزةَ بِْنُت َنَعْم قُلُْت أََحٌد َوِعْنَدَك قَالَ َدُعَناَوَت

ƌالرََّضاَعِة ِمْن أَِخي اْبَنةُ إِنََّها ِلي َتِحل. 
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 4196

يهنــى بهنــى ھاشــىم (ســهن نــېمه ئۈچــۈن بىزنــى ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
قويـــۇپ، قۇرەيشـــلهردىنال ئۆيلىنىســـهن؟ ـ دەپ ســـورىدىم،    ) ىنـــىجهمهت

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر
  :مهن. ــ سېنىڭ ماڭا مۇناسىپ بىرەر كىشىڭ بارمۇ؟ ـ دېدى
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ــ ھهمزەنىڭ قىزى بارغۇ؟ ـ دېسـهم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      
  :ۋەسهللهم

ــ ئۇ ماڭا ھـاالل بولمايـدۇ، ئـۇ دېـگهن ئېمىلـداش قېرىندىشـىمنىڭ       
  . ①قىزى، ـ دېدى

  )3304: نهسائى(

 قَالَ ُسفَْيانَ أَبِي بِْنَت أُْخِتي اْنِكْح اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَْت َحبِيَبةَ أُمَّ ْنَع - 4197
 اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ أُْخِتي َخْيرٍ ِفي نِيَشاَركَ َمْن َوأََحبُّ بُِمْخِلَيٍة لََك لَْسُت َنَعْم قُلُْت َوُتِحبَِّني
 ُدرَّةَ َتْنِكَح أَنْ ُترِيُد أَنََّك لََنَتَحدَّثُ إِنَّا فََواللَِّه اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت ِلي َيِحلƌ لَا ِلِكذَ إِنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه
 اإِنََّه ِلي َحلَّْت َما َحْجرِي ِفي َتكُْن لَْم لَْو فََواللَِّه قَالَ َنَعْم فَقُلُْت َسلََمةَ أُمِّ بِْنَت قَالَ َسلََمةَ أَبِي بِْنَت
  .أََخَواِتكُنَّ َولَا َبَناِتكُنَّ َعلَيَّ َتْعرِْضَن فَلَا ثَُوْيَبةُ َسلََمةَ َوأََبا أَْرَضَعْتنِي الرََّضاَعِة ِمْن أَِخي لَاْبَنةُ

مهن : ئۇممـــۇ ھهبىـــبه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ – 4197
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ئهبـۇ سـۇفياننىڭ قىزىنـى     نى يهنـى ىندىشـىم قېر! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدىم! نىكاھىڭغا ئالغىن

  :مهن. خاالمسهن؟ ـ دېدى راستىنال ــ ئۇنى نىكاھىمغا ئېلىشىمنى
ـــ  ــڭ ئهمهس  ھهئه، ــ ــالغۇز ئايالىـ ــېنىڭ يـ ــقا  (مهن سـ ــدىن باشـ مهنـ

بـۇ ياخشـى   ) لۇشـتىن ئىبـارەت  سـاڭا يـاتلىق بو  (، شۇڭا )ئاياللىرىڭمۇ بار
. ىك بولۇشـىنى بهكمـۇ خـااليمهن، ـ دېـدىم     ھهمشـىرەمنىڭمۇ شـېر  ا قئىش

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن. ــ ئۇ ماڭا ھاالل ئهمهس، ـ دېدى

ئارىمىزدا سېنىڭ ئهبۇ سهلهمهنىڭ قىزى دۇررەنـى  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ى ھهققىـدە گهپ بولۇۋاتىـدۇ، ـ    نىكاھىڭغا ئـېلىش نىيىتىڭنىـڭ بـارلىق   

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىم
  :مهن. ــ ئۇممۇ سهلهمهنىڭ قىزىنىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

  :ــ ھهئه، ـ دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3097(ئهلبانى  ①
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ــ ئۇ قىزنى مېنىڭ تهربىيهمـدىكى ئـۆگهي قىـزىم ئهمهس دەپ پهرەز    
چـۈنكى ئـۇ قىـز مېنىـڭ ئېمىلـداش      . االل بولمايـدۇ قىلغاندىمۇ، ماڭـا ھـ  

ئهبـۇ  ) ئۇنىـڭ دادىسـى  (سـۇۋەيبه  ) ئېنىكئانـام . (قېرىندىشىمنىڭ قىـزى 
ــدى  ــى ئېمىتكهنىـــ ــهلهمه ئىككىمىزنـــ ــى،  . ســـ ــا قىزلىرىڭالرنـــ ماڭـــ

  . ـ دېدى! لماڭالرھهمشىرەڭالرنى سايه قى
  )5107: بۇخارى(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َعلَيَّ َخلََد َعاِئَشةُ قَالَْت قَالَ َمْسُروقٍ َعْن - 4199
 إِنَّـهُ  اللَِّه َرُسولَ َيا فَقُلُْت قَالَْت َوْجهِِه ِفي الَْغَضَب َوَرأَْيُت َعلَْيِه ذَِلَك فَاْشَتدَّ قَاِعٌد َرُجلٌ َوِعْنِدي
  .الَْمَجاَعِة ِمْن الرََّضاَعةُ فَإِنََّما الرََّضاَعِة ِمْن إِْخَوَتكُنَّ اْنظُْرنَ فَقَالَ قَالَْت الرََّضاَعِة ِمْن أَِخي

مهســـــرۇق ئائىشـــــه رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهانىـــــڭ مۇنـــــداق   - 4199
ــۋايهت قىلىــدۇ  بىــر كــۈنى، يېنىمــدا بىــر ئهر كىشــى   : دېگهنلىكىنــى رى

ئولتۇراتتى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ھۇجرامغـا كىرىـپ    
ــۇ ئهھــۋال ئۇ. كهلــدى ــاچچىقى يــۈزىگه   ب نىڭغــا بهكمــۇ ھــار كهلگهچــكه، ئ

  :مهن. چىقىپ كهتكهنىدى
پهيغهمــبهر . بــۇ مېنىــڭ ئېمىلدىشــىم، ـ دېــدىم  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
. ــ ئېمىلداش قېرىندىشـىڭالرنىڭ كىملىكىـگه دىقـقهت قىلىڭـالر    

ــدىن     ــاچلىق تۈپهيلى ــگهن ئ ــلىق دې ــۈنكى ئېمىلداش ــېم (چ ــۈت ئ ىش س
  . ، ـ دېدىبولىدۇ) بىلهن

  )1455: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث أَنَّ أُمَّ الْفَْضلِ َحدَّثَْت أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 4200
  .اِنَوَسلََّم قَالَ لَا ُتَحرُِّم الرَّْضَعةُ أَْو الرَّْضَعَتاِن أَْو الَْمصَّةُ أَْو الَْمصََّت

ئابدۇلالھ ئىبنى ھارىس ئۇممـۇ فهزل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن     - 4200
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

بالىنىڭ بىر قېـتىم يـاكى ئىككـى قېـتىم ئېمىشـى      «: رىۋايهت قىلىدۇ
  . »ھارام قىلىدىغان ئېمىلداشلىققا سهۋەب بواللمايدۇ) ئۆيلىنىشنى(

  )1451 :مۇسلىم(
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 َمْعلُوَماٍت َرَضَعاٍت َعْشُر الْقُْرآِن ِمْن أُْنزِلَ ِفيَما كَانَ قَالَْت أَنََّها َعاِئَشةَ َعْن - 4201
 ِفيَمـا  َوُهنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَُتُوفَِّي َمْعلُوَماٍت بَِخْمسٍ ُنِسْخَن ثُمَّ ُيَحرِّْمَن
  .قُْرآِنالْ ِمْن ُيقَْرأُ

ــدۇ     - 4201 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــۇپ  : ئائىش ــل بول نازى
ئــايرىم ئــون قېــتىم ئــېمىش  -ئــايرىم ”: قۇرئــان ئايهتلىرىــدە تۇرۇۋاتقــان

دېـگهن   “ھارام قىلىدىغان ئېمىلداشلىققا سهۋەب بولىدۇ) ئۆيلىنىشنى(
بهش قېتىم ئېمىشـمۇ ئېمىلـداش   ”: ئىبارە بار ئىدى، كېيىن بۇ ھۆكۈم

ــۇ ئىبــارىلهر . دېــگهن ھۆكــۈم بىــلهن ئهمهلــدىن قالدۇرۇلــدى  “قىلىــدۇ ب
ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇلغانلىقىنى بىلمىـــگهن بىـــر قىســـىم كىشـــىلهر  (

ــدىن ــتالردا،   ) تهرىپىـ ــان ۋاقىـ ــدىن ئوقۇلۇۋاتقـ ــايهتلىرى قاتارىـ ــان ئـ قۇرئـ
  . لهم ۋاپات بولدىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

  )1452: مۇسلىم(

  . Ʒرم من الرضاع قليله وكثريه: لنخعي أن عليا وابن مسعود قاالـ عن ا 4202
نهخهئــى ئهلــى ۋە ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ) ئىبــراھىم( – 4202

سۈتنى مهيلـى ئـاز   : ئهنهۇماالرنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان
ــۆزىال ئۆيلىنىشــنى ھــارام     ــاكى كــۆپ ئهمــگهن بولســۇن، ئېمىشــنىڭ ئ ي

   .①شلىققا سهۋەب بولىدۇادقىلىدىغان ئېمىل
 )9698: »ئهلكهبىر«(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى ُسَهْيلٍ بِْنُت َسْهلَةُ َجاَءْت قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4203
 النَّبِيُّ فَقَالَ َحِليفُُه َوُهَو َساِلمٍ ُدُخولِ ِمْن ُحذَْيفَةَ أَبِي َوْجِه ِفي أََرى إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَْت
 اللَّـهِ  َرُسـولُ  فََتَبسََّم كَبٌِري َرُجلٌ َوُهَو أُْرِضُعُه َوكَْيَف قَالَْت أَْرِضِعيِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َشهَِد قَْد َوكَانَ ِثِهَحِدي ِفي َعْمٌرو َزاَد كَبٌِري َرُجلٌ أَنَُّه َعِلْمُت قَْد َوقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 .َبْدًرا

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى مۇنقهتىئتۇر، ـ دېگهن): 7361(ھهيسهمى  ①
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ســهھله بىنتــى : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 4203
  :سۇھهيل پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ

ئهبــۇ ھۇزەيفهنىــڭ ئازادگهردىســى ســالىمنىڭ    ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  
ــڭ خاپــا بولغــانل      ــا كىرىشــىدىن ئهبــۇ ھۇزەيفهنى ىقىنى ھــېس يېنىمغ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قىلىۋاتىمهن، ـ دېدى
  :ئۇ ئايال. ـ دېدى! ــ ئۇنداقتا، ئۇنى ئېمىتىۋەت

. ــ ئۇ دېگهن چوڭ ئادەم تۇرسا، مهن ئۇنى قانداق ئېمىتىمهن؟ ـ دېـدى  
پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهم ئۇنىـــــڭ ســـــۆزىدىن 

  :كۈلۈمسىرىگهن ھالدا
  .مهن ئۇنىڭ چوپچوڭ ئادەم ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلىمهن، ـ دېدىــ 

شــىغا قاتناشــقان، ـ دېــگهن    ۇســالىم بهدر ئۇر: نىــڭ رىۋايىتىــدەئهمر
  . غاننهقىل قىلىنئىبارە قوشۇپ 

  )1453: مۇسلىم(

ـ  : ويف رواية - 4204 ةَ أَْرِضِعيِه َتْحُرِمي َعلَْيِه َوَيذَْهْب الَِّذي ِفي َنفْسِ أَبِـي ُحذَْيفَ
 .فََرَجَعْت فَقَالَْت إِنِّي قَْد أَْرَضْعُتُه فَذََهَب الَِّذي ِفي َنفْسِ أَبِي ُحذَْيفَةَ

ئــۇنى ئېمىتىــۋەت، شــۇنداق قىلســاڭ، «: يهنه بىــر رىــۋايهتته - 4204
ئـۇ  . دېدى »قايدۇئهبۇ ھۇزەيفهدىكى خاپىلىقمۇ يو. ئۇنىڭغا ھارام بولىسهن

ى ئېمىتىۋەتتىم، ئهبۇ ھۇزەيفهنىـڭ  مهن ئۇن: ئايال كېيىن يهنه كهلدى ۋە
  . يوقالدى، ـ دېدىخاپىلىقىمۇ 

  )1453: مۇسلىم(

 أََخَواِتَها َبَناِت َتأُْمُر َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةُ كَاَنْت فَبِذَِلَك :ويف أخرى – 4205
 َخْمَس كَبًِريا كَانَ َوإِنْ َعلَْيَها ْدُخلََوَي َيَراَها أَنْ َعاِئَشةُ أََحبَّْت َمْن ِضْعَنُيْر أَنْ إِْخَوِتَها َوَبَناِت
 أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أَْزَواجِ َوَساِئُر َسلََمةَ أُمُّ َوأََبْت َعلَْيَها َيْدُخلُ ثُمَّ َرَضَعاٍت
 َما َواللَِّه ِلَعاِئَشةَ َوقُلَْن الَْمْهِد ِفي َيْرَضَع َحتَّى النَّاسِ ِمْن أََحًدا الرََّضاَعِة بِِتلَْك َعلَْيهِنَّ ُيْدِخلَْن
  .النَّاسِ ُدونَ ِلَساِلمٍ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ ِمْن ُرْخَصةً كَاَنْت لََعلََّها َنْدرِي
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ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   : يهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    - 4205
قېرىنداشـــلىرىنىڭ قىزلىرىغـــا ھهمشـــىرىلىرى ۋە ) ئۆزىنىـــڭ(ئهنهـــا 
كۆرمهكچى ياكى يېنىغا كىرمهكچى بولغان ) ھهزرىتى ئائىشهنى(ئۆزىنى 

بهش ) گهرچه ئۇالر چـوڭ ئـادەم بولسـىمۇ   (ئهرلهردىن ئۆزى خالىغانلىرىنى 
ــاپىاليتتى   ــىنى تـ ــدىن كىرگۈزۈشـ ــپ، ئانـ ــتىم ئېمىتىۋېتىـ ئهرلهر . قېـ

ــى    ــا كىرەلهيتت ــڭ يېنىغ ــۇندىال ئۇنى ــ . ش ــا پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهمم بهر س
ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۇممـۇ سـهلهمه قاتـارلىق باشـقا ئايـاللىرى بـۇنى       
ــداق     ــان ھهرقان ــداش بولمىغ ــدىال ئېمىل ــپ، بۆشــۈكتىكى چاغ رەت قىلى

ئۆزلىرىنىــــڭ يېنىغــــا  مۇنــــداق ئېمىلداشــــلىق بىــــلهن ئادەمنىــــڭ
ــى ) مهھرەمســىز( ــۇ  . كىرىشــىگه قارشــى چىقت ــه رەزىيهلالھ ــۇالر ئائىش ئ

  :ئهنهاغا
بهلكى ئۇ ۋەقهلىك . نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، بىز بىلمهيمىزهللاـ ـ

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ پهقهت ســالىم ئۈچــۈنال     پهيغهم
  . ①بهرگهن ئاالھىدە رۇخسىتى بولۇشى مۇمكىن، ـ دېيىشتى

  )2061: ئهبۇ داۋۇد(

 كَـانَ  َولَقَْد ًراَعْش الْكَبِريِ َرَضاَعةَُو الرَّْجمِ آَيةُ َنَزلَْت لَقَْد قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4206
 بَِمْوِتـهِ  َوَتَشـاغَلَْنا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َماَت فَلَمَّا َسرِيرِي َتْحَت َصِحيفٍَة ِفي
  .فَأَكَلََها َداجٌِن َدَخلَ

رەجـم قىلىـش ۋە    :ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ     - 4206
ئــادەمنى ئــون قېــتىم ئېمىــتىش ھهققىــدىكى ئــايهتلهر يېزىلغــان  چــوڭ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ۋاراقچه كارۋىتىمنىـڭ ئاسـتىدا ئىـدى   
ۋەســهللهم ۋاپــات بولغانــدا، دەپــنه ئىشــلىرى بىــلهن بولــۇپ كېتىــپ، ئــۇ   

شـۇ ئارىـدا، بىـر قـوي كىرىـپ، ئـۇ ۋاراقچىنـى        . ۋاراقچىنى ئۇنتۇپ قاپتۇق
   .②يهپ كېتىپتۇ

  )1944: ئىبنى ماجه(
                                                 

  .سهھىه، ـ دېگهن): 1815(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 1580(ئهلبانى  ②
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 ِمـنْ  ُيَحـرِّمُ  لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت َسلََمةَ أُمِّ َعْن - 4207
  .الِْفطَامِ قَْبلَ َوكَانَ الثَّْديِ ِفي الْأَْمَعاَء فََتَق َما إِلَّا الرَِّضاَعِة

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن – 4207
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھارام قىلىشـقا سـهۋەب بولىـدىغان ئېمىلداشـلىق     ) ئۆيلىنىشنى(«
قورســاققا تاماقنىــڭ ئورنىــدا  پهقهت ئهمچهكــتىن ئايرىلىشــتىن بــۇرۇن  

  . ①»سۈت بىلهن بولىدۇ كىرگهن
  )1152: تىرمىزى(

 اْمـَرأَةٌ  فَأََتْتـهُ  َعزِيزٍ ْبنِ إَِهابِ ِلأَبِي اْبَنةً َتَزوََّج أَنَُّه الَْحارِِث نِْب ُعقَْبةَ َعْن - 4208
 أَْخَبْرِتنِـي  َولَا ْرَضْعِتنِيأَ أَنَِّك أَْعلَُم َما ُعقَْبةُ لََها فَقَالَ َتَزوََّج َوالَِّتي ُعقَْبةَ أَْرَضْعُت قَْد فَقَالَْت
 َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى فََرِكَب َصاِحَبَتَنا أَْرَضَعْت َعِلْمَنا َما فَقَالُوا َيْسأَلُُهْم بٍإَِها أَبِي آلِ إِلَى فَأَْرَسلَ
 ِقيـلَ  َوقَـدْ  كَْيَف َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ فََسأَلَُه بِالَْمِديَنِة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 .غَْيَرُه ًجاَزْو َوَنكََحْت فَفَاَرقََها
ئــۇقبه ئىبنــى ھارىســتىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئــۇ ئهبــۇ   - 4208

بىـر كـۈنى، بىـر    . ئىهاب ئىبنى ئهزىزنىڭ بىـر قىزىغـا ئـۆيلهنگهن ئىـدى    
  : ئايال كېلىپ

  :ئۇقبه. ــ مهن ئۇقبه بىلهن ئايالىنى ئېمىتكهنىدىم، ـ دېدى
ــــ مهن ســېنىڭ مېنــى ئېمىتكهنلىكىڭنــى بىلمهيــمهن ھهم ســهن 

ئىهـاب   ۇمىتكهنلىكىڭنى بۇرۇن ئېيتمىغانىدىڭ، ـ دېدى ۋە ئهبـ  ېېنى ئم
  :ئائىلىسىگه ئادەم ئهۋەتىپ، بۇ مهسىلىنى سورىغانىدى، ئۇالرمۇ

ــــ بىــز ئــۇ ئايالنىــڭ قىزىمىزنــى ئېمىتكهنلىكىنــى بىلمهيمىــز، ـ   
ــدى ــدى ۋە      . دې ــنىگه كهل ــپ، مهدى ــا مىنى ــۇقبه ئۇالغق ــلهن، ئ ــۇنىڭ بى ش

ــهلاللالھۇ  ــبهر س ــدە     پهيغهم ــىله ھهققى ــۇ مهس ــهللهمدىن ب ــى ۋەس ئهلهيه
  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 921(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى نىكاھ

 364

ــ ئېمىلداش ئىكهنلىكىڭ توغرىسىدا سـۆز بولۇنغـان تۇرسـا، ئۇنىـڭ     
شـۇنىڭ بىـلهن،   . بىلهن قانداقمۇ ئهر ـ خوتۇن بولۇپ ياشاۋاتىسهن؟ ـ دېدى  

  . دىياتلىق بولئهرگه ئايالىمۇ باشقا . بهردى ئۇ ئايالىنى قويۇپ
  )2640: بۇخارى(

 َجارَِيـةً  إِْحَداُهَما أَْرَضَعْت َجارِيَتاِن لَُه َرُجلٍ َعْن ُسِئلَ أَنَُّه َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4209
  .َواِحٌد اللِّقَاُح لَا فَقَالَ بِالَْجارَِيِة َيَتَزوََّج أَنْ ِللُْغلَامِ أََيِحلƌ غُلَاًما َوالْأُْخَرى

  :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن - 4209
ــ بىر كىشىنىڭ ئىككى دېدىكىدىن بىـرى بىـر قىزنـى، يهنه بىـرى     

ئۇ قىز بىلهن ئوغـۇل ئۆيلهنسـه بوالمـدۇ؟ ـ دەپ     . بىر ئوغۇلنى ئېمىتىپتۇ
  :سورالغانىدى، ئىبنى ئابباس

ئـۇرۇق  ) ھهر ئىككى دېدەكنى ھامىلدار قىلغـان (ــ بولمايدۇ، چۈنكى 
  . ①بىر، ـ دېدى) مهنىي(

  )1149: تىرمىزى(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسأَلَ أَنَُّه أَبِيِه َعْن الْأَْسلَِميِّ َحجَّاجٍ ْبنِ َحجَّاجِ َعْن - 4210
  .أََمةٌ أَْو َعْبٌد غُرَّةٌ فَقَالَ الرََّضاعِ َمذَمَّةَ َعنِّي ُيذِْهُب َما اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ َوَسلََّم

ھهججــاج ئىبنــى ھهججــاج ئهســلهمى دادىســىنىڭ مۇنــداق   - 4210
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــى  : دېگهنلىكىن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

  :ۋەسهللهمدىن
ئېنىكئانىنىڭ ھهققىنى قانداق قىلسـام، تولـۇق   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ــادا قىالاليــمهن؟ ـ دەپ ســورىغانىدىم، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى      ئ
  :سهللهمۋە

  . ②بىر قۇل ياكى بىر دېدەك بهرسهڭ بولىدۇ، ـ دېدىئاق تهنلىك ــ 
  )1153: تىرمىزى(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 918(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 196(ئهلبانى  ②
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ال َتْسَتْرِضُعوا ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت - 4211
 .الَْحْمقَاُء: الَْوْرَهاُء: يبٍ، َيقُولَُسِمْعُت ُيوُنَس ْبَن َحبِ: ، قَالَ اَألْصَمِعيُّ“الَْوْرَهاَء

ــدۇكى،     - 4211 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كــــالۋا، ھامــــاقهت خوتۇنالرغــــا بــــالىلىرىڭالرنى ئېمىتىشــــكه     «
   ①»!بهرمهڭالر

  )137: »ئهلسهغىر«(

 .ال تسترضعوا اƩمقاء فان اللƏ يورث: أنه قال رواه البزار إال - 4212
كــــالۋا، ھامــــاقهت خوتۇنالرغــــا «: بهززارنىــــڭ رىۋايىتىــــدە - 4212

بالىلىرىڭالرنى ئېمىتىشكه بهرمهڭالر، چۈنكى سۈت ئېرسىيهتكه تهسـىر  
  .②دېيىلگهن »كۆرسىتىدۇ
4213 – Ÿَعلَى الَْمْرأَةُ ُتْنكََح أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َنَهى :قال ُهَرْيَرةَ عن أ 

 .الَْمْنزِلَِة بِِتلَْك أَبِيَها َخالَةَ فَُنَرى. َوَخالَُتَها َوالَْمْرأَةُ َعمَِّتَها
رەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ۇئهبۇ ھ – 4213

ھاممــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر ئايــالنى ئۇنىــڭ   
نىڭ ئۈستىگه نىكاھالپ ئېلىشتىن )دادىسىنىڭ ھهمشىرىسى(اچىسى ئ

ياكى بىر ئايالنى ئۇنىڭ ھامما ئاچىسى بىلهن بىـر نىكاھتـا تۇتۇشـتىن    
  .چهكلىدى

دادىسـىنىڭ   شـۇ ئايالنىـڭ   بىز: زۇھهرى مۇنداق دەيدۇ) راۋىيالردىن(
  . ھامما ئاچىسىنىمۇ يۇقىرىقى چهكلىمىنىڭ ئىچىدە دەپ قارايمىز

  )5111: بۇخارى(

 أَْسـلَْمتُ  إِنِّـي  اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَ أَبِيِه َعْن فَْيُروَز ْبنِ الضَّحَّاِك َعْن - 4214
 .ِشئَْت أَيََّتُهَما طَلِّْق قَالَ أُْخَتاِن َوَتْحِتي

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى زەئىپتۇر، ـ دېگهن): 7372(ھهيسهمى  ①
 .بولۇپ، سهنهدى زەئىپتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان ): 7372(ھهيسهمى  ②
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: زەھهاك ئىبنى فهيرۇز دادىسىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ  - 4214
  :هى ۋەسهللهمدىنمهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي

مېنىـڭ ئاچـا ـ سـىڭىل      . مهن ئىمـان ئېيتـتىم  ! ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
ــار    ــالىم ب ــى ئاي ــداق  (ئىكك ــۆكمى قان ــڭ ھ ــبهر     )بۇنى ــهم، پهيغهم ، ـ دېس

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①ـ دېدى! ــ ئىككىسىدىن ئۆزەڭ خالىغان بىرىنى تاالق قىلغىن

  )2243: ئهبۇ داۋۇد(

 ِمـنْ  الْـأُْخَتْينِ  َعْن َعفَّانَ ْبَن ُعثَْمانَ َسأَلَ َرُجلًا أَنَّ ذǗَُْيبٍ ْبنِ ةَقَبِيَص َعْن - 4215
 أَنْ أُِحبُّ فَلَا أََنا فَأَمَّا آَيةٌ َوَحرََّمْتُهَما آَيةٌ أََحلَّْتُهَما ُعثَْمانُ فَقَالَ َبْيَنُهَما ُيْجَمُع َهلْ الَْيِمنيِ ِملِْك
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ أَْصَحابِ ِمْن َرُجلًا فَلَِقَي ِعْنِدِه ِمْن فََخَرَج قَالَ ذَِلَك أَْصَنَع
 َنكَالًا لََجَعلُْتُه ذَِلَك فََعلَ أََحًدا َوَجْدُت ثُمَّ َشْيءĄ الْأَْمرِ ِمْن ِلي كَانَ لَْو فَقَالَ ذَِلَك َعْن فََسأَلَُه
  .طَاِلبٍ أَبِي ْبَن يََّعِل أَُراُه ِشَهابٍ اْبُن قَالَ

بىـر   :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ قهبىسه ئىبنى زۇئهيبتىن  - 4215
 - دىن ئىلكىـدىكى ئاچـا  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ففان هكىشى ئوسمان ئىبنى ئ

ــىڭىل  ــى سـ ــىي    ئىككـ ــلهن جىنسـ ــى بىـ ــدەكنىڭ ھهر ئىككىلىسـ دېـ
ــىۋەت ئۆتكۈز ــدە       مۇناســ ــدىغانلىقى ھهققىــ ــدىغان ـ بولمايــ ــه بولىــ ســ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئوسمان  نىدى،سورىغا
بىر ئايهت ئۇ ئىشنىڭ ھاالل ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ، يهنه بىر ــ 

ئهممـا مهن بۇنـداق ئىشـنى     .ئايهت ھارام ئىكىهنلىكىنـى بايـان قىلىـدۇ   
نىـڭ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئـۇ كىشـى ئوسـمان    . دېـدى ـ ياخشى كـۆرمهيمهن،   

ــپ  ــپ چىقىۋېتىـ ــدىن قايتىـ ــبهر  ،يېنىـ ــپهيغهمـ ــى سـ هلاللالھۇ ئهلهيهـ
ۇقۇپ قېلىپ، ئۇنىڭدىن نىڭ ساھابىلىرىدىن بىر كىشىگه يولۋەسهللهم

  :ۇسورىغانىدى، ئ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1926(ئهلبانى  ①
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بۇ ئىشـنى   ،)مهن خهلىپه بولۇپيهنى ( ولۇپئىش مېنىڭ قولۇمدا بــ 
، ئــۇنى باشــقىالرغا غــان بولســامقىلغــان بىــرەر كىشــىنى ئۇچرىتىــپ قال

  .دېدىـ تىم، لىغان بوالتاجازدەرىجىدە ئىبرەت بولغۇدەك 
تالىـب   ۇئهلـى ئىبنـى ئهبـ    هقـان سـاھاب  ۇقئۇنىڭغا يول :ئىبنى شىهاب
   .دەيدۇـ ، ئوياليمهنشى مۇمكىن دەپ ۇبول رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 )1144 :مالىك(

 ِفـي  نِْسـَوةٍ  َعْشـرُ  َولَُه أَْسلََم الثَّقَِفيَّ َسلََمةَ ْبَن غَْيلَانَ أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 4216
  .ِمْنُهنَّ أَْرَبًعا َيَتَخيََّر أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَأََمَرُه َمَعُه فَأَْسلَْمَن يَِّةالَْجاِهِل

مۇنــداق رىــۋايهت  دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئــۆمهر   - 4216
ــالن ئىبنــى ســهلهمه ســهقهفى   :قىلىنىــدۇ ــدا،  غهي ــان چاغ ئىمــان ئېيتق

ئىمـان  ئۇنىـڭ   ،ئـون خوتـۇنى بـار ئىـدى     )ۆيلهنگهنئجاھىلىيهت دەۋرىدە (
 ،شــۇنىڭ بىــلهن  .ئېيتىشــى بىــلهن خوتۇنلىرىمــۇ مۇســۇلمان بولــدى    

ئــۇنى ئــون خوتۇنــدىن تــۆتنى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 
  . ①قويۇپ بېرىشكه بۇيرىدى قالغانلىرىنى ،تاللىۋېلىپ

  )1128 :تىرمىزى(

 اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيَّ الْقَُرșِيِّ رِفاَعةَ اْمَرأَةُ َجاَءْت َعْنَها للَُّها َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 4217
 الزَّبِريِ ْبَن الرَّْحَمنِ َعْبَد فََتَزوَّْجُت طَلَاِقي فَأََبتَّ فَطَلَّقَنِي رِفَاَعةَ ِعْنَد كُْنُت فَقَالَْت َوَسلََّم َعلَْيِه
 ُعَسـْيلََتهُ  َتـذُوِقي  َحتَّى لَا رِفَاَعةَ إِلَى َتْرجِِعي أَنْ أَُترِيِديَن فَقَالَ الثَّْوبِ ُهْدَبِة ِمثْلُ َمَعُه إِنََّما

  .ُعَسْيلََتِك َوَيذُوَق
 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهــادىن  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4217

نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    ۇرەزىنىڭ ئايـالى پهيغهمـبهر  قرىفائه 
  :يېنىغا كېلىپ

رىفائهنىڭ ئايالى ئىدىم، ئۇ مېنـى تـاالق قىلىـۋەتتى، تـاالقنى     مهن ــ 
ئابـدۇراھمان   شۇنىڭ بىلهن، .يېنىشىشقا ھېچ يول يوق تهرىقىدە قىلدى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 901(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى نىكاھ

 368

) جىنسىي ئهزاسى( مىسىېن ئۇنىڭ بىر دىم، لېكىنئىبنى زۇبهيرگه تهگ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  . دېدىـ   ئىكهن، پېشىدەكالكىيىمنىڭ 

  :ۋەسهللهم
ســام دېمهكچىمــۇ؟ يــاق، ســهن بــۇ ىۋالســهن رىفــائه بىــلهن يېنىشـ ـــ

ــى، ئېرىڭ ــۇئېرىڭنىڭكىن ــۇچه   م ــېنىڭكىنى تېتىمىغ ــلهن  س ــائه بى رىف
  . دېدى ، ـيول يوق ىشىشقايېن

  )2639 :بۇخارى(

 َتْحـتَ  كُْنُت إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَْت َبكْرٍ أَُبو َوِعْنَدُه :وزاد يف رواية – 4218
 َيـا  َمَعـهُ  َما َواللَِّه َوإِنَُّه الزَّبِريِ ْبَن الرَّْحَمنِ َعْبَد َبْعَدُه فََتَزوَّْجُت طَلَاِقي فََبتَّ فَطَلَّقَنِي َعةَرِفَا

 قَْولََهـا  َسـِعيدٍ  ْبُن َخاِلُد فََسِمَع جِلَْبابَِها ِمْن ُهْدَبةً َوأََخذَْت ْدَبِةالُْه َهِذِه ِمثْلُ إِلَّا اللَِّه َرُسولَ
 ِعْنـدَ  بِـهِ  َتْجَهُر َعمَّا َهِذِه َتْنَهى أَلَا َبكْرٍ أََبا َيا َخاِلٌد فَقَالَ قَالَْت لَُه ُيǘْذَنْ لَْم بِالَْبابِ ُهَوَو

 لَـى َع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َيزِيُد َما َواللَِّه فَلَا لََّمَوَس َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ
  .التََّبسُّمِ

سهلاللالھۇ پهيغهمبهر : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 4218
بار ئىدى، ئۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبهكرى  نىڭ يېنىدا ئهبۇئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئايال

مهن رىفائهنىــڭ ئايــالى ئىــدىم، ئــۇ مېنــى تــاالق  ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
شـۇنىڭ   .تهرىقىـدە قىلـدى   انبولمايـدىغ قىلىۋەتتى، تاالقنى يېنىشىشقا 

ــلهن، ــرگه تهگــ    بى ــى زۇبهي ــدۇراھمان ئىبن ــېكىنئاب ــر  دىم، ل ــڭ بى  ئۇنى
دەپ ـ كال ئىــكهن،    پېشــىدەكىيىمنىــڭ ) جىنســىي ئهزاســى( مىســىېن

ۋىــدە كىرىشــكه ۈدەرۋازا ت. تۇتــۇپ كۆرســهتتى پېشــىنى پۈركهنجىســىنىڭ
بـۇ   نهـۇ رەزىيهلالھـۇ ئه ئىجازەت ساقالپ تۇرىۋاتقان خالىـد ئىبنـى سـهئىد    

  :سۆزلهرنى ئاڭالپ

ـــ ــۇ ـ ــبهر  ! بهكــرى ھهي ئهب ــالنى پهيغهم ــۇ ئاي ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ب
ــى قىلىشــتىن توسســاڭ   ۋەســهللهم ــداق ســهت گهپلهرن ــدا بۇن نىڭ ئالدى
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ــ! ؟بولمامــدۇ پهقهت  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر . دېــدى ـ
   .كۈلۈمسىرەپال قويدى

  )5792 :بۇخارى(

 الْقَُرșِيُّ الزَّبِريِ ْبُن الرَّْحَمنِ َعْبُد فََتَزوََّجَها اْمَرأََتُه طَلََّق رِفَاَعةَ أَنَّ َمةَِعكْرِ َعْن - 4219
 َرُسـولُ  َجاَء فَلَمَّا بِجِلِْدَها ُخْضَرةً َوأََرْتَها إِلَْيَها فََشكَْت أَْخَضُر ِخَماٌر َوَعلَْيَها َعاِئَشةُ قَالَْت
 َيلْقَى َما ِمثْلَ َرأَْيُت َما َعاِئَشةُ قَالَْت َبْعًضا َبْعُضُهنَّ َيْنُصُر َوالنَِّساُء َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أََتْت قَْد أَنََّها َوَسِمَع قَالَ ثَْوبَِها ِمْن َرةًُخْض أََشدُّ لَجِلُْدَها الُْمǘِْمَناُت
 َمَعـهُ  َما أَنَّ إِلَّا ذَْنبٍ ِمْن إِلَْيِه ِلي َما َواللَِّه قَالَْت غَْيرَِها ِمْن لَُه اْبَناِن َوَمَعُه فََجاَء َوَسلََّم َعلَْيِه
 إِنِّـي  اللَِّه َرُسولَ َيا َواللَِّه كَذََبْت فَقَالَ ثَْوبَِها ِمْن ُهْدَبةً َوأََخذَْت ِهَهِذ ِمْن َعنِّي بِأَغَْنى لَْيَس

 فَـإِنْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ رِفَاَعةَ ُترِيُد َناِشٌز َولَِكنََّها الْأَِدƇِ َنفȐَْ لَأَْنفُُضَها
 لَُه اْبَنْينِ َمَعُه َوأَْبَصَر قَالَ ُعَسْيلَِتِك ِمْن َيذُوَق َحتَّى لَُه َتْصلُِحي لَْم أَْو لَُه َتِحلِّي لَْم ذَِلِك كَانَ
 الُْغَرابِ ِمْن بِِه أَْشَبُه لَُهْم فََواللَِّه َتْزُعِمَني َما َتْزُعِمَني الَِّذي َهذَا قَالَ َنَعْم قَالَ َهǘُلَاِء وَكَبُن فَقَالَ

  .بِالُْغَرابِ
 :مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىكرىمه  - 4219

ان ئىبنـى  ئـۇنى ئابـدۇراھم   ،رىفائه ئايالىنى تاالق قىلىۋەتكهندىن كېيىن
ئۈستىگه يېشـىل رەڭلىـك رومـال ئارتقـان     ئايال  ئۇ. دىزۇبهير قۇرەزى ئال

دى ۋە شىكايهت قىلھالدا ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قېشىغا كېلىپ، 
. كهتــكهن يهرلىرىنــى كۆرســهتتى   ىرىــپكۆك )تايــاقتىن(بهدىنىنىــڭ 

ــدا،          ــال ئېيتىشــىپ تۇرغان ــرىگه ئهرز ـ ھ ــر ـ بى ــالالر بى ــبهر ئاي  پهيغهم
  :ئهنها ئائىشه رەزىيهلالھۇ. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كىرىپ كهلدى

ــۇئ  ـــ مهن م ــانالرنى كۆرمىــدىم  ـ ــالالردەك ئېغىــر دەرت تارتق  .مىن ئاي
 بهدىنىنىڭ رەڭگى ئۈستىدىكى كىيىمىدىن پهرقسىز بولۇپ كېتىپتۇ، ـ 

نىڭ يېنىغـا  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ئايالىنىڭ پهيغهمبهر. دېدى
باشـــقا  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ هنلىكىنـــى ئاڭلىغـــان ئابـــدۇراھمان   كتكه

. كهلـدى ىگهن پېتـى يېتىـپ   تىلېخوتۇنىدىن بولغان ئىككى ئوغلىنى ي
  :ئۇ ئايال
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ئهممـا   .مېنىڭ بۇنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزگهن ھېچبىر گۇنـاھىم يـوق  ــ 
ماڭـا نىسـبهتهن بۇنىڭـدىن    ) يهنى جىنسىي ئهزاسى(بۇنىڭ بىر نېمىسى 

ســۆزنى  بــۇ. كۆرســهتتى پېشــىنىدەپ كىيمىنىــڭ ـ ق،   ھــېچ پهرقــى يــو
  : ئاڭلىغان ئابدۇراھمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

بىـلهن   نىڭ نامىهللابۇ خوتۇن يالغان ئېيتىۋاتىدۇ، ا! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــهمكى ــمهن  ،قهســـ ــۇننى بـــ ــالنغان ۇ خوتـــ رىنـــــى قاققانـــــدەك ېتئاشـــ

ــۋېتهلهيمهن،ق ــبىــراق  ېقى ــل  ب ــائه بى ــۇن ئىلگىرىكــى ئېــرى رىف هن ۇ خوت
ڭا مهن بىلهن بىلله بولۇشتىن ئۆزىنى قاچۇرىۋاتىـدۇ، ـ   يېنىشماقچى، شۇ

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. دېدى
 ،بۇ ئېرىڭ سهن بىلهن جىمـا قىلىـپ  ــ ئهگهر ئهھۋال شۇنداق بولسا، 

ــۇرۇنقى ســهن ه،نــى تېــتىمىغىچڭلهززىتى  ئېــرىڭگه ھــاالل بولمايســهن  ب
 ئانــدىن. دېــدى، ـ   )ېنىۋېلىشــىڭغا يــول يــوقيــاكى بــۇرۇنقى ئېــرىڭگه ي(

  :بىلهن كهلگهن ئىككى ئوغلىنى كۆرۈپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇراھمان 
  :ئۇ. دەپ سورىدى ـ بۇالر سېنىڭ ئوغۇللىرىڭمۇ؟ــ 
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇ پهيغهمــبهر  ـ دېگهنىــدى،ھهئه،   ــــ 
  :خوتۇنغا

بىـلهن   نىڭ نـامى هللا! ىنــ تۆھمهت قىلىپ كهلگهن ئىشىڭغا قارىغ
ــهمكى،  ــقهس ــالىالر ب ــۇددى  ۇ ب ــا ئوخشــىغاند دادىســىغا خ ــا قاغىغ  ەكالقاغ

  . دېدى ، ـئوخشايدىكهن
  )1140 :بۇخارى(

 َيْشـَترِيَها  ثُمَّ ثَلَاثًا الْأََمةَ ُيطَلُِّق الرَُّجلِ ِفي َيقُولُ كَانَ أَنَُّه ثَابٍِت ْبنِ َزْيِد َعْن - 4220
  .غَْيَرُه َزْوًجا َتْنِكَح َحتَّى لَُه َتِحلƌ لَا إِنََّها

ئـۈچ تـاالق   ئېلىپ،  دېدىكىنى بىرىنىڭ زەيد ئىبنى سابىت - 4220
 :كىشىنىڭ ھۆكمى ھهققىدەسېتىۋالغان  ئۇنىكېيىن، قىلىۋەتكهندىن 

ئۇ كىشـىگه ھـاالل    ،بۇ دېدەك شۇ كىشىدىن باشقا بىر ئهرگه تهگمىگىچه
  . دەيتتىـ بولمايدۇ، 

  )1140 :مالىك(



   توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالر ۋە ئېمىلداشلىقئۆيلىنىشكه 

371 

 ْبـنِ  َعْمـرِو  ْبَن اللَِّه َوَعْبَد ُهَرْيَرةَ َوأََبا َعبَّاسٍ اْبَن أَنَّ إَِياسٍ ْبنِ ُمَحمَِّد َعْن - 4221
ِȋُهْم ثَلَاثًا َزْوُجَها ُيطَلِّقَُها الْبِكْرِ َعْن ُسِئلُوا الَْعاƌلَا قَالُوا فَكُل ƌغَْيَرُه َزْوًجا َتْنِكَح َحتَّى لَُه َتِحل.  

ممهد ئىبنى ئىياستىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنـى  مۇھه - 4221
بىــر  :رەيرە ۋە ئهمــر ئىبنــى ئــاس قاتــارلىق ســاھابىلهرۇھــ ئاببــاس، ئهبــۇ

ئـۈچ تـاالق   ) يېقىنچىلىق قىلماي تـۇرۇپ (كىشى قىز ئالغان خوتۇنىنى 
ئــۇ كىشــىگه ھــاالل  ،قىلىۋەتســه، ئــۇ ئايــال باشــقا بىــر ئهرگه تهگمىگىــچه

  . ①بېرەتتىدەپ پهتىۋا ـ بولمايدۇ، 
  )2198 :داۋۇد ئهبۇ(

 الُْمِحلَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لََعَن قَالَ َمْسُعوٍد ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4222
  .لَُه َوالُْمَحلَّلَ

ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد   - 4222 ــۋادرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئاب يهت ىن رى
ــبهر   ــدۇكى، پهيغهم ــاالق  ( ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهلاللالقىلىنى ــۈچ ت ئ

ــۇننى ــان خوتـ ــاال) قىلىنغـ ــا لهنهت  لالپھـ ــۈچىگه ۋە ھااللالتقۇچىغـ بهرگـ
   .②ئوقۇغان

  )1120 :تىرمىزى(

 َولََها َجارَِيةً َعفَّانَ ْبنِ ِلُعثَْمانَ أَْهَدى َعاِمرٍ ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ ِشَهابٍ ابن َعْن - 4223
 َزْوَجَها َعاِمرٍ اْبُن فَأَْرَضى َزْوُجَها ُيفَارِقََها َحتَّى أَقَْرُبَها لَا ُعثَْمانُ فَقَالَ َرِةبِالَْبْص اْبَتاَعَها َزْوٌج

  .فَفَاَرقََها
ــىها  - 4223 ــى ش ــدۇ ئىبن ــداق دەي ــامىر  : ب مۇن ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ئاب

غـا  ففانهئوسـمان ئىبنـى ئ  بهسرەدىن سېتىۋالغان ئېرى بار بىر دېـدەكنى  
  :مان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇسوۋغا قىلغانىدى، ئوس

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1924(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 893(ئهلبانى  ②
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ـ مهن ئۇنىڭغـا يـېقىن كهلمهيـمهن،      ،ئېرى ئۇنى قويۇپ بهرمىگىچهــ 
 ،دىغانىــئىبنــى ئــامىر ئۇنىــڭ ئېرىنــى رازى قىل ،شــۇنىڭ بىــلهن. دېــدى

   .ئېرى ئۇ دېدەكنى تاالق قىلىۋەتتى
  )1300 :مالىك(

 َشاَء إِنْ َوِليَدةً إِلَّا َوِليَدةً الرَُّجلُ َيطَأُ لَا َيقُولُ كَانَ أَنَُّه ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4224
  .َشاَء َما بَِها َصَنَع َشاَء َوإِنْ أَْمَسكََها َشاَء َوإِنْ َوَهَبَها َشاَء َوإِنْ َباَعَها

: مۇنداق دەيتتـى  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر  - 4224
ۈزمهكچى بولسـا، ئـۇ   بىرەرسى دېدىكى بىلهن جىنسـىي مۇناسـىۋەت ئۆتكـ   

ــدەك ــا  كهدېـ ــۇنى خالىسـ ــو  ئـ ــقىالرغا سـ ــا باشـ ــاتااليدىغان، خالىسـ غا ۋسـ
نـېمه   يهنـى  لكىدە تۇتـۇپ تۇرااليـدىغان،  ئىتهلهيدىغان، خالىسا ئۆز ېقىلىۋ

ــه  ــالي دېس ــۇنى  ،قى ــۇدەكقىالش ــدارچىلىق    لىغ ــۇق ئىگى ــدە تول دەرىجى
  . كېرەكاليدىغان بولۇشى قىال

  )1299 :مالىك(

 َعـنْ  ُسـِئلَا  ُعَمَر ْبَن اللَِّه َوَعْبَد َعبَّاسٍ ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه اِلكَم َعْن - 4225
  .َبْيَنُهَما َيْجَمَع أَنْ فَكَرَِها أََمةً َعلَْيَها َيْنِكَح أَنْ فَأََراَد ُحرَّةٌ اْمَرأَةٌ َتْحَتُه كَاَنْت َرُجلٍ

بنـى ئاببـاس ۋە ئابـدۇلالھ    ئابـدۇلالھ ئى  ،تىشىچهېمالىكقا ي - 4225
دىن ھـۆر ئايـالى بـار بىـر كىشـىنىڭ      رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالرئىبنى ئۆمهر 

توغرىسـىدا   ىدېـدەك ئايالـدىن بىرنـى ئېلىشـ     )ھۆر ئايالىنىڭ ئۈستىگه(
ــدەكنى تهڭ  ھهر ئىككىلىســى  ندا،ســوئال ســورالغا ــال بىــلهن دې ھــۆر ئاي
  . ىگهنتوغرا كۆرم ئورۇنغا قويۇشنى

  )هت قىلغانرىۋاي مالىك(

 إِنَّ قَالَ َوالَْيُهوِديَِّة النَّْصَرانِيَِّة نِكَاحِ َعْن ُسِئلَ إِذَا كَانَ ُعَمَر اْبَن أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 4226
 أَةُالَْمـرْ  َتقُولَ أَنْ ِمْن أَكَْبَر َشْيئًا الْإِْشَراِك ِمْن أَْعلَُم َولَا الُْمǘِْمنَِني َعلَى الُْمْشرِكَاِت َحرََّم اللََّه
  .اللَِّه ِعَباِد ِمْن َعْبٌد َوُهَو ِعيَسى َربَُّها
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 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ نــافىئ – 4226
 نىئايـالالر  يدىن خرىسـتىئان ۋە يهھـۇدى  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئۆمهر

  :ئۇ ،دىىھهققىدە سوئال سورىلىۋنىكاھىغا ئېلىش 
شـنى ھـارام   ىيـالالر بىـلهن تـوي قىل   مىنلهرگه مۇشـرىك ئا ۇئمـ هللا اــ 
 نىـڭ بهندىلىرىـدىن بىـرى بولغـان ئىيسـا     هللائايالنىڭ ا مهن بىر. قىلدى

مۇ چـــوڭراق دەپ ئاتىشـــىدىن “مېنىـــڭ ئىالھىـــم” :نىئهلهيهىسســـاالم
  . دېدىـ  بىلمهيمهن،مۇشرىكلىكنى 

  )5285 :بۇخارى(

 َحتَّـى  الُْمْشرِكَاِت َتْنِكُحوا َوال”: اɇَيةُ َهِذِه َنَزلَْت :قَالَ ،َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 4227
 َوطََعـامُ  الطَّيَِّبـاتُ  لَكُُم أُِحلَّ الَْيْوَم” َبْعَدَها الَِّتي َنَزلَِت َحتَّى َعْنُهنَّ النَّاُس فََحَجَز ،“ُيǘِْمنَّ
 َوالُْمْحَصَناُت ُمǘِْمَناِتالْ ِمَن َوالُْمْحَصَناُت لَُهْم ِحلƉ َوطََعاُمكُْم لَكُْم ِحلƉ الِْكَتاَب أُوُتوا الَِّذيَن
  .الِْكَتابِ أَْهلِ نَِساَء النَّاُس فََنكََح ،“الِْكَتاَب أُوُتوا الَِّذيَن ِمَن

مۇشرىك : مۇنداق دەيدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئابباس  - 4227
دېـگهن   ①ئـۇالرنى نىكاھىڭالرغـا ئالمـاڭالر    ،ئايالالر ئىمان ئېيـتمىغىچه 

ــ  ــل بولغان ــايهت نازى ــيىنئ ــلهن    ،دىن كې ــالالر بى كىشــىلهر مۇشــرىك ئاي
بۈگۈن سىلهرگه پاك نهرسىلهر ھاالل : ئاندىن .ئۆيلىنىشتىن توختىدى

نىڭ تامىقى )يهنى يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر( كىتاب بېرىلگهنلهر قىلىندى،
ــامىقىڭالر   ــىلهرنىڭ تــ ــدۇر ۋە ســ ــىلهرگه ھااللــ ــدۇر، ســ ــا ھااللــ ئۇالرغــ

ــ ــفهۇئم ــالالر، ســىلهردىن ئىلگىــرى كىتــاب   مىنلهردىن بولغــان ئهفى ئاي
دىـن بولغـان ئهفىـفه ئايـالالر     )يهنـى يهھـۇدىيالر ۋە ناسـاراالر   ( بېرىلگهنلهر

 كىشـىلهر  ،دېگهن ئايهت نازىـل بولغانـدىن كېـيىن    ②سىلهرگه ھااللدۇر
  . ③باشلىدىئېلىشقا  رنى نىكاھىغاۋە خرىستىئان ئايالال ىييهھۇد يهنه

  )12607 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 221سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 5سۈرە مائىدە،  ②
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 7444(ى ھهيسهم ③
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، قىز تېگىشىش، جاھىلىيهت )ۋاقىتلىق نىكاھ( مۇتئه
، نىكاھنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان شهكلىدەۋرىدىكى نىكاھ 

  ئامىلالر

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َنْغُزو كُنَّا اللَِّه َعْبُد قَالَ قَالَ قَْيسٍ َعْن - 4228
 بِـالثَّْوبِ  الَْمْرأَةَ َنْنِكَح أَنْ لََنا َرخȌََّ ثُمَّ ذَِلَك َعْن فََنَهاَنا َنْسَتْخِصي أَلَا فَقُلَْنا َشْيءĄ لََنا َولَْيَس
 لَـا  للََّها إِنَّ َتْعَتُدوا َولَا لَكُْم اللَُّه أََحلَّ َما طَيَِّباِت ُتَحرُِّموا لَا آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا َعلَْيَنا قََرأَ ثُمَّ

  .الُْمْعَتِديَن ُيِحبُّ
نىــــڭ مۇنــــداق رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇئابــــدۇلالھ  تىنقهيســــ - 4228

ــۋايهت قىلى  ــدېگهنلىكــى رى ــبهر  : دۇنى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  بىــز پهيغهم
) بىــز بىــلهن(ئهممــا ئايــاللىرىمىز  اتتۇق،بىــلهن غازاتقــا چىقــ ۋەســهللهم

 پ ئويالشــقانىدۇق،دە “ېتهيلىئــۆزىمىزنى ئاختــا قىلىــۋ  ” .چىقمــايتتى
بىزنــى ئۇنــداق قىلىشــتىن  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 

 الر بىــلهنتوســتى، ئانــدىن بىــزگه بىــر قــۇر كىــيىم بهدىلىــگه ئايــال       
 :مۇنـۇ ئـايهتنى ئوقـۇدى    ۋە نىكاھ قىلىشقا رۇخسـهت قىلـدى  ) ۋاقىتلىق(
ى تهركـ ( سـىلهرگه ھـاالل قىلغـان پـاك نهرسـىلهرنى     هللا ا !مىنلهرۇئئى م

بهلگىــلهپ هللا ا( .ھــارام قىلمــاڭالر )دۇنيــا بولــۇش يۈزىســىدىن ئۆزەڭالرغــا
چهكــتىن ئاشــقۇچىالرنى ھهقىــقهتهن  هللا چهكــتىن ئاشــماڭالر، ا )بهرگهن

   .①دوست تۇتمايدۇ
  )5076 :بۇخارى(

 َوَسلََّم ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َرخȌََّ قَالَ أَبِيِه َعْن َسلََمةَ ْبنِ إَِياسِ َعْن - 4229
  .َعْنَها َنَهى ثُمَّ ثَلَاثًا الُْمْتَعِة ِفي أَْوطَاسٍ َعاَم

                                                 
 .ـ ئايهت 87سۈرە مائىدە،  ①
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ئىياس ئىبنى سـهلهمه دادىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى      - 4229
يىلى  ①ئهۋتاس سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىدۇ

ىن ئـۈچ كۈنـد  دى ۋە ئۈچ كۈن رۇخسهت قىل) ۋاقىتلىق نىكاھقا(مۇتئهگه 
   .دىچهكلى نىكېيىن بۇ نىكاھ

  )1405 :مۇسلىم(

 َيقْـَدمُ  الرَُّجلُ كَانَ الْإِْسلَامِ أَوَّلِ ِفي الُْمْتَعةُ كَاَنْت إِنََّما قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4230
 لَُه َوُتْصِلُح َمَتاَعُه لَُه فََتْحفȘَُ ُمُيِقي أَنَُّه َيَرى َما بِقَْدرِ الَْمْرأَةَ فََيَتَزوَُّج َمْعرِفَةٌ بَِها لَُه لَْيَس الَْبلَْدةَ
 فَْرجٍ فَكُلƌ َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ أَْيَماُنُهْم َملَكَْت َما أَْو أَْزَواجِهِْم َعلَى إِلَّا الْآَيةُ َنَزلَْت إِذَا َحتَّى َشْيئَُه
  .َحَراٌم فَُهَو َهذَْينِ ِسَوى

مـۇتئه  : ق دەيـدۇ مۇنـدا  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا  ئىبنى ئاببـاس   - 4230
ــان   ــا قويۇلغ ــدە يولغ ــلهپكى دەۋرى ــر  ئىســالمنىڭ دەس ــۇپ، بى كىشــى  بول

شـۇ يهردە تۇرغـان   ، بارسـا  بىلىشى يوق بىرەر شـهھهرگه  - ھېچبىر تونۇش
ئـۇ ئايـال ئۇنىـڭ نهرسـه ـ       . مۇددەت ئىچىدە بىر ئايالنى نىكاھىغا ئـاالتتى 

بـۇ  . تتىكېرەكلىرىنى ساقالپ بېرەتتـى ۋە جىنسـىي تهلىپىنـى قانـدۇرا    
يهنــى . (ســاقلىغۇچىالردۇر) ھارامــدىن(ئــۇالر ئهۋرەتلىرىنــى   :ئهھــۋال

ــى ــىدىن  ) ئهۋرەتلىرىنـ ــدىن باشقىسـ ــدىن، دېدەكلىرىـ پهقهت خوتۇنلىرىـ
بـۇ ئـايهت   . (غىچه داۋامالشـتى دېگهن ئايهت نازىل بول ②ساقلىغۇچىالردۇر

ىالر ئايــالى ۋە دېدىكىــدىن باشــقكىشــىنىڭ ) نازىــل بولغانــدىن كېــيىن
   .③بولدى ھارام ىشۈمۇناسىۋەت ئۆتكۈز يلهن جىنسىبى

  )1122 :تىرمىزى(

 أَْعَمـى  َناًسا إِنَّ فَقَالَ بَِمكَّةَ قَاَم الزَُّبْيرِ ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ الزَُّبْيرِ ْبُن ُعْرَوةُ عن - 4231
 لَجِلْـفٌ  إِنَّـكَ  فَقَالَ فََناَداُه بَِرُجلٍ رُِّضُيَع بِالُْمْتَعِة ُيفُْتونَ أَْبَصاَرُهْم أَْعَمى كََما قُلُوَبُهْم اللَُّه

                                                 
ئهۋتاس ــ تائىفتىكى بىر جىلغىنىڭ ئىسـمى بولـۇپ، بـۇ يهردە ئهۋتاسـقا ھۇجـۇم قىلىنغـان يىـل كـۆزدە          ①

 .تۇتۇلماقتا
 .ـ ئايهتلهر 6ـ ۋە  5سۈرە مۇئمىن،  ②
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 192(بانى ئهل ③



   ، قىز تېگىشىش، جاھىلىيهت دەۋرىدىكى نىكاھ شهكلى، نىكاھنى بۇزىدىغان ئامىلالر)ۋاقىتلىق نىكاھ(مۇتئه 

377 

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ ُيرِيُد الُْمتَِّقَني إَِمامِ َعْهِد َعلَى ُتفَْعلُ الُْمْتَعةُ كَاَنْت لَقَْد فَلََعْمرِي َجاٍف
  .بِأَْحَجارَِك لَأَْرُجَمنََّك فََعلَْتَها لَِئْن للَِّهفََوا بَِنفِْسَك فََجرِّْب الزَُّبْيرِ اْبُن لَُه فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه

ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر    : مۇنداق دەيدۇزۇبهير ئۇرۋە ئىبنى  - 4231
  :بىر ئادەمنى ئىما قىلغان ھالدا مهككىدە

ــاركى،   ــادەملهر بـــ ـــ بهزى ئـــ ــور  هللا اــــ ــۆزلىرىنى كـــ ئۇالرنىـــــڭ كـــ
مـــۇتئه الر چـــۈنكى ئـــۇ. قىلىۋەتكهنـــدەك، قهلبىنـــى كـــور قىلىـــۋەتكهن 

ئابدۇلالھ  ئادەمئۇ . ، ـ دېگهنىدى دەپ پهتىۋا بېرىشىۋاتىدۇجائىز  غانىكاھى
  :گهئىبنى زۇبهير

قهســهم  .ئــادەم ئىكهنســهن تــوڭقوپــال،  بهكمــۇســهن ــــ ھهقىــقهتهن، 
رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    (مۇتتهقىلهرنىـڭ ئىمـامى    قىلىمهنكى،
ئابـدۇلالھ  . دېـدى  ئىـدى، ـ    نىـڭ دەۋرىـدىمۇ مـۇتئه نىكـاھى بـار     )ۋەسهللهم
  :ئۇنىڭغا
بىـلهن   نىـڭ نـامى  هللا !، سهن ئـۆزەڭ سـىناپ باقمامسـهن؟   ئۇنداقتاــ 

ئهگهر شـۇنداق قىلىـدىغان بولسـاڭ، سـېنى چالمـا ـ كېسـهك        قهسهمكى، 
   .قىلىپ ئۆلتۈرىمهن، ـ دېدى

 )1406 :مۇسلىم(

 َوبَِمـا  َصَنْعَت َما َتْدرِي َهلْ :َعبَّاسٍ الْبنِ قُلُْت: قَالَ ُجَبْيرٍ، بن َسِعيِد َعْن - 4232
Ýَوَما :قَالَ الشَُّعَراُء، ِفيِه َوقَالَْت الرُّكَْبانُ، بِفُْتَياَك َساَرْت أَفَْتْيَت Ýقَالَ قَْد: قَالُوا: قُلُْت قَالُوا 
Ǹُاَألطْـَرافِ  َصِةُرْخ ِفي لََك َهلْ َعبَّاسِ ابنِ فُْتَيا ِفي لََك َهلْ َصاحِ َيا َمْجِلُسُه طَالَ لَمَّا شَّْي 
 بَِهـذَا  َمـا  َواللَِّه ال َراجُِعونَ، إِلَْيِه َوإِنَّا ِللَِّه إِنَّا :قَالَ النَّاُس َيْصُدَر َحتَّى َمثَْواَك َتكُونُ آنَِسةً
  .الِْخْنزِيرِ لَْحمَِو َوالدَّمِ الَْمْيَتِة ِمَن اللَُّه أُِحلَّ َما إِال ِمْنَها أَْحلَلُْت َوال أََرْدُت، َهذا َوال أَفَْتْيُت،

 مهن ئىبنـى ئاببـاس  : د ئىبنى جـۇبهير مۇنـداق دەيـدۇ   ىسهئ - 4232
  :غارەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

نېمه ئىش قىلغىنىڭنى، قانداق پهتىۋا بهرگىنىڭنى بىلهمسـهن؟  ــ 
مۇ بـۇ  شـائىرالر  .يولۇچىالر سهن بهرگهن پهتىۋاغا ئاساسهن ئىش قىلىپتـۇ 
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ئىبنــى ئاببــاس  ســهم،دې رۈپتــۇ، ـ  پهتىــۋا ھهققىــدە قوشــاق توقۇشــۇپ يۈ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

  :مهن .دەپ سورىدى ـ يشىپتۇ؟ېشائىرالر نېمه دــ 
  ،خوتۇن كۈتۈپ ئولتۇردى ئۇزۇن قېرى يىگىت

ــدىلهر ــۇرادەر: دېـ ــڭ ! بـ ــۇ خهۋىرىـ ــنىڭ ( يوقمـ ــى ئابباسـ  )ئىبنـ
  دىن؟پهتىۋاسى

  باشقىالر كهلگىچه راھهتكه چىقىپ،
  ىۋاسىدىن،تاپ بىر يولى ھهنن تهسهللىي

رەزىيهلالھــۇ بــۇنى ئاڭلىغــان ئىبنــى ئاببــاس دېيىشـىۋېتىپتۇ، ـ دېســهم،    
  :ئهنهۇما
، مهن بۇنـداق پهتىـۋا بهرمىـدىم، بهرگهن    ①إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّـا إِلَْيـِه َراجُِعـونَ   ــ 

ئۆلـۈپ قالغـان    تائـاال  هللا. پهتىۋادىنمۇ ھهرگىز بـۇنى مهقسـهت قىلمىـدىم   
يىشــنى ېقاتــارلىق ھــارام نهرســىلهرنى يقا گۆشــى شــھــايۋان، قــان ۋە چو

ىشــىنى مــۇتئه مهنمــۇ ئايــال ك ،قانــداق ۋاقىــتالردا ھــاالل قىلغــان بولســا
  . ②دېدىـ  شۇنداق ۋاقىتالردا ھاالل دېدىم، نىكاھى بىلهن ئېلىش

 )10601 :»ئهلكهبىر«(

 فَْتَح َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولِ َمَع غََزا أََباُه أَنَّ َسْبَرةَ ْبنِ الرَّبِيعِ َعْن - 4233
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لََنا فَأَِذنَ َوَيْومٍ لَْيلٍَة َبْيَن ثَلَاِثَني َعْشَرةَ َخْمَس بَِها فَأَقَْمَنا قَالَ َمكَّةَ
 َوُهـوَ  الَْجَمـالِ  ِفي فَْضلٌ َعلَْيِه يَوِل قَْوِمي ِمْن َوَرُجلٌ أََنا فََخَرْجُت النَِّساِء ُمْتَعِة ِفي َوَسلََّم
 غȐٌَّ َجِديٌد فَُبْرٌد َعمِّي اْبنِ ُبْرُد َوأَمَّا َخلٌَق فَُبْرِدي ُبْرٌد ِمنَّا َواِحٍد كُلِّ َمَع الدََّماَمِة ِمْن قَرِيٌب
 أَنْ لَـكِ  َهـلْ  فَقُلَْنا الَْعَنطَْنطَِة لَْبكَْرِةا ِمثْلُ فََتاةٌ فََتلَقَّْتَنا بِأَْعلَاَها أَْو َمكَّةَ بِأَْسفَلِ كُنَّا إِذَا َحتَّى

                                                 
بۇ، مۇسىبهتلىك خهۋەر ئاڭلىغاندا ئوقۇلىـدىغان ئـايهت بولـۇپ،    . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى  156سۈرە بهقهرە،  ①

نىڭ دەرگاھىغـا  هللا، چوقۇم ا)ىڭ بهندىلىرىمىزنهللايهنى ا(نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز هللابىز ئهلۋەتته ا: مهنىسى
 .قايتىمىز

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھهججــاج ئىبنــى ئهرتهئه   ): 7392(ھهيســهمى  ②
قالغـان راۋىيلىـرى سـهھىه    . ئىسىملىك بىرى بار، ئۇ ئىشـهنچلىك كىشـى بولسـىمۇ، ھهدىسـى مۇدەللهسـتۇر     

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن



   ، قىز تېگىشىش، جاھىلىيهت دەۋرىدىكى نىكاھ شهكلى، نىكاھنى بۇزىدىغان ئامىلالر)ۋاقىتلىق نىكاھ(مۇتئه 
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 إِلَـى  َتْنظُـرُ  فََجَعلَـتْ  ُبْرَدُه ِمنَّا َواِحٍد كُلƌ فََنَشَر َتْبذُلَاِن َوَماذَا قَالَْت أََحُدَنا ِمْنِك َيْسَتْمِتَع
 فََتقُولُ غȐٌَّ َجِديٌد َوُبْرِدي َخلٌَق َهذَا ُبْرَد إِنَّ فَقَالَ ِعطِْفَها إِلَى َتْنظُُر َصاِحبِي َوَيَراَها الرَُّجلَْينِ
 َرُسولُ َحرََّمَها َحتَّى أَْخُرْج فَلَْم ِمْنَها اْسَتْمَتْعُت ثُمَّ َمرََّتْينِ أَْو ِمَرارٍ ثَلَاثَ بِِه َبأَْس لَا َهذَا ُبْرُد
 ِفـي  لَكُـمْ  أَِذْنـتُ  كُْنـتُ  قَْد إِنِّي النَّاُس أَيَُّها َيا: ويف رواية.  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 َشـْيءĄ  ِمْنُهنَّ ِعْنَدُه كَانَ فََمْن الِْقَياَمِة َيْومِ إِلَى ذَِلَك َحرََّم قَْد اللََّه َوإِنَّ النَِّساِء ِمْن اِلاْسِتْمَتاعِ
  .َشْيئًا آَتْيُتُموُهنَّ ِممَّا َتأُْخذُوا َولَا َسبِيلَُه فَلُْيَخلِّ

ــئ  - 4233 ــڭ     رەبى ــدۇكى، ئۇنى ــۋايهت قىلىنى ــهبرەدىن رى ــى س ئىبن
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدادىسى سهبرە 

ئــۇ يهردە  بولــۇپ،بىــلهن مهككىنــى فهتهــى قىلىــش غازىتىغــا قاتناشــقان 
بىز مهككىدە ئـون  : ىكهنبولغان ئىشالرنى سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق دېگهن

لىغاندا بئـايرىم كـۈن ھېسـا    - ۈنـدۈزنى ئـايرىم  ك ـ  يهنى كېچه(بهش كۈن 
بىـزگه   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبهر  . تـۇردۇق  )ئوتتۇز كۈن

ــ       مهن  .ىدئايــالالرنى مــۇتئه نىكــاھى قىلىــپ ئېلىشــقا رۇخســهت قىل
مهن . جهمهتىمىزدىن بىر كىشى بىلهن بىرگه خوتـۇن ئىـزدەپ چىقـتىم   

ــا، ســهل كۆر   ــۇ بولس ــدى ئۇنىڭــدىن كېلىشــكهن، ئ ــادەم ئى . ۈمســىزرەك ئ
كــونىراق،  بــار بولــۇپ، مېنىــڭ تــون ئىككىلىمىزنىــڭ يېنىــدا بىــردىن

يـاكى  (رىنىڭ تـۆۋەن  ىبىز مهكـكه شـهھ  . پيېڭى ئىدىېتېخى ي ىئۇنىڭك
مهھهللىدە كېتىۋېتىپ، بـوي ـ تـۇرقى قامالشـقان،     تهرىپىدىكى ) يۇقىرى

ـ ته، بوينى خۇددى يـاش تۆگىنىڭكىـدەك ئـۇزۇن بىـر قىزنـى ئۇچراتتـۇق        
  :ئۇنىڭدىن

ئىككىمىزنىــڭ بىــرى بىــلهن مــۇتئه نىكــاھى قىلىشــقا قانــداق  ــــ 
  :ئۇ قىز. دۇقـ دەپ سورى قارايسهن؟

ـــ  ــېمه بېرىســىلهر؟     ـ ــا ن ــدىـ ماڭ ــونلىرىمىزنى يېيىــپ  بىــز . دې ت
مېنىـڭ  قىزنىـڭ  . بىـزگه قاراشـقا باشـلىدى   ئهمما ئۇ قىـز  . كۆرسهتتۇق

  :ھهمراھىم سهزگهنتونۇمغا دىققهت بىلهن قاراۋاتقانلىقىنى 
  :قىز ىدى،دېگهن ، ـپيېيڭىېى كونا، مېنىڭكى تېخى يتونبۇنىڭ ــ 



  بۆلۈمى نىكاھ

 380

ئىككىسـى بـۇ سـۆزنى    . ـــ بۇنىـڭ تونىمـۇ يامـان ئهمهسـكهن، ـ دېـدى       
قىـز بىـلهن مـۇتئه    مهن ئـۇ   ئـاخىرى، . ئىككى ـ ئۈچ قېـتىم تهكرارلىـدى   

ــاھى  ــپنىك ــدىم قىلى ــاۋە  ئۆيلهن ــبهر  كىت ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  .ئۇ قىزدىن ئايرىلمىدىم بۇنداق نىكاھنى ھارام قىلغانغا قهدەر ەسهللهمۋ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهر كېلىشــىچه،  يهنه بىــر رىــۋايهتته 
مهن ئايـالالرنى مـۇتئه نىكـاھى    ! ئـى خـااليىق  « :مۇنداق دېگهن ۋەسهللهم

 هقىيـامهتكىچ  كىنى تـا بـۇ هللا ا .بىلهن ئېلىشقا رۇخسـهت قىلغـان ئىـدىم   
مۇتئه نىكاھى بىلهن ئـۆيلهنگهن خوتـۇنى    منىڭ يېنىداىلدى، كىھارام ق
ئۇالرغـــا تويلـــۇق قىلىـــپ بهرگهن    ۋە ئـــۇنى قويـــۇپ بهرســـۇن   ،بولســـا

  . »ىسۇننهرسىلهردىن ھېچنېمىنى ئېلىۋالم
  )1406 :مۇسلىم(

 َجِديـدٌ  ُبْرٌد َوَعلَيَّ الدََّماَمِة ِمْن قَرِيٌب َوأََنا قَالَ: والƥد برجال الصحيح - 4234
ٌّȐَإىل آخر القصة بعكسها َخلٌَق ُبْرٌد َعمِّي اْبنِ َوَعلَى غ.  

تۇرقـــــۇم مېنىـــــڭ : ئهھمهدنىـــــڭ رىۋايىتىـــــدەئىمـــــام  – 4234
ــىزرەك، ــا  كۆرۈمس ــۇمئهمم ــىېي تون ــىل پيېڭ ــدى،  ۋە ئېس ــڭ ئى تاغامنى

ــونئۈســتىدىكى  ئوغلىنىــڭ ــا ئىــدى  ت دەپ يۇقىرىقىنىــڭ ... بولســا كون
   .①ئهكسىچه رىۋايهت قىلىنغان

  )14921 :ئهھمهد(

 الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر َعلَى َدَخلَْت َحِكيمٍ بِْنَت َخْولَةَ أَنَّ الزَُّبْيرِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن - 4235
 َيُجـرُّ  فَزًِعا الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر فََخَرَج ِمْنُه فََحَملَْت بِاْمَرأٍَة اْسَتْمَتَع أَُميَّةَ ْبَن َربِيَعةَ إِنَّ فَقَالَْت

  .لََرَجْمُت ِفيَها َتقَدَّْمُت كُْنُت َولَْو الُْمْتَعةُ َهِذِه فَقَالَ َداَءُهرِ
خهۋله بىنتـى ھهكىـم   : ئۇرۋە ئىبنـى زۇبهيـر مۇنـداق دەيـدۇ     - 4235

  :نىڭ يېنىغا كىرىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر ئىبنى خهتتاب 

                                                 
راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ     بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،   ): 7384(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن



   ، قىز تېگىشىش، جاھىلىيهت دەۋرىدىكى نىكاھ شهكلى، نىكاھنى بۇزىدىغان ئامىلالر)ۋاقىتلىق نىكاھ(مۇتئه 
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رەبىئه ئىبنى ئۇمهييه بىر خوتۇننى مۇتئه نىكـاھى بىـلهن ئالغـان    ــ 
ئـۆمهر   ىـدى، دېگهنـ ىكهن، ئۇ خوتۇن ئۇنىڭـدىن ھامىلـدار بولـۇپ قـاپتۇ،      ئ

رەپ ۈىنى سـۆرىگهن پېتـى يۈگـ   تـون  قـۇش ئىچىـدە  دۇوھ رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ 
  :چىقىپ
ـــ  ــۇ ـ ــا ب ــۇتئه نىكاھىــدۇرمان ئهگهر بۇنىــڭ ھــارام ئىكهنلىكىنــى  . م

چالمـا ـ   ھهر ئىككىلىسىنى  خهلققه بالدۇرراق بىلدۈرگهن بولسام ئىدىم،
  . دېدىـ قىلغان بوالتتىم،  ېسهكك

  )1125 :مالىك(

 ُمْتَعِة َعْن َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ َعْن - 4236
 .الْإِْنِسيَِّة الُْحُمرِ لُُحومِ أَكْلِ َوَعْن َخْيَبَر َيْوَم النَِّساِء

دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ھــــۇ ئهنهــــۇى رەزىيهلالئهلــــ – 4236
مـۇتئه  خهيـبهر غـازىتى كـۈنى     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر 
ــاھى ــ نىكـ ــدىغان ئ  نىقىلىشـ ــدە بېقىلىـ ــهكېۋە ئۆيـ ــىنى  نىڭشـ گۆشـ

   .چهكلىگهن شنىيىېي
  )1407 :مۇسلىم(

  .عن ثعلبة بن اƩكم أن النƑ صلى اهللا عليه وسلم Œى يوم خيƎ عن اƫتعة - 4237
سهلاللالھۇ پهيغهمبهر : سهئلهبه ئىبنى ھهكهم مۇنداق دەيدۇ - 4237

  . ①توسقان مۇتئه نىكاھىدىنخهيبهر كۈنى  ئهلهيهى ۋەسهللهم
 )»ئهلئهۋسهت«(

 الْأَيَّاَم َوالدَِّقيقِ التَّْمرِ ِمْن بِالْقَْبَضِة َنْسَتْمِتُع كُنَّا: قال اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر عن - 4238
 َعْمرِو َشأِْن ِفي ُعَمُر َعْنُه َنَهى َحتَّى َبكْرٍ َوأَبِي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْهِد َعلَى
  .ُحَرْيٍث ْبنِ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، شـهرىكتىن باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه        ): 7387(ھهيسهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن شهرىكمۇ ئىشهنچلىك كىشىدۇر، ـ دېگهن
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بىز : مۇنداق دەيدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  - 4238
ىيهلالھـۇ  رەزبهكرى  نىڭ ۋە ئهبۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ن بهدىلىگه ئايـالالرنى  ۇئ وچۇمبىر ئۋە  خورما وچۇمنىڭ دەۋرىدە بىر ئئهنهۇ
رەزىيهلالھـۇ  ئـۆمهر   كىبۇ ئىـش تـا  . ك نىكاھالپ ئاالتتۇقۈبىر قانچه كۈنل

سـى سـهۋەبىدىن توسـقانغا قهدەر    ىئىبنى ھۇرەيسـنىڭ مهسىل  ئهمر ئهنهۇ
  . لدىداۋام قى

 )1405 :مۇسلىم(

 ِفـي  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َخَرْجَنا: قَالَ ْيَرةَ،ُهَر أَبِي َعْن - 4239
 َوَرأَى َمَصـابِيَح،  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََرأَى الَْوَداعِ، ثَنِيَّةَ فََنَزلَْنا َتُبوَك، غَْزَوِة
ăَما”: فَقَالَ َيْبِكَني، نَِساء Ýَعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َيْبِكَني، ِمْنُهنَّ ُتُمتَِّع: فَِقيلَ ،“َهذَا 
  .“َوالِْمَرياث َوالِْعدَّة، َوالطَّالق، النِّكَاح، الُْمْتَعة َهَدَم: قَالَ أَْو َحرََّم”: َوَسلََّم

بىـــز : ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ  – 4239
بىلهن تهبۇك غازىتىغا سـهپهرگه   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر كــېچه بولغانــدا،. ۇققونــد ىــپ، ۋەدا داۋىنىــداچىق
چىراقالرنى ۋە يىغلىشىۋاتقان ئايالالرنى  يورۇپ تۇرغان ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :كۆرۈپ
  .ەپ سورىدىد ـ بۇ نېمه ئىش؟ــ 
ەپ دـ   يىغلىشـىۋاتىدۇ،  لىنغـانلىقتىن قا ئېئۇالر ۋاقىتلىق نىكاھــ 

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر  بــۇ ســۆزنى ئاڭلىغــان. جــاۋاب بېرىلــدى
  :ۋەسهللهم

قاتـارلىقالر ۋاقىتلىـق نىكـاھنى    نىكاھ، تاالق، ئىددەت ۋە مىـراس  ــ 
  . ①چهكلهيدىغان ياكى بۇزىدىغان ئامىلالردۇر، ـ دېدى

 )»ئهلئهۋسهت« ؛6625 :مهۋسىلى(

                                                 
غان بولۇپ، سهنهدىدە مۇئهممهل ئىبنـى ئىسـمائىل   بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىل): 7385(ھهيسهمى  ①

بهزىــلهر ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى سۈرســه، يهنه بهزىــلهر . ئىســىملىك بىــرى بــار
قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىـدۇر،  . ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان

 .ـ دېگهن



   ، قىز تېگىشىش، جاھىلىيهت دەۋرىدىكى نىكاھ شهكلى، نىكاھنى بۇزىدىغان ئامىلالر)ۋاقىتلىق نىكاھ(مۇتئه 
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 َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ ْنَع - 4240
  .َصَداٌق َبْيَنُهَما لَْيَس اْبَنَتُه الْآَخُر ُيَزوَِّجُه أَنْ َعلَى اْبَنَتُه الرَُّجلُ ُيَزوَِّج أَنْ َوالشَِّغاُر الشَِّغارِ َعْن

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر  - 4240
شــىغار . شــىغاردىن توســقان ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 

غا ئۆيلىنىشى قىزىەيلهننىڭ مهھرى بهرمهيال باشقا بىرىنىڭ بىر ،دېگهن
ــىنى    ــاتلىق قىلىشـ ــىز يـ ــى مهھرىسـ ــادەمگه ئۆزىنىـــڭ قىزىنـ ــۇ ئـ ۋە ئـ

  . كۆرسىتىدۇ
  )5112 :بۇخارى(

 الَْعبَّاسِ ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبَن الَْعبَّاَس أَنَّ الْأَْعَرُج ُهْرُمَز ْبُن الرَّْحَمنِ َعْبُد َعْن - 4241
 فَكََتَب َصَداقًا َجَعلَا َوكَاَنا اْبَنَتُه الرَّْحَمنِ َعْبُد َوأَْنكََحُه اْبَنَتُه الَْحكَمِ ْبَن الرَّْحَمنِ َعْبَد أَْنكََح
 َرُسولُ َعْنُه َنَهى الَِّذي الشَِّغاُر َهذَا ِكَتابِِه ِفي َوقَالَ َبْيَنُهَما بِالتَّفْرِيقِ َيأُْمُرُه ْرَوانََم إِلَى ُمَعاوَِيةُ
  .َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

ئاببـاس  : ئابدۇراھمان ئىبنى ھۇرمۇز ئهئـرەج مۇنـداق دەيـدۇ    - 4241
، دۇراھمان ئىبنـى ھهكهمـگه  ئابـ  قىزىنـى  ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس
ئاببـاس ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى      قىزىنـى  ئابدۇراھمان ئىبنى ھهكهممۇ

ــاتلىق قىلــدىئابباســقا  بىــرىگه تويلــۇق  - ئىككــى تهرەپ بىــرھهر ۋە  ي
مهدىنىدىكى ۋالىسى مهرۋانغا  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهمما مۇئاۋىيه . بېرىشتى

. بۇيرىدى كهراشتۇرۋېتىشخهت يېزىپ، بۇ ئىككىسىنى ئاياللىرىدىن ئاج
 ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر  ،بـــۇ دېـــگهن: ئـــۇ خېتىـــدە

  . ①كهنىدىدەپ ئهسكهرتـ  چهكلىگهن شىغار نىكاھىدۇر،
 )2075 :داۋۇد ئهبۇ(

 أَنَّ أَْخَبَرْتُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َزْوَج َعاِئَشةَ أَنَّ الزَُّبْيرِ ْبُن ُعْرَوةُ َعْن - 4242
 الرَُّجلُ ُبَيْخطُ الَْيْوَم النَّاسِ نِكَاُح ِمْنَها فَنِكَاٌح أَْنَحاٍء أَْرَبَعِة َعلَى كَانَ الَْجاِهِليَِّة ِفي النِّكَاَح
 إِذَا ِلاْمَرأَِتـهِ  قُولَُي الرَُّجلُ كَانَ آَخُر َونِكَاٌح َيْنِكُحَها ثُمَّ فَُيْصِدقَُها اْبَنَتُه أَْو َوِليََّتُه الرَُّجلِ إِلَى

                                                 
 . هن، ـ دېگهنھهس): 1826(ئهلبانى  ①
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 َحتَّـى  أََبًدا َهاَيَمسُّ َولَا َزْوُجَها َوَيْعَتزِلَُها ِمْنُه فَاْسَتْبِضِعي فُلَاٍن إِلَى أَْرِسِلي طَْمِثَها ِمْن طَُهَرْت
 أََحبَّ إِذَا َزْوُجَها َصاَبَهاأَ َحْملَُها َتَبيََّن فَإِذَا ِمْنُه َتْسَتْبِضُع الَِّذي الرَُّجلِ ذَِلَك ِمْن َحْملَُها َيَتَبيََّن
 آَخـرُ  َونِكَاٌح ْبَضاعِاِلاْسِت نِكَاَح النِّكَاُح َهذَا فَكَانَ الَْولَِد َنَجاَبِة ِفي َرغَْبةً ذَِلَك َيفَْعلُ َوإِنََّما
 َوَوَضـَعتْ  َحَملَْت إِذَافَ ُيِصيُبَها كُلƌُهْم الَْمْرأَِة َعلَى فََيْدُخلُونَ الَْعَشَرِة ُدونَ َما الرَّْهطُ َيْجَتِمُع
 َحتَّى َيْمَتنَِع أَنْ ْمِمْنُه َرُجلٌ َيْسَتِطْع فَلَْم إِلَْيهِْم أَْرَسلَْت َحْملََها َتَضَع أَنْ َبْعَد لََيالٍ َعلَْيَها َوَمرَّ

 فُلَـانُ  َيا اْبُنَك فَُهَو ُتَولَْد َوقَْد أَْمرِكُْم ِمْن كَانَ الَِّذي َعَرفُْتْم قَْد لَُهْم َتقُولُ ِعْنَدَها َيْجَتِمُعوا
 الرَّابِـعِ  َونِكَـاحُ  الرَُّجلُ بِِه َيْمَتنَِع أَنْ َيْسَتِطيُع لَا َولَُدَها بِِه فََيلَْحُق بِاْسِمِه أََحبَّْت َمْن ُتَسمِّي
 َيْنِصـْبنَ  كُنَّ الَْبَغاَيا ُهنََّو َجاَءَها ِممَّْن َتْمَتنُِع لَا الَْمْرأَِة َعلَى فََيْدُخلُونَ الْكَِثُري النَّاُس َيْجَتِمُع
 َوَوَضَعْت إِْحَداُهنَّ ْتَحَملَ فَإِذَا َعلَْيهِنَّ َدَخلَ أََراَدُهنَّ فََمْن َعلًَما َتكُونُ َراَياٍت أَْبَوابِهِنَّ َعلَى

 لَا اْبَنُه َوُدِعَي بِِه فَالَْتاȓَ نََيَرْو بِالَِّذي َولََدَها أَلَْحقُوا ثُمَّ الْقَافَةَ لَُهْم َوَدَعْوا لََها ُجِمُعوا َحْملََها
 إِلَّا كُلَُّه الَْجاِهِليَِّة نِكَاَح َهَدَم بِالَْحقِّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٌَّد ُبِعثَ فَلَمَّا ذَِلَك ِمْن َيْمَتنُِع
  .الَْيْوَم النَّاسِ نِكَاَح

رىـــۋايهت دىن رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئـــۇرۋە ئىبنـــى زۇبهيـــر    - 4242
جـاھىلىيهت دەۋرىـدىكى    گهئهنها ئـۇرۋە  قىلىنىدۇكى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ

جاھىلىيهت : توغرىسىدا سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق دېگهن نىكاھ ئىشلىرى
ــدە  ــاھدەۋرى ــداق  نىك ــهكلى مۇن ــل   ش ــۆت خى ــدىت ــرى: ئى ــۈنكى  ،بى بۈگ

ــۆيلىنىش  ــۇپ، ئوخشــاش شــهكلىگهئ ــ بول  بولغــان كىشــى ۆيلهنمهكچىئ
سىگه ئهلچـى كىرگـۈزەتتى ۋە مۇۋاپىـق مىقـداردا مهھـرى      ۋەلىيقىزنىڭ 

يـزدىن پـاك   هئايـالى ھ  ،يهنه بىـرى . ھهققى بېرىپ، ئۇ قىزغـا ئـۆيلىنهتتى  
  :ئېرى ئايالىغا ،بولغاندىن كېيىن

ـــ  ــپ  ـ ــادەم ئهۋەتى ــا ئ ــهن پاالنىغ ــا    ،س ــلهن جىم ــهن بى ــدىن س ئۇنىڭ
 ئانــدىن ئايالىنىــڭ شــۇ كىشــىدىن. دەيتتــى ـــ! قىلىشــىنى تهلهپ قىــل

ــانلى ــدار بولغـ ــۇچقھامىلـ ــايهن بولمىغـ ــۆزى هى نامـ ــېقىن  ئـ ــا يـ ئايالىغـ
ــى ــانلى . كهلمهيتتــ ــدار بولغــ ــىدىن ھامىلــ ــۇ كىشــ ى قئايالىنىــــڭ شــ

ئهر . ئاندىن خالىسا ئايالى بىلهن بىلله بـوالتتى  ،نىقالنغاندىن كېيىنېئ
كىشــى ئېســىل نهســهبلىك پهرزەنــت ئىگىســى بولــۇش ئۈچــۈن شــۇنداق  



   ، قىز تېگىشىش، جاھىلىيهت دەۋرىدىكى نىكاھ شهكلى، نىكاھنى بۇزىدىغان ئامىلالر)ۋاقىتلىق نىكاھ(مۇتئه 

385 

باشقىالرنىڭ جىما قىلىپ قويۇشـىنى تهلهپ  ( ئىستىبزائ”: بۇ .قىالتتى
) ئونـدىن ئـاز  (بىـر قـانچه    ،يهنه بىـرى . دەپ ئـاتىالتتى  “نىكـاھى  )قىلىش
ئايـال  ئۇ  ەتتى ۋە ھهممىسىبىر ئايالنىڭ يېنىغا كىر ،توپلىشىپ كىشى

بـالىنى   ،پ قالسـا ۈرۈنـاۋادا ئـۇ ئايـال قورسـاق كۆتـ      .بىلهن بىرگه بـوالتتى 
كىشـىنى   بىر نهچچهھېلىقى  ،كهندىن كېيىنتۇغۇپ بىر قانچه كۈن ئۆت

 .چاقىرتىپ كېلهتتى، بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى كهلمهيمهن دېيهلمهيتتـى 
  :ئايال ،ھهممىسى ئايالنىڭ يېنىغا يىغىلغاندىن كېيىن

قىلغان ئىشىڭالرنى ئۆزەڭالر ئوبـدان بىلىسـىلهر، مانـا بـۇ بـالىنى      ــ 
شـۇالرنىڭ ئىچىـدىن    ،ەپدـ بـۇ بـاال سـېنىڭ بـاالڭ،      ! پـاالنى  ئهي. تۇغـدۇم 

 ئـۇ بـاال شـۇ    ،شـۇنىڭ بىـلهن  . نى ئاتايتتىىئۆزى خالىغان بىرىنىڭ ئىسم
تـۆتىنچى  . پ كېتهتتـى، ئـۇ كىشـىمۇ يـاق دېيهلمهيتتـى     ۇكىشىنىڭ بول

بىـر ئايالنىـڭ ئـۆيىگه     بىر مۇنچىلىغـان كىشـى   ،بولسا نىكاھخىلدىكى 
ۇ كهلگهنـال  كىرىپ، ھهممىسى شۇ ئايال بىلهن جىما قىالتتـى، ئـۇ ئايـالم   

ــۇالر . كىشــىگه يــاق دېمهيتتــى  ــالالر بولــۇپ، دەرۋازىلىرىغــا   پاھىشــهب ئاي
بايراققــا . بــايراق بۇالرنىــڭ بهلگىســى ئىــدى ،بــايراق چىقىرىــپ قويــاتتى

نــاۋادا . بىــرگه بــوالتتى ،قــاراپ خالىغــان ئــادەم ئۇالرنىــڭ ئــۆيىگه كىرىــپ
بىــلهن  زىۆئــ ،تۇغــۇپ قالســابــاال پ، ۈرۈئۇالرنىــڭ بىرەرســى قورســاق كۆتــ

كىمنىـڭ   ئـۇنى  سـىنچى . يىغىپ، سىنچى چاقىراتتىبىرگه بولغانالرنى 
 .ۋە شۇنىڭ بالىسـى دەپ چـاقىرىالتتى   بېرىلهتتىشۇنىڭغا  ،دېسه ىبالىس

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   مۇھهممهد . ئۇ كىشىمۇ بۇنىڭدىن باش تارتالمايتتى
ــهللهم ــيىن    ۋەسـ ــدىن كېـ ــپ كهلگهنـ ــى ئېلىـ ــاھىليهت  ،ھهق دىننـ جـ

 ،قالــدۇرۇپدىن نى ئهمهلــســىنىڭ ھهممىنىكــاھ شــهكىللىرىكى دەۋرىــدى
  . قويۇپ قويدى نىكاھلىنىش شهكلىنىالبۈگۈنكى كۈندىكى  پهقهت

 )5127 :بۇخارى(

 َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َحجَِّة ِفي أَبِي َمَع َخَرْجُت قَالَْت كَْرَدمٍ بِْنَت َمْيُموَنةَ عن - 4243
 لَـهُ  َناقَـةٍ  َعلَى َوُهَو أَبِي إِلَْيِه فََدَنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ ْيُتفََرأَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 َيقُولُـونَ  َوُهْم َوالنَّاَس الْأَْعَراَب فََسِمْعُت الْكُتَّابِ كَِدرَِّة ِدرَّةٌ َوَمَعُه ِمْنُه َواْسَتَمَع لَُه فََوقََف
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 فَقَالَ ِمْنُه َواْسَتَمَع َعلَْيِه َوَوقََف لَُه فَأَقَرَّ بِقََدِمِه فَأََخذَ أَبِي إِلَْيِه فََدَنا الطَّْبطَبِيَّةَ بِيَّةَالطَّْبطَ الطَّْبطَبِيَّةَ
 ُيْعِطينِي َمْن الُْمَرقَّعِ ْبُن طَارُِق فَقَالَ ِغثَْرانَ َجْيَش الُْمثَنَّى اْبُن قَالَ ِعثَْرانَ َجْيَش َحَضْرُت إِنِّي
 َعْنـهُ  ِغْبُت ثُمَّ ُرْمِحي فَأَْعطَْيُتُه ِلي َتكُونُ بِْنٍت أَوَّلَ أَُزوُِّجُه قَالَ ثََواُبُه َوَما قُلُْت بِثََوابِِه ًحاُرْم
 أَنْ فََحلََف إِلَيَّ َجهِّْزُهنَّ أَْهِلي لَُه فَقُلُْت ُتُهجِئْ ثُمَّ َوَبلََغْت َجارَِيةٌ لَُه ُوِلَد قَْد أَنَُّه َعِلْمُت َحتَّى
 الَِّذي غَْيَر أُْصِدُق لَا َوَحلَفُْت َوَبْيَنُه َبْينِي كَانَ الَِّذي غَْيَر َجِديًدا َصَداقًا أُْصِدقَُه َحتَّى َيفَْعلَ لَا

 َرأَْت قَـدْ  قَالَ الَْيْوَم ِهَي النَِّساِء أَيِّ َوبِقَْرِن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ أَْعطَْيُتُه
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى َوَنظَْرُت ذَِلَك فََراَعنِي قَالَ َتْتُركََها أَنْ أََرى قَالَ الْقَِتَري
  .َصاِحُبَك َيأْثَُم َولَا َتأْثَُم لَا قَالَ ِمنِّي ذَِلَك َرأَى فَلَمَّا

ــدۇ   - 4243 ــداق دەيــ ــى كهردەم مۇنــ ــۇنه بىنتــ ــبهر  :مهيمــ پهيغهمــ
بارغانـدا، مهنمـۇ دادام   گه ىھهج ۋىدالىشىش سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ر دادام پهيغهمبه .چىققان ئىدىميولغا ) ھهج قىلىش ئۈچۈن(بىلهن بىلله 
 .نى كۆرگهن ھامـان ئۇنىڭغـا يېقىنالشـتى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

خــۇددى ىــدا ، قولبولــۇپتۆگىنىــڭ ئۈســتىدە  ر ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبه
ــدەك  ــتازلىرىنىڭ تايىقىـ ــدى   مهدرىـــس ئۇسـ ــار ئىـ ــاق بـ ــال تايـ ــر تـ . بىـ

ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر  كىشــىلهرنىڭ ئــۇ تايــاقنى ئىمــا قىلىــپ تــۇرۇپ،
  :نىڭ ئهتراپىدائهلهيهى ۋەسهللهم

 .نلىقىنى ئاڭلىـدىم دېيىشىۋاتقا ، ـ بىيههبتهبىيه، تهبتهىيه، تهببتهتــ 
 ،يېقىنلىشـىپ بېرىـپ   هى ۋەسهللهمگهسهلاللالھۇ ئهلهيدادام پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسســاالم توختــاپ، ئۇنىــڭ ســۆزىگه پهيغهمــبهر  .دىپۇتىغــا ئېســىل
  :دادام .قۇالق سالدى

غىسـران  : ئىبنى مۇسهننانىڭ رىۋايىتىدە(مهن ئىسران قوشۇنىغا ــ 
  :قاتناشقان ئىدىم، تارىق ئىبنى مۇرەققه) قوشۇنى، ـ دەپ كهلگهن

  :مهن. دېدىـ كاپاتاليمهن، ۇئۇنى م ،هرسهب ىسىنىكىم ماڭا نهيزــ 
  :ئۇ. دېسهمـ بېرىسهن؟  ــ نېمه مۇكاپات

شـۇنىڭ  . دېـدى ـ   بېـرىمهن،  خوتۇنلۇققـا  تۇنجى تۇغۇلغان قىزىمنـى ــ 
ئـۇنى  غىچه الرزامـان  بىـر  خېلىكېيىن، . ئۇنىڭغا نهيزەمنى بهردىم ،بىلهن

بىـر قىـزى    ئۇنىـڭ ئارىدىن ئۇزۇن يىلالر ئۆتكهندىن كېيىن،  .كۆرمىدىم
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ماڭا (: ئۇقتۇم ۋە ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپتۇغۇلۇپ، يېشىغا يهتكهنلىكىنى 
ئـۇ،   .دىمدېـ  ــ ! گىـن جابـدۇپ بهر  قىزىڭنى) خوتۇنلۇققا بهرمهكچى بولغان

ــ  ــارىمىزدا ي ــۇپ  ۈئ ــنى قوي ــۇ ئىش ــدىن  ،ز بهرگهن ئ ــى يېڭى ــرى ھهقق  مهھ
ۇ مهنمـۇ شـ   .ىئىچتـ قهسـهم  يـدىغانلىقىغا  قىزىنى ماڭـا بهرمه  ،بهرمىسهم

مهھـــــرى ھهققـــــى قانـــــداق چاغـــــدا بهرگهن نهيزىـــــدىن باشـــــقا ھېچ
ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر . دېــدى بهرمهيــدىغانلىقىمغا قهســهم ئىچــتىم، ـ   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :دادام. دەپ سورىدى ـ ئۇ ئايال ھازىر قانچه ياشالردا؟ــ 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  . دېـدى ـ   بېشـىغا ئـاق سـانجىدى،   ــ 

  :ۋەسهللهم
بـۇ  . دېـدى  ــ مهن ئـۇ ئايالـدىن ۋاز كېچىشـىڭنى مۇۋاپىـق كـۆردۈم، ـ      

ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  دادام پهيغهمــــبهرچۆچــــۈپ كهتــــكهن ســــۆزدىن 
ــهللهم ــدىۋەسـ ــا قارىـ ــبهر  .نىڭ چىرايىغـ ــى پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
  :ۋەسهللهم

  . ①دېدى ـ! ـ ھهر ئىككىلىڭالر گۇناھكار بولماڭالر
 )2103 :داۋۇد ئهبۇ(

 ِهـيَ  فَـإِذَا  َعلَْيَها فََدَخلُْت ِسْترَِها ِفي بِكًْرا اْمَرأَةً َتَزوَّْجُت قَالَ َبْصَرة َعْن - 4244
 َعْبـدٌ  َوالَْولَُد فَْرجَِها ِمْن اْسَتْحلَلَْت بَِما الصََّداُق لََها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ ُحْبلَى
  .فَُحدُّوَها قَالَ أَْو فَاْجِلُدوَها السَّرِيِّ أَبِي اْبُن وقَالَ فَاْجِلْدَها الَْحَسُن لَقَا َولََدْت فَإِذَا لََك

مهن : مۇنداق دەيـدۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبهسرە ئىبنى ئهكسهم  - 4244
تــوي قىلىــپ  .ىمىــدئالغان) نىكاھىمغــا(ئــويالپ بىــر خوتــۇننى قىــز دەپ 

ــدىن كېــيىن  ــدار ئ ،بىــرگه بولغان ــدىمئۇنىــڭ ھامىل  .ىكهنلىكىنــى بىل
ــبهر  ــته   پهيغهمـ ــۇ ھهقـ ــهللهم بـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــا « :سـ ئۇنىڭغـ

بېرىشـــىڭ  مهھـــرى ھهققىنـــى ،يېقىنچىلىـــق قىلغانلىقىـــڭ ئۈچـــۈن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 453(ئهلبانى  ①
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 )ــدەك (ۇڭ قۇل ېنىڭس ،تۇغۇلغاندىن كېيىنقورسىقىدىكى باال  .كېرەك
  .دېدى »بولىدۇ

دەررە  ئايالغــا ،تۇغــۇپ بولغانــدىن كېــيىن«: ھهســهننىڭ رىۋايىتىــدە
  .يىلگهندې» !ئۇرغىن

: يـاكى » ئۇنىڭغـا دەررە ئـۇرۇڭالر  «: ئىبنى ئهبۇ سهرىنىڭ رىۋايىتىـدە 
   .①دېيىلگهن» ئۇنى شهرئىي جازاغا تارتىڭالر«

  )2103 :داۋۇد ئهبۇ(

  .َعلَْيِه َحُرَمْت بَِساَعٍة َزْوجَِها قَْبلَ النَّْصَرانِيَّةُ أَْسلََمْت إِذَا َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4245
بىـر خرىسـتىئان ئايـال    : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئابباس  - 4245

ئېـرى مۇسـۇلمان   ( ،ئېرىدىن بىر سائهت بۇرۇن مۇسـۇلمان بولغـان بولسـا   
يېقىنچىلىــق قىلىشــى ھــارام ئــۇ ئايالنىــڭ ئېــرى بىــلهن ) بــولمىغىچه

   .ەيتتىد بولىدۇ، ـ
 )رىۋايهت قىلغان قبۇخارى مۇئهلله(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْهِد َعلَى اْمَرأَةٌ أَْسلََمْت قَالَ اسٍَعبَّ اْبنِ َعْن - 4246
 قَـدْ  إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى َزْوُجَها فََجاَء فََتَزوََّجْت َوَسلََّم
 َزْوجَِهـا  ِمـنْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَاْنَتَزَعَها اِميبِإِْسلَ َوَعِلَمْت أَْسلَْمُت كُْنُت
  .الْأَوَّلِ َزْوجَِها إِلَى َوَردََّها الْآَخرِ

ــائىبنــى ئاببــاس  - 4246 ــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ دەۋرىـدە بىـر      پهيغهمـبهر   :قىلىنىدۇ

ئېــرى پهيغهمــبهر   هنىــدى،ئهرگه تهگكئىمــان ئېيتىــپ بولــۇپال    يــالئا
  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇنىڭـدىن  (، ئۇ مېنىـڭ  ئىمان ئېيتقانىدىممهنمۇ ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
 ، ـ  گىۋالــدىېبىلىــپ تــۇرۇپ ئهرگه ت ئىمــان ئېيتقــانلىقىمنى) كېــيىن
ــدى ــلهن . دې ــبهر ،شــۇنىڭ بى ــۇ لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ســهلال پهيغهم ئ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 465(ئهلبانى  ①
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ئېـرىگه  ئىككىنچـى نىكـاھىنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇپ، بـۇرۇنقى       ڭئايالنى
   .①بهردى) قايتۇرۇپ(

  )2239 :داۋۇد ئهبۇ(

 أَبِـي  َعلَى َزْيَنَب اْبَنَتُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َردَّ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 4247
  .نِكَاًحا ُيْحِدثْ َولَْم الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ ِسنَِني ِستِّ َبْعَد الرَّبِيعِ ْبنِ الَْعاِصي

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 4247
قىـزى زەيـنهپ    سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ــانى ئېــرى ئهب رەزىيهلالھــۇ ــالته يىلــدىن گهئــاس ئىبنــى رەبىــئ ۇلئهنه  ئ
ئىلگىرىكـى   ،يېڭىـدىن نىكـاھ قىلماسـتىن    ،)ئىمان ئېيتقاندا(كېيىن 

   .②نىكاھ بىلهنال قايتۇرۇپ بهرگهن
  )1143 :تىرمىزى(

  .َسَنَتْينِ َبْعَد :ويف رواية - 4248
ئىككـى  ) ئالته يىلنىڭ ئورنىغـا : (داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە ئهبۇ – 4248

  . ③دەپ رىۋايهت قىلىنغان ـ يىلدىن كېيىن،
  )2239 :اۋۇدد ئهبۇ(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 4249
  .َجِديٍد َونِكَاحٍ َجِديٍد بَِمْهرٍ الرَّبِيعِ ْبنِ الَْعاِصي أَبِي َعلَى َزْيَنَب اْبَنَتُه َردَّ َوَسلََّم

بوۋىسىدىن مۇنـداق   ئارقىلىق سىئهمر ئىبنى شۇئهيب دادى - 4249
قىزى زەيـنهب  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىدۇ

يېڭى نىكاھ ۋە يېڭى  گهئاس ئىبنى رەبىئۇلئهنهانى ئېرى ئهب رەزىيهلالھۇ
  . ④تويلۇق بىلهن قايتۇرۇپ بهرگهن

 )1142 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 491(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 913(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1959(ئهلبانى  ③
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 194(ئهلبانى  ④
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 َنْحـوٌ  اْمَرأَِتِه إِْسلَامِ َوَبْيَن َصفَْوانَ إِْسلَامِ َبْيَن كَانَ قَالَ أَنَُّه ِشَهابٍ اْبنِ َعْن - 4250
  .اْمَرأَِتِه َوَبْيَن َبْيَنُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ُيفَرِّْق َولَْم َشْهَرْينِ ِمْن

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇســهفۋان : ئىبنــى شــىهاب مۇنــداق دەيــدۇ - 4250
پهيغهمــبهر ئىمــان ئېيتقــان بولســىمۇ، كېــيىن  ئايالىــدىن ئىككــى ئــاي

ئىككىســـــىنى  ) بـــــۇ ئارىـــــدا ( ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهم  
  . ىدىئايرىۋەتمىگهن

  )1154 :مالىك(

 َتْحـتَ  َوكَاَنـتْ  َشامٍِه ْبنِ الَْحارِِث بِْنَت َحِكيمٍ أُمَّ أَنَّ ِشَهابٍ اْبنِ َعْن - 4251
 الْإِْسلَامِ ِمْن َجْهلٍ أَبِي ْبُن ِعكْرَِمةُ َزْوُجَها َوَهَرَب الْفَْتحِ َيْوَم ْتفَأَْسلََم َجْهلٍ أَبِي ْبنِ ِعكْرَِمةَ
 فَأَْسـلَمَ  الْإِْسلَامِ إِلَى فََدَعْتُه بِالَْيَمنِ َعلَْيِه قَِدَمْت َحتَّى َحِكيمٍ أُمُّ فَاْرَتَحلَْت الَْيَمَن قَِدَم َحتَّى
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َرآُه فَلَمَّا الْفَْتحِ َعاَم َوَسلََّم َعلَْيِه لَُّهال َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعلَى َوقَِدَم
  .ذَِلَك نِكَاِحهَِما َعلَى فَثََبَتا َباَيَعُه َحتَّى رَِداءĄ َعلَْيِه َوَما فَرًِحا إِلَْيِه َوثََب َوَسلََّم

 ۇبـــئىكـــرىمه ئىبنـــى ئه: ئىبنـــى شـــىهاب مۇنـــداق دەيـــدۇ - 4251
ھهكىـم بىنتـى ھـارىس ئىبنـى ھىشـام مهكـكه        جهھلنىڭ ئايالى ئۇممۇ
مــان ئهممــا ئېــرى ئىكــرىمه ئى مۇســۇلمان بولــدى،فهتىــه بولغــان كــۈنى 

 ئايـالى ئۇممـۇ   .قېچىپ، مهككىنى تاشالپ يهمهنـگه كهتتـى   ئېيتىشتىن
ىـپ، ئىسـالمغا دەۋەت قىلغانـدىن    بېركهينىدىن يهمهنـگه  ئۇنىڭ ھهكىم 
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   پهيغهمــبهر ۋە لمان بولــدىئۇمــۇ مۇســۇ  ،كېــيىن

ــهللهم ــاۋەسـ ــگه( نىڭ يېنىغـ ــدى  )مهككىـ ــپ كهلـ ــبهر  .قايتىـ پهيغهمـ
 غاخوشـاللىقتىن ئۇچىسـى   ،ئـۇنى كـۆرۈپ   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  

ئـۇالر يهنىـال   . ئۇنىڭـدىن بهيـئهت ئالـدى    تونىنى ئارتىشـقىمۇ ئۈلگـۈرمهي  
  . لۇپ قېلىۋەردىخوتۇن بو - بۇرۇنقى نىكاھى بىلهن ئهر

  )1156 :مالىك(



   ، قىز تېگىشىش، جاھىلىيهت دەۋرىدىكى نىكاھ شهكلى، نىكاھنى بۇزىدىغان ئامىلالر)ۋاقىتلىق نىكاھ(مۇتئه 
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 َتـَزوَّجَ  َرُجلٍ أَيَُّما الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر قَالَ قَالَ ُهأَنَّ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 4252
 َعلَـى  غُْرٌم ِلَزْوجَِها َوذَِلَك كَاِملًا َصَداقَُها فَلََها فََمسََّها َبَرȋٌ أَْو ُجذَاٌم أَْو ُجُنونٌ َوبَِها اْمَرأَةً
  .َوِليَِّها

سهئىد ئىبنى مۇسهييهبتىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۆمهر     - 4252
يـاكى ماخـاۋ    كىمكـى ئهقلـى ـ ھوشـى جايىـدا ئهمهس     : رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ 

ــاق ك كېســىلى ۋە ــاكى ئ ــالنى  ېي ــار ئاي ــى  (ســىلى ب ــۇ خىــل ئىللىتىن ب
 يېقىنچىلىـق قىلغـان بولسـا، ئۇنىـڭ     ،نىكاھىغـا ئېلىـپ  ) بىلمهستىن

مهھرى بۇ  نىڭ ۋەلىيسىمۇقىز .كېرەك ىتولۇق بېرىش ھهققىنىمهھرى 
   .دېگهن ، ـكېرەك ىئهر تهرەپكه تۆلهپ بېرىش ھهققىنى

  )1119 :مالىك(

 فَإِنََّها ُهَو أَْيَن َتْدرِ فَلَْم َزْوَجَها فَقََدْت اْمَرأٍَة يَُّماأَ قَالَ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر َعْن - 4253
  .َتِحلƌ ثُمَّ َوَعْشًرا أَْشُهرٍ أَْرَبَعةَ َتْعَتدُّ ثُمَّ نَِنيِس أَْرَبَع َتْنَتِظُر

ھهر قانـداق بىـر   : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    - 4253
مىسـه، ئېرىنـى   ل، ئۇنىڭ نهدىلىكىنـى بىله ۈپ قويۇپئايال ئېرىنى يۈتتۈر

ــاقاليدۇ   ــل س ــۆت يى ــددەت       .ت ــۈن ئى ــون ك ــاي ئ ــۆت ئ ــيىن ت ــدىن كې ئان
  . دېگهنـ باشقا ئهرگه تهگسه بولىدۇ،  ،تۇتۇۋېتىپ

 )1219 :مالىك(

 قََضـى  َعفَّـانَ  ْبـنَ  ُعثَْمانَ أَْو الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك عن - 4254
 فَقََضى أَْولَاًدا لَُه فََولََدْت فََتَزوََّجَها ُحرَّةٌ أَنََّها َوذَكََرْت بَِنفِْسَها َرُجلًا غَرَّْت اْمَرأٍَة ِفي أََحُدُهَما

 َشاَء إِنْ َهذَا ِفي أَْعَدلُ َوالِْقيَمةُ َيقُولُ َتَعالَى قَْوله َسِمْعت َيْحَيى قَالَ .بِِمثِْلهِْم َولََدُه َيفِْدَي أَنْ
  .اللَُّه

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ياكى ئوسـمان   ئۆمهر ،تىشىچهېمالىكقا ي - 4254
ئۇنىڭغـا كـۆپ    ، ئهرگه تهگـكهن ۋە )اپئالـد (تونۇتۇپ  ھۆر ئايال دەپ ئۆزىنى

مۇنداق ھۆكۈم  ھهققىدە) ۋە ئېرى(ئايال ) ئهسلى قۇل(باال تۇغۇپ بهرگهن 
بالىالرنىــڭ ئوخشىشــىنى  )نىــڭ خوجايىنىغــاىئايال(ى ېــرئ: چىقارغــان
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ۋە بــالىالرنى ئــۆزى (دۇ بېرىــ )بالىالرنىــڭ قىممىتىــدە تــۆلهميــاكى شــۇ (
  ).ئېلىپ قالىدۇ

مهنــچه بالىالرنىــڭ قىممىــتىگه تهڭ بىــر   :مالىــك مۇنــداق دېــگهن 
  . نهرسه بېرىش تېخىمۇ ئادىالنه بولىدۇ

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ كَْعبٍ ْبُن َزْيُد أَْو َزْيٍد ْبُن كَْعُب عن - 4255
 بِكَْشـِحَها  أَْبَصَر الِْفَراشِ َعلَى َوقََعَد ثَْوَبُه َوَضَع َعلَْيَها لََدَخ فَلَمَّا ِغفَارٍ َبنِي ِمْن اْمَرأَةً َتَزوََّج
  .َشْيئًا أََتاَها ِممَّا َيأُْخذْ َولَْم ِثَياَبِك َعلَْيِك ُخِذي قَالَ ثُمَّ الِْفَراشِ َعْن فَاْنَحاَز َبَياًضا

مۇنــداق كهئــب ئىبنــى زەيــد يــاكى زەيــد ئىبنــى كهئبــتىن  - 4255
بهنـى غىفـار    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  :ىنىدۇرىۋايهت قىل

ئايالنىــڭ يېنىغــا كىرىــپ،    هنــدى ۋەئۆيل غــاقهبىلىســىدىن بىــر ئايال 
ئــۇ بولغانــدىن كېــيىن،  ) تۆشــهككه ئولتــۇرۇپ (كىيىمىنــى ســېلىپ  

ۋە  كۆرپىدىن قوپۇپ كهتتـى  دى ـ دە، ئايالنىڭ بېلىدە ئاق بارلىقىنى كۆر
  :ئۇ ئايالغا

ـــ كىيىمى ــ ! ڭنــى كىيىــۋالـ مهھــرى ھهققــى ئۇنىڭغــا ) ۋە(. دېــدىـ
  . ①ىقايتۇرۇۋالمىدن بهرگهن نهرسىدىن ھېچنىمىنى ئۈچۈ

  )15602 :ئهھمهد(

                                                 
ىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە جهمىـل ئىبنـى زەيـد        بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ر ): 7606(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن



 

393 

  

  

، ②، غىيله①قىلىش ىخوتۇنلىرى ئارىسىدا ئادىل بولۇش، ئهزل
سهركهشلىك، شهرت قىلىش، ئۆزىنى ئاختا قىلىش قاتارلىق 

  مهسىلىلهر

 اْمَرأََتاِن لَُه كَاَنْت َمْن قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ةَُهَرْيَر أَبِي َعْن - 4256
  . َماِئلٌ َوِشقƌُه الِْقَياَمِة َيْوَم َجاَء إِْحَداُهَما إِلَى فََمالَ

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4256
  : ېگهنمۇنداق د هللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس پهيغهمبهر

بىــرىگه بهكــرەك مايىــل  خوتۇنلىرىــدىن ئىككــى خوتــۇنى بــار ئــادەم«
 بولـــۇپ كهتســـه، قىيـــامهت كـــۈنى جىســـمىنىڭ بىـــر تهرىپـــى مايمـــاق

  . ③»قوپىدۇ
  )2133 :داۋۇد ئهبۇ(

 فََيْعـِدلُ  َيقِْسـمُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4257
 َيْعنِـي  َداُود وأَُب قَالَ أَْمِلُك َولَا َتْمِلُك ِفيَما َتلُْمنِي فَلَا أَْمِلُك ِفيَما قَْسِمي َهذَا اللَُّهمَّ َوَيقُولُ
  .الْقَلَْب

ــۇ  - 4257 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
لىرى كېچىلىرىنــى ئايــال  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   پهيغهمــبهر

بـۇ   مانـا  !هللائـى ا « :ئانـدىن  ،دا ئـادىللىق بىـلهن تهقسـىم قىالتتـى    ىئارىس
ــىمات    ــدىغان تهقسـ ــدىن كېلىـ ــڭ قولۇمـ ــدىن   .مېنىـ ــېنىڭ قولۇڭـ سـ

                                                 
جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهنـدە، ئايالىنىـڭ ھامىلـدار بولـۇپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن مهنىينـى سـىرتقا          ①

 .تۆكۈش
 .مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ئېمىتىدىغان بالىسى بار ئايال بىلهن جىنسىي ②
 .سهھىه، ـ دېگهن):1867(ئهلبانى  ③
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ــدىغان ــاكېلى ــا     ، ئهمم ــالردا ماڭ ــدىغان ئىش ــدىن كهلمهي ــڭ قولۇم مېنى
  .دەيتتى »!ماالمهت قىلمىغايسهن

ــۇ ــدىن قهلبىنــى : دۇداۋ ئهب ــى قهلبتىكــى مۇھهب ( بۇنىڭ بهتنىــڭ يهن
  . ①دەيدۇـ مهقسهت قىلغان،  )كۈچلۈك ياكى ئاجىز بولۇشىنى

  )2134 :داۋۇد ئهبۇ(

 ِمـنْ  ِمْسلَاِخَها ِفي أَكُونَ أَنْ إِلَيَّ أََحبَّ اْمَرأَةً َرأَْيُت َما قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 4258
 َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِمْن َيْوَمَها َجَعلَْت كَبَِرْت فَلَمَّا قَالَْت ِحدَّةٌ ِفيَها اْمَرأٍَة ِمْن َزْمَعةَ بِْنِت َسْوَدةَ
 اللَِّه َرُسولُ فَكَانَ ِلَعاِئَشةَ ِمْنَك َيْوِمي َجَعلُْت قَْد اللَِّه َرُسولَ َيا قَالَْت ِلَعاِئَشةَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  .َسْوَدةَ َوَيْوَم ْوَمَهاَي َيْوَمْينِ ِلَعاِئَشةَ َيقِْسُم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

گهرچه سهۋدە بىنتى : ئهنها مۇنداق دەيدۇ ئائىشه رەزىيهلالھۇ - 4258
ەمنىـڭ ئۇنىڭـدىن باشـقا    مهن ئۆززەمئهنىڭ مىجهزى چۇسراق بولسـىمۇ،  

ســـهۋدە  .ئايالنىـــڭ ئورنىـــدا بولـــۇپ قېلىشـــىمنى ئـــارزۇالپ باقمىـــدىم 
ېرىـپ، پهيغهمـبهر   ئۆتۈنـۈپ ب  ماڭـا نـۆۋىتىنى   ياشىنىپ قالغـان ۋاقتىـدا،  

  :گهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
. دېـدى ـ گه ئۆتۈنۈپ بهردىم،  همهن نۆۋىتىمنى ئائىش! رەسۇلۇلالھئى ــ 

ىم گه ئىككـى كـۈن تهقسـ   هئائىش سهلاللالھۇپهيغهمبهر  ،شۇندىن كېيىن
   .قىلىدىغان بولدى

  )1463 :مۇسلىم(

صلى اهللا عليـه وسـلم    وكانت أول إمرأة تزوجها رسول اهللا: ويف روايةـ   4259
  . بعدي

ــۋايهتته  - 4259 ــر رى ــۇ : يهنه بى ــهۋدە رەزىيهلالھ ــبهر   س ــا پهيغهم ئهنه
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــانىڭ مسـ ــيىن   اڭـ ــدىن كېـ ئۆيلهنگهنـ

 .پ كهلگهندە ـ ئۆيلهنگهن تۇنجى ئايالى ئىدى،

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 467(ئهلبانى  ①
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 بِْنـتِ  َصِفيَّةَ َعلَى َوَجَد َسلََّمَو ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعاِئَشةَ َعْن - 4260
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ ُتْرِضي أَنْ لَِك َهلْ َعاِئَشةُ َيا َصِفيَّةُ فَقَالَْت َشْيٍء ِفي ُحَييٍّ
 رƷُُِه ِلَيفُوَح بِالَْماِء شَّْتُهفََر بَِزْعفََراٍن َمْصُبوغًا لََها ِخَماًرا فَأََخذَْت َنَعْم قَالَْت َيْوِمي َولَِك َعنِّي
 َيا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَّه َرُسولُ َجْنبِ إِلَى قََعَدْت ثُمَّ

 بِالْـأَْمرِ  فَأَْخَبَرْتـهُ  َيَشاُء َمْن ِتيِهُيǘْ اللَِّه فَْضلُ ذَِلَك فَقَالَْت َيْوَمِك لَْيَس إِنَُّه َعنِّي إِلَْيِك َعاِئَشةُ
  .َعْنَها فََرِضَي

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن  - 4260
ــبهر  ــر ئىــش ســهۋەبى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهم ــلهن بى  بى

يه سـهفى  ،شۇنىڭ بىلهن .ئهنهادىن خاپا بولۇپ قالدى سهفىيه رەزىيهلالھۇ
  :ماڭائهنها  لالھۇرەزىيه
مهن ئۈچـۈن   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن   سـهن پهيغهمـبهر   ــ 

  :مهن. دېدى ېرەتتىم، ـنۆۋىتىمنى ببىر كۈنلۈك ساڭا  رازىلىق ئالساڭ،
بىـلهن بويالغـان بىـر يـاغلىقنى ئېلىـپ،       رزەپه ـ دېـدىم ۋە بولىدۇ،  ــ 
ــى  زەپه ــا تارىلىش ــڭ ئهتراپق ــۇ چ   ر پۇرىقىنى ــتىگه س ــۈن ئۈس ــېچئۈچ  ،پى

 نىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  پهيغهمـــبهر 
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  .ئولتۇردۇم
بۈگـۈن سـېنىڭ نۆۋىتىـڭ    چـۈنكى  ! مهندىن يىراق تۇر! ئائىشه ــ ئى
  :مهن. دېدى، ـ ئهمهس
ئـۇنى خالىغـان ئـادەمگه    هللا ا .ـ ئېهسـانى   نىـڭ پهزلـى  هللابـۇ دېـگهن ا  ـــ  

ــدۇ،     ــدىـ بېرى ــبۋە  مدې ــى ولغ ــم ان ۋەقهن  ،شــۇنىڭ بىــلهن  .ســۆزلهپ بهردى
غــا ئهنها يه رەزىيهلالھــۇســهفى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 

   .①رازىلىق بىلدۈردى
  )1973 :ئىبنى ماجه(

 قََسَم إِذَا فَكَانَ نِْسَوٍة ِتْسُع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِللنَّبِيِّ كَانَ قَالَ أََنسٍ َعْن - 4261
 َيأِْتيَهـا  الَِّتي َبْيِت ِفي لَْيلٍَة كُلَّ َيْجَتِمْعَن فَكُنَّ ِتْسعٍ ِفي إِلَّا الْأُولَى أَِةْالَْمر إِلَى َيْنَتهِي لَا َبْيَنُهنَّ

                                                 
 زەئىپ، ـ دېگهن،): 428(ئهلبانى  ①
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 َصـلَّى  النَّبِيُّ فَكَفَّ َزْيَنُب َهِذِه فَقَالَْت إِلَْيَها َيَدُه فََمدَّ َزْيَنُب فََجاَءْت َعاِئَشةَ َبْيِت ِفي فَكَانَ
 فََسـِمعَ  ذَِلَك َعلَى َبكْرٍ أَُبو فََمرَّ الصَّلَاةُ َوأُِقيَمْت اْسَتَخَبَتا َحتَّى فََتقَاَولََتا َيَدُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

  .التَُّراَب أَفَْواِههِنَّ ِفي َواْحثُ الصَّلَاِة إِلَى اللَِّه َرُسولَ َيا اْخُرْج فَقَالَ أَْصَواَتُهَما
 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهنهس  - 4261
بـار ئىـدى،    ئايـالى نىڭ توققـۇز  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر 

قېتىم بىرگه ى چبىرىن ،كۈنلىرىنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تهقسىم قىلغاندا
 ڭاشــۇ .كېلهتتـى قايتـا نـۆۋەت    ىغـا توققـۇز كۈنـدىن كېـيىن    ئايالبولغـان  

ــاللىرى ھه ــڭ   ئايـ ــگهن ئايالنىـ ــۆۋىتى كهلـ ــى نـ ــىغار كېچىسـ  ھۇجرىسـ
ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ نـۆۋىتى كهلـگهن بىـر كـۈنى،       . توپلىشاتتى

پهيغهمـبهر   .غا كىـردى سـى ھۇجرى) ئائىشـهنىڭ (ئهنها  زەينهپ رەزىيهلالھۇ
ــولىنى ئۇزاتقان  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــا ق ــدىئۇنىڭغ ، ئائىشــه ى

  :ئهنها رەزىيهلالھۇ
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  شـۇنىڭ بىـلهن،    ـ دېـدى، ۇ دېگهن زەينهپ،  بــ 

گهپ تالىشىپ، بىـر  ئىككى ئايال . ىرتىۋالدقولىنى تا ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ بىــرىگه كىرىشــىپال كهتتــى  ــۇ ئوقۇلــدى،نامازغــا تهكبىــر  .ـ بهكــرى  ئهب

ئىككىسىنىڭ ئـاۋازىنى   ،ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇ يهردىن
  :دە - ئاڭلىدى

! قىن ۋە ئۇالرنىڭ ئاغزىغا توپا چـاچقىن نامازغا چىق! ئى رەسۇلۇلالھـ 
   .دېدىـ 

  )1462 :مۇسلىم(

 نَِساِئِه َعلَى َيُدوُر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ كَانَ قَالَ َماِلٍك ْبُن أََنُس عن - 4262
 قَالَ ُيِطيقُُه أََوكَانَ ِلأََنسٍ قُلُْت قَالَ َعْشَرةَ إِْحَدى َوُهنَّ َهارَِوالنَّ اللَّْيلِ ِمْن الَْواِحَدِة السَّاَعِة ِفي
  .َنيثَلَاِث قُوَّةَ أُْعِطَي أَنَُّه َنَتَحدَّثُ كُنَّا

: رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلغــــان ئهنهس  - 4262
كۈنــدۈزنىڭ مهلــۇم  - كــېچه ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 

ئايالىنىڭ ھهممىسىنى بىـر ـ بىـرلهپ ئايلىنىـپ     لىرىدا ئون بىر ۋاقىت
  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهنهس . چىقاتتى
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رەزىيهلالھـۇ  ئهنهس  ىدى،دەپ سـورالغان ـ تهمتـى؟   ېبۇنىڭغا كۈچى يــ 
  :ئهنهۇ

ـــ  ــارىمىزدا ـ ــز ئ ــبهر ” :بى ــهللهمگه پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  س
 بدەپ جـاۋا ـ دېيىشـهتتۇق،    “ىلگهننىڭ قۇۋۋىتى بېـر ئهرئوتتۇز ) جىمادا(

   .بهردى
 )268 :بۇخارى(

 ِعْنـَدَها  أَقَاَم الثَّيِّبِ َعلَى الْبِكَْر الرَُّجلُ َتَزوََّج إِذَا السُّنَِّة ِمْن قَالَ أََنسٍ َعْن - 4263
  .قََسَم مَّثُ ثَلَاثًا ِعْنَدَها أَقَاَم الْبِكْرِ َعلَى الثَّيَِّب َتَزوََّج َوإِذَا َوقََسَم َسْبًعا

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهنهس  - 4263
خوتۇنىنىـــڭ ئۈســـتىگه قىـــز ئالغـــان دىن كېـــيىن، ئـــۇ چوكـــان ئالغانـــ

ئانـدىن   ،يېڭى ئالغان خوتۇنى بىلهن يهتته كۈن بىرگه بولـۇپ  كىشىنىڭ
ــى  ــۆۋەت تۇرغۇزۇش ــز  ؛ن ــڭ   قى ــۇ خوتۇنىنى ــيىن، ئ ــدىن كې ــۇن ئالغان  خوت

 بىلهن خوتۇنى )چوكان(يېڭى ئالغان  نىڭكان ئالغان كىشىئۈستىگه چو
  . ئاندىن نۆۋەت تۇرغۇزۇشى سۈننهتتۇر ،ئۈچ كۈن تۇرۇپ

  )5214 :بۇخارى(

 أَقَاَم َمةََسلَ أُمَّ َتَزوََّج لَمَّا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َسلََمةَ أُمِّ َعْن - 4264
 لَـكِ  َسـبَّْعتُ  َوإِنْ لَِك َسبَّْعُت ِشئِْت إِنْ َهَوانٌ أَْهِلِك َعلَى بِِك لَْيَس قَالَ ثُمَّ اثَلَاثً ِعْنَدَها
  .ِلنَِساِئي َسبَّْعُت

مۇنـــداق رىـــۋايهت ئهنهـــادىن  ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئۇممـــۇ – 4264
نىكاھىغـا  مېنـى   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبهر   :قىلىنىدۇ
يېنىڭـدا ئـۈچ كۈنـدىن    (« :ئۈچ كۈن تۇرغاندىن كېيىن يېنىمدا ،ئالغاندا

ــلىقىم ــارتۇق تۇرماسـ ــدە) ئـ ــۆۋەنل - قهدر نهزىرىمـ هپ قىممىتىڭنىـــڭ تـ
ئهممــا  ،خالىســاڭ يېنىڭــدا يهتــته كــۈن تــۇراي     .ئهمهس كهتكىنىــدىن
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باشـقا ئاياللىرىمنىـڭ يېنىـدىمۇ     ،سېنىڭ يېنىڭدا يهتـته كـۈن تۇرسـام   
  . ①ېدىد »يهتته كۈن تۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ

 )2122 :داۋۇد ئهبۇ(

  .ثَلِّثْ قَالَْت ُدْرُت ثُمَّ ثَلَّثُْت ِشئِْت َوإِنْ ِعْنَدِك َسبَّْعُت ِشئِْت إِنْ :ويف رواية - 4265

  :مۇنداق دەپ كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 4265

 ،خالىسـاڭ ئـۈچ كـۈن تـۇرۇپ     .خالىساڭ يېنىڭدا يهتته كۈن تـۇراي ــ 
ســهلهمه  ئۇممــۇ ،دىگهنىــدې ، ـ  لىنىــپ كــېلهيچه ئايىئانــدىن نــۆۋەت بــوي

  :ئهنها رەزىيهلالھۇ
  . دېدى ـ! غىنئۈچ كۈن تۇرــ 

  )1460 :مۇسلىم(

 ِحـنيَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ الرَّْحَمنِ َعْبِد ْبنِ َبكْرِ أَبِي َعْن - 4266
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ بِثَْوبِِه أََخذَْت َيْخُرَج أَنْ أََراَدفَ َعلَْيَها فََدَخلَ َسلََمةَ أُمَّ َتَزوََّج
  .ثَلَاثٌ َوِللثَّيِّبِ َسْبٌع ِللْبِكْرِ بِِه َوَحاَسْبُتِك زِْدُتِك ِشئِْت إِنْ َوَسلََّم

ــۇ – 4266 ــبهكـــرى ئىبنـــى ئابدۇراھما ئهبـ ــۋايهت دىن نـ مۇنـــداق رىـ
ســهلهمه  ئۇممــۇ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر  :قىلىنىــدۇ
 ،ئۇنىڭ بىلهن بىـرگه بولغانـدىن كېـيىن    غا ئۆيلىنىپ،ئهنها رەزىيهلالھۇ

ئۇنىـڭ  ئهنهـا   سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ   ئۇممـۇ  ،دىىـ ۋۇچىقماقچى بول قايتىپ
خالىساڭ « :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  .شىگه ئېسىلدىېپ

ــ   ــارتۇق ت ــدىن ئ ــدا بۇن ــۈنلىرىمنى   يېنىڭ ــان ك ــارتۇق تۇرغ ــراق ئ ۇراي، بى
، چوكاننىڭ ئۈچ لۈكيهتته كۈن نىڭچۈنكى قىز .اليمهنبساېنۆۋىتىڭگه ھ

  . دېدى »لۈك ھهققى باركۈن
  )1460 :مۇسلىم(
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 َبنِي غَْزَوِة ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َخَرْجَنا َسِعيٍد أَُبو قَالَ - 4267
 الَْعْزلَ َوأَْحَبْبَنا الُْعْزَبةُ َعلَْيَنا َواْشَتدَّْت النَِّساَء فَاْشَتَهْيَنا الَْعَربِ َسْبيِ ِمْن َسْبًيا فَأََصْبَنا ْصطَِلقِالُْم

 َنْسـأَلَهُ  أَنْ لَقَْب أșَُْهرَِنا َبْيَن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َوَرُسولُ َنْعزِلُ َوقُلَْنا َنْعزِلَ أَنْ فَأََرْدَنا
 َوِهَي إِلَّا الِْقَياَمِة َيْومِ إِلَى كَاِئَنٍة َنَسَمٍة ِمْن َما َتفَْعلُوا لَا أَنْ َعلَْيكُْم َما فَقَالَ ذَِلَك َعْن فََسأَلَْناُه
  .كَاِئَنةٌ

بىز پهيغهمـبهر  : ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ – 4267
تـۇق  بىلهن بهنى مۇستهلهق غازىتىغـا چىق هم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

بىزنــى بويتــاقلىق . ئهســىر ئالــدۇقئايــال لهردىــن خېلــى كــۆپ  بئهرە ۋە
ئهسىرگه  ،شۇنىڭ بىلهن .دۇقغانىقىيناپ، ئايالالرنى سېغىنىشقا باشلى

چۈشكهن ئايالالرنى ساتالماسـلىقىمىزدىن ئهنسـىرەپ، ئـۇالرنى ھامىلـدار     
پهيغهمـبهر  ”: ۋە ىلمـاقچى بولـدۇق  ئهزلـى ق  قىلىپ قويماسـلىق ئۈچـۈن  

ــهللهم  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــا  س ــارىمىزدا تۇرس ــورىماي   ،ئ ــدىن س ئۇنىڭ
 بۇ ھهقته سورىۋىدۇق،دېيىشىپ،  “؟قانداق بولىدۇ ئهزلى قىلساق التۇرۇپ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
ـــ  ــــ ــر چھې نىڭئهزلـــى قىلىشـ ــاجىتىبىـ ــۈنكى. يـــوق ھـ ــر  چـ بىـ

) بىـر كـۈن  (ھامـان   بولسـا، ئـۇ  قـا كېلىشـى پۈتـۈلگهن    دجۇۋۇجانلىقنىڭ 
  . دېدى، ـ قا كېلىدۇدۋۇجۇ

  )4138 :بۇخارى(

 َوأََنـا  َجارَِيـةً  ِلي إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا قَالَ َرُجلًا أَنَّ الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 4268
 الَْعـْزلَ  أَنَّ ُتَحـدِّثُ  الَْيُهوَد نََِّوإ الرَِّجالُ ُيرِيُد َما ُدأُرِي َوأََنا َتْحِملَ أَنْ أَكَْرُه َوأََنا َعْنَها أَْعزِلُ
  .َتْصرِفَُه أَنْ اْسَتطَْعَت َما َيْخلُقَُه أَنْ اللَُّه أََراَد لَْو َيُهوُد كَذََبْت قَالَ الصُّْغَرى َمْوُءوَدةُ

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  سهئىد خـۇدرى   ئهبۇ – 4268
  :گهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر كىشى پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

مېنىــڭ بىــر دېــدىكىم بــار، مهن ئۇنىــڭ بىــلهن ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
ــدا،   ــرگه بولغان ــمهن بى ــى قىلى ــڭ   .ئهزل ــۈنكى مهن ئۇنى ــلهنچ پهقهت  بى

ھامىلــدار ئۇنىــڭ  شــهھۋىتىمنى قانــدۇرۇش ئۈچــۈنال بىــرگه بــولىمهن ۋە 
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قىلىـش ـــ    ئهزلـى ” :الرىيممـا يهھـۇد  ئه. شـىنى خالىمـايمهن  ۇپ قېلىبول
ــى    ــتىلگهن كۆرۈنۈشـ ــنىڭ كىچىكلىـ ــك كۆمۈۋېتىشـ ــى تىرىـ  “قىزالرنـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ،دىگهنىدېـ ، ېيىشىدىكهند
ـــ  بىــر نهرســىنى ۋۇجۇدقــا  هللا ا .الرنىــڭ دېگهنلىــرى يالغــان ىييهھۇدـ

ــۈرمهكچى بولســا،  ــۇ ســهن  كهلت ــان بىلهنم ــى قىلغ ــدىنى ئۇنىــڭ  ئهزل ئال
   .①، ـ دەپ جاۋاب بهردىئااللمايسهن

 )2171 :داۋۇد ئهبۇ(

 َتأِْتينِي لَا َيْعزِلُوُهنَّ ثُمَّ َولَاِئَدُهْم َيطَئُونَ رَِجالٍ َبالُ َما قَالَ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر َعْن - 4269
  .اْتُركُوا أَْو َبْعُد فَاْعزِلُوا َولََدَها ِهبِ أَلَْحقُْت إِلَّا بَِها أَلَمَّ قَْد أَنْ َسيُِّدَها َيْعَترُِف َوِليَدةٌ

: مۇنــداق دېــگهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب  - 4269
يۇ،  -بىرگه بولىدۇ نېمه ئۈچۈن بىر قىسىم كىشىلهر دېدەكلىرى بىلهن 

 هلسـه ۋە ك) بـاال كۆتـۈرۈپ  (مېنىڭ يېنىمغا بىـر دېـدەك   ! ئهزلى قىلىدۇ؟
 :ئۇنىـڭ (قىلسـا،   ىـرگه بولغـانلىقىنى ئىقـرار   بخوجايىنى ئۇنىڭ بىـلهن  

دېــدەكتىن (ئــۇ ) دېگىــنىگه پهرۋا قىلماســتىن  ، ـ   ئهزلــى قىلغــانتىم 
ئهمـدى   .بالىنى خوجايىنىنىڭ بالىسى دەپ ھۆكۈم قىلىـمهن  )تۇغۇلغان

تهرك  ىشـــنىئهزلـــى قىل ،خالىســـاڭالر .ئهزلـــى قىلىڭـــالر ،خالىســـاڭالر
  . ئېتىڭالر

  )1454 :مالىك(

  .َيْخُرْجَن َيَدُعوُهنَّ ثُمَّ :ايةويف رو - 4270
ــۋايهتته - 4270 ــېمه ئۈچــۈن بىــر قىســىم كىشــىلهر   : يهنه بىــر رى ن

، بىـرگه بولـۇپ  ! يـۇ، ئهزلـى قىلىـدۇ؟    -بىـرگه بولىـدۇ   دېدەكلىرى بىلهن 
چىالرغا قااليمىقـان  وك ڭدېدەكلىرىنى بولغاندىن كېيىن،ئهزلى قىلىپ 

  . رە بىرگه رىۋايهت قىلىنغاندېگهن ئىبا.. .!چىقىشىغا رۇخسهت قىلىدۇ؟
  )1455 :مالىك(
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 َعْن ُيْعَزلَ أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهى قَالَ َخطَّابِالْ ْبنِ ُعَمَر َعْن - 4271
  .بِإِذْنَِها إِلَّا الُْحرَِّة

ــاب   - 4271 ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـ ــۇئـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
ئايالنىـڭ  ) ھـۆر ( سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  قىلىنىدۇكى،

  . ①قىلىشتىن توسقان ىماقۇللىقىنى ئالماي تۇرۇپ ئهزل
  )1928 :ئىبنى ماجه(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَْت السَّكَنِ ْبنِ َيزِيَد بِْنِت أَْسَماَء َعْن - 4272
  .فََرِسِه َعْن فَُيَدْعِثُرُه الْفَارَِس ُيْدرُِك الَْغْيلَ فَإِنَّ ِسرŋا أَْولَاَدكُْم قُْتلُواَت لَا َيقُولُ َوَسلََّم

ــۇ     - 4272 ــهكهن رەزىيهلالھ ــى س ــد ئىبن ــى يهزى ــما بىنت ــا  ئهس ئهنه
بـاال  (« :نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممهن پهيغهمبهر : مۇنداق دەيدۇ

ــق ق  ــا يېقىنچىلىـــ ــان ئايالالرغـــ ــارقىلىق ئېمىتىۋاتقـــ ــش ئـــ ) ىلىـــ
باال ئېمىتىۋاتقـان ئايالغـا    چۈنكى. ئۆلتۈرمهڭالر يبالىلىرىڭالرنى مهخپى

نىـڭ تهسـىرى شـۇنداق كۈچلـۈك     )غىـيله  يهنـى (يېقىنچىلىق قىلىـش  
ئۇنىــڭ شــۇ ۋاقىتتىكــى  ھهتتــا بــاال ئاتقــا مىنگــۈدەك بولغانــدا،، ئىكهنكــى

كىنـى  دېگهنلى »بولىدۇسهۋەب  يىقىلىپ چۈشۈشىگهئاتتىن ئاجىزلىقى 
   .②ئاڭلىغان ئىدىم

  )3881 :داۋۇد ئهبۇ(

 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َعْتَسِم أَنََّها الْأََسِديَِّة َوْهبٍ بِْنِت ُجَداَمةَ َعْن - 4273
 ذَِلَك ْصَنُعونََي َوفَارَِس الرُّوَم أَنَّ ذَكَْرُت َحتَّى الِْغيلَِة َعْن أَْنَهى أَنْ َهَمْمُت لَقَْد َيقُولُ َوَسلََّم
  .أَْولَاَدُهْم َيُضرُّ فَلَا

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   امه بىنتى ۋەھب ئهسهدىييهدجۇ - 4273
نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر  ئۇ

 رۇم ۋە فارســالرماڭــا  هنــى چهكلىمهكچــى ئىــدىم،مهن غىيل«: ئاڭلىغــان

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 423(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 835(ئهلبانى  ②
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 - بالىلىرىغـا ھېچبىـر زىيـان   ) ۇالرنىـڭ ئ( نىڭ، بۇ ئىشقىلسىمۇ غىيله
شۇنىڭ بىـلهن، چهكلهشـتىن   (ىغانلىقى يهتكۈزۈلدى زەخمهت يهتكۈزمهيد

  . »)ۋاز كهچتىم
  )1442 :مۇسلىم(

 إِْعَراًضا أَْو ُنُشوًزا َبْعِلَها ِمْن َخافَْت اْمَرأَةٌ َوإِنْ َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 4274
 أَْمِسـكْنِي  فََتقُولُ ِفَراقََها فَُيرِيُد غَْيَرُه أَْو ِكَبًرا ُيْعجُِبُه لَا َما اْمَرأَِتِه ِمْن َيَرى لُالرَُّج ُهَو قَالَْت
  .َتَراَضَيا إِذَا َبأَْس فَلَا قَالَْت ِشئَْت َما ِلي َواقِْسْم

ــا ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4274 ــال ئېرىنىــڭ   :ئهنه ئهگهر بىــرەر ئاي
ئۇالرنىـڭ   ،ى يۈز ئۆرۈشـىدىن ئهندىشـه قىلسـا   كۆڭۈلسىز بولۇشىدىن ياك

ــاھ ئهمهس   ــېچ گۇنـ ــى ھـ ــارا كېلىشىشـ ــىش  .ئۆزئـ ــۈپ (كېلىشـ ئۈزلۈشـ
ئىنسـانالرنىڭ تهبىئىـتىگه بېخىللىـق سـىڭىپ     . ياخشى) كېتىشتىن

ئۇالرغـا زۇلـۇم   ( ،ياخشـىلىق قىلسـاڭالر  ) ئاياللىرىڭالرغا(ئهگهر  ،كهتكهن
ھهقىـقهتهن  هللا ا). تاليـدۇ سـىلهرنى مۇكاپا هللا ا(ساقالنسـاڭالر  ) قىلىشتىن

: مۇنـداق دېـگهن   دېگهن ئايهت ھهققىـدە  ①قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇر
ــر       ــقا بى ــاكى باش ــدىن ي ــپ كهتكهنلىكى ــالىنى قېرى ــر ئهر كىشــى ئاي بى

 :ئاجرىشـىپ كهتمهكچـى بولغـان بولسـا، ئايـالى      ،لهردىن ياقتۇرمـاي بسهۋە
 ،م قىلغانــدائاياللىرىــڭ ئارىســىدا نــۆۋەت تهقســىهي، مېنــى قويــۇپ بهرم”

 ،دەپ ئۆزئــارا كېلىشســه “!چه تهقســىم قىــلىماڭــا ئــۆزەڭ خالىغــان بــوي
  . ھېچ گۇناھ بولمايدۇئۇالرغا 

  )2694 :بۇخارى(

 ْبُن اللَِّه َعْبُد َواْسُمُه الْأَْعَشى لَُه ُيقَالُ ِمْنُهْم َرُجلًا أَنَّ طَرِيٍف ْبنِ َنْضلَةَ َعْن - 4275
 فََهَرَبـتْ  َهَجـرَ  ِمْن أَْهلَُه َيِمُري َرَجبٍ ِفي َخَرَج ُمَعاذَةُ لََها ُيقَالُ اْمَرأَةٌ ِعْنَدُه كَاَنْت الْأَْعَورِ
 قََمْيَشعِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ ُبْهُصلِ ْبُن ُمطَرُِّف لَُه ُيقَالُ ِمْنُهْم بَِرُجلٍ فََعاذَْت َعلَْيِه َناِشًزا َبْعَدُه اْمَرأَُتُه
 َوأُْخبَِر َبْيِتِه ِفي َيجِْدَها َولَْم قَِدَم فَلَمَّا șَْهرِِه َخلَْف فََجَعلََها اللَِّه ْبِدَع ْبنِ أَْهَضَم ْبنِ ُدلََف ْبنِ

                                                 
 .ـ ئايهت 128سۈرە نىسا،  ①
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 اْمَرأَِتـي  أَِعْنـَدكَ  َعمِّ اْبَن َيا فَقَالَ فَأََتاُه ُبْهُصلٍ ْبنِ بُِمطَرِِّف َعاذَْت َوأَنََّها َعلَْيِه َنَشَزْت أَنََّها
 ُمطَرٌِّف َوكَانَ قَالَ إِلَْيَك أَْدفَْعَها لَْم ِعْنِدي كَاَنْت َولَْو ِعْنِدي لَْيَسْت قَالَ إِلَيَّ فَاْدفَْعَها ُمَعاذَةُ
  :َيقُولُ َوأَْنَشأَ بِِه فََعاذَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أََتى َحتَّى فََخَرَج ِمْنُه أََعزَّ

   الذَِّرْب ِمْن ِذْرَبةً أَْشكُو إِلَْيَك َعَرْبالْ          َوَديَّانَ النَّاسِ َسيَِّد َيا 
  َرَجْب ِفي الطََّعاَم أَْبِغيَها َخَرْجُت   السََّرْب șِلِّ ِفي الَْغْبَشاِء كَالذِّئَْبِة

  بِالذََّنْب َولَطَّْت الَْعْهَد أَْخلَفَْت      َوَهَرْب بِنَِزاعٍ يفََخلَّفَْتنِ 
  غَلَْب ِلَمْن غَاِلبٍ َشرُّ َوُهنَّ   َشْبُمǘَْت ِعيȌٍ َبْيَن َوقَذَفَْتنِي 

 َوَما اْمَرأََتُه إِلَْيِه فََشكَا غَلَْب ِلَمْن غَاِلبٍ َشرُّ َوُهنَّ ذَِلَك ِعْنَد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ لَُه فَكََتَب ُبْهُصلٍ ْبُن ُمطَرُِّف لَُه ُيقَالُ ِمْنُهْم َرُجلٍ ِعْنَد َوأَنََّها بِِه َصَنَعْت
 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيِّ ِكَتاُب فَأََتاُه إِلَْيِه فَاْدفَْعَها ُمَعاذَةَ َهذَا اْمَرأَةَ اْنظُْر ُمطَرٍِّف إِلَى َوَسلََّم
 فَأََنـا  ِفيـكِ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ ِكَتاُب َهذَا ُمَعاذَةُ َيا لََها فَقَالَ َعلَْيِه فَقُرǛَِ َوَسلََّم
 لََها فَأََخذَ َصَنْعُت ِفيَما ُيَعاِقُبنِي لَا َنبِيِِّه َوِذمَّةَ َوالِْميثَاَق الَْعْهَد َعلَْيِه ِلي ُخذْ قَالَْت إِلَْيِه َداِفُعِك
  .إِلَْيِه ُمطَرٌِّف َوَدفََعَها َعلَْيِه ذَاَك

رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  مۇنـــداق نهزله ئىبنـــى تهرىفـــتىن - 4275
بولســىمۇ، ئهئشــا ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهئــۋەر قهۋمىمىــزدە ئهســلى ئىســمى 

مۇئـازە  ئۇنىـڭ  . دېگهن لهقىمى بىلهن چاقىرىلىدىغان بىر ئادەم بار ئىدى
ئائىلىســىگه يــېمهك ـ ئىچــمهك    ئهئشــائىســىملىك بىــر ئايــالى بولــۇپ، 

 ،بىـر پهيتـته   گه كهتـكهن ھهجهر) ەجهب ئېيىدار(تېپىپ كېلىش ئۈچۈن 
ــلىك   ــالى سهركهش ــپ ك  ئاي ــدىن قېچى ــپ ئۆيى ــىقىلى ــڭ ۋە  هتت ئۆزىنى

ئىبنى كهئب ئىبنى قهمهيشـهئ  ل ۇمۇتهررىف ئىبنى بۇھسقهبىلىسىدىن 
ــدۇلالھ   ــزەم ئىبنـــى ئابـ ــرئىبنـــى دۇلهف ئىبنـــى ئهھـ  ئىســـىملىك بىـ

. هردىلىق بپانــاھ) ئۇنىڭغــا(، ئــۇ كىشــى ىــدىكىشــىدىن پانــاھلىق تىل
باشـقىالردىن سـوراش    .ئۆيىدە ئايـالى يـوق   ،ئېرى قايتىپ كېلىپ قارىسا

ئــــارقىلىق خوتۇنىنىــــڭ سهركهشــــلىك قىلىــــپ ئۆيــــدىن چىقىــــپ 
شۇنىڭ  ،كهتكهنلىكىنى ۋە مۇتهررىف دېگهن كىشىدىن پاناھلىق تىلهپ
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ئۇ كىشى مۇتهررىفنىـڭ   ،شۇنىڭ بىلهن. دىۋاتقانلىقىنى بىلۇيېنىدا تۇر
  :ىپربېيېنىغا 

ــى   ـــ ئ ــا  ! قېرىندىشــىمـ ــدا بولس ــازە يېنىڭ ــالىم مۇئ ــا   ،ئاي ــۇنى ماڭ ئ
  :مۇتهررىف ېگهنىدى،د ـ! گىنقايتۇرۇپ بهر

ـــ  ــان     ـ ــدا بولغ ــڭ يېنىم ــدا ئهمهس، مېنى ــڭ يېنىم ــڭ مېنى ئايالى
ــايتۇرۇپ بهر  ــدىردىمۇ ســاڭا ق ــدىدـ ،   مهيتــتىمتهق ــف   .ې چــۈنكى مۇتهررى

پهيغهمـبهر   دەرھال ئهئشا بۇ جاۋابنى ئاڭلىغان. ك ئىدىۈئۇنىڭدىن كۈچل
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا كهلـدى ۋە ئۇنىڭـدىن يـاردەم      

  :تهلهپ قىلىپ مۇنداق دېيىشكه باشلىدى
  !شاھى لهربئىنسانالر خوجىسى، ئهرە هيئ

  .ئهرزىم بار، قىاليمهن ساڭا شىكايهت
  پادىغا سوقۇنغان كۈلرەڭ بۆرىدەك،
  .ايهتبىر بۇزۇق خوتۇندىن ئېيتىپ ھېك

  ئوزۇقلۇق ئىزدەپ مهن ئهشۇ خوتۇنغا،
  .سهپهرگه چىققانتىم رەجهب ئېيىدا

  خىيانهت قىلدى ئۇ سهركهشلىك بىلهن،
  .قۇيرۇقنى خادا قىلىپ قاچتى باشقىغا

  قالدىم مهن تۈگىمهس پىتنه ـ باالغا،
  ).مهندە گۇناھ يوق(ھهممىنى قىلغان ئۇ 

  ھهر يىگىت ـ مهردلهرنى شهرمهندە قىلغان،
  .لالر مۇشۇنداق بهك يامان مهخلۇقئايا

  
  :ئۇنىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

  ھهر يىگىت ـ مهردلهرنى شهرمهندە قىلغان،
  الالر مۇشۇنداق بهك يامان مهخلۇق،ئاي

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهر  ئهئشا .مىسرالىرىنى تهكرارلىدىدېگهن 
پهيغهمـبهر   ،شـۇنىڭ بىـلهن   .ئاڭالتتى يگه ۋەقهلىكنى تهپسىلىۋەسهللهم

بــۇ بىــر پــارچه خهت يېزىــپ،  كهمــۇتهررىف ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
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پهيغهمـبهر   مۇتهررىـف  .ئادەمنىڭ ئايـالىنى قـايتۇرۇپ بېرىشـكه بۇيرىـدى    
  :نى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىنىڭ خېتىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمن

نىڭ سـهن  يهـى ۋەسـهللهم  سهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمبهر  ،بۇ! مۇئازەــ ئى 
توغرۇلۇق يازغان خېتى ئىكهن، مهن سېنى ئېرىڭگه قايتۇرۇپ بېرىشـكه  

  : ئۇ ئايال. دېدىـ مهجبۇرمهن، 
مېنـى  ئهتكهنلىـرىم ئۈچـۈن    - سـهن ئۇنىڭـدىن قىلغـان    ،ئۇنـداقتا ــ 

ــال ــلىققا ۋەدە ئـ ــى ۋە جازالىماسـ تهلهپ  پهيغهمبىرىنىـــڭ كېپىللىكىنـ
نى ئېـرىگه  ئـۇ  دى ۋەنىڭ دېگهنلىرىنـى قىلـ  مۇتهررىف ئايال. دېدى ـ! قىل

  . ①قايتۇرۇپ بهردى
  )6847 :ئهھمهد(

 لَـا  أَنْ لََهـا  َوَشـَرȓَ  اْمَرأَةً َرُجلٌ َتَزوََّج إِذَا قَالَ الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر َعْن - 4276
  .ُيْخرَِجَها أَنْ لَُه فَلَْيَس ِمْصرَِها ِمْن ُيْخرَِجَها

بىـر كىشـى بىـر    : زىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    - 4276
ئــۇ ئايــال ئۆزىنىــڭ يۇرتىــدىن باشــقا جايغــا   ،ئايــالنى نىكاھىغــا ئالغانــدا

نىكاھتىن ( ،ئۆز يۇرتىدا ياشاشنى شهرت قىلغان بولسا ۋە كهتمهسلىكنى
قى وقـۇ ئهرنىڭ ئـۇ ئايـالنى باشـقا شـهھهرگه ئېلىـپ كېـتىش ھ      ) كېيىن

  . ②ېگهندـ بولمايدۇ، 
  )1127 :تىرمىزى(

  .َشْرِطَها قَْبلَ اللَِّه َشْرȓُ قَالَ أَنَُّه طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ َعْن َوُروِيـ  4277
ــى  - 4277 ــۇ  ئهل ــۇ ئهنه ــته رەزىيهلالھ ــۇ ھهق ــۇ   هللا: ب ــهرتى ئ ــڭ ش نى

  . دېگهن ـ خوتۇننىڭ شهرتىدىن ئۈستۈندۇر،
  )1127 :تىرمىزى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە       ): 7740(سهمى ھهي ①

 .كىملىكى نامهلۇم كىشىلهر بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 900(ئهلبانى  ②
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 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيَّ َيْعنِي ذَِلَك َردَّ لَقَْد :قال َوقَّاȋٍ أَبِي ْبَن َسْعَد عن - 4278
  .لَاْخَتَصْيَنا التََّبتُّلَ لَُه أََجاَز َولَْو َمظُْعوٍن ْبنِ ثَْمانَُع َعلَى َوَسلََّم

: مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ۋەققاس  ۇسهئد ئىبنى ئهب - 4278
ــبهر  ــهللهم پهيغهم ــى ۋەس ــى مه  ســهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇننى ئوســمان ئىبن زئ

ھايــاتىنى بويتــاقلىق بىــلهن اي، ئــۆزىنى ئاختــا قىلىۋېتىشــتىن توســم 
ــا   ،شــىگه ئىجــازەت بهرگهن بولســا ئىــدى ۈزۈئۆتك ــۆزىمىزنى ئاخت بىزمــۇ ئ

  . قىلىۋەتكهن بوالتتۇق
  )5074 :بۇخارى(

 ِعيَسـى  أَُبو قَالَ لِالتََّبتُّ َعْن َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َسُمَرةَ َعْن - 4279
 أَْزَواًجا لَُهْم َوَجَعلَْنا قَْبِلَك ِمْن ُرُسلًا أَْرَسلَْنا َولَقَْد قََتاَدةُ َوقََرأَ َحِديِثِه ِفي أَْخَزَم ْبُن َزْيُد َوَزاَد
  .َوذُرِّيَّةً

ــهمۇرە  - 4279 ــۇ سـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
ۈپ توي قىلمـاي ئۆتـ   ئۆمۈر بويى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر 

بىــز ســهندىن  :ھهدىســنىڭ ئاخىرىــدا ادەقهتــ. شــتىن چهكلىــگهنكېتى
ئۇالرغـا خوتـۇنالر    ئىلگىرى ھهقىقهتهن نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتۇق،

  . ②ئايهتنى ئوقۇدى دېگهن ①ۋە بالىالر بهردۇق
  )1082 :تىرمىزى(

 الَْمْرأَةُ ُتَباِشُر لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ُسولَُر الَقَ قَالَ َمْسُعوٍد اْبنِ َعْن - 4280
  .إِلَْيَها َيْنظُُر كَأَنََّما ِلَزْوجَِها ِلَتْنَعَتَها الَْمْرأَةَ

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى مهســـــئۇد  - 4280
  : ېگهنق دمۇندا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ــۇن كىشــى بىــلهن   خ« ــۇن كىشــى خوت ــۇپ بىــر  قېپ(وت يالىڭــاچ بول
بىرى ئېرىگه يهنه بىرىنىڭ  ،ياتمىسۇن، چۈنكى بۇنداق قىلغاندا) يوتقاندا

                                                 
 .ـ ئايهت 38سۈرە رەئد،  ①
 . سهھىه، ـ دېگهن): 864(ئهلبانى  ②
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بهدىنىنــى خــۇددى ئېــرى ئۇنىڭغــا قــاراپ تۇرغانــدەك ســۈپهتلهپ بېرىــپ   
   .①»قېلىشى مۇمكىن

  )2150 :داۋۇد ئهبۇ(

 أََتـى  إِذَا”: َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: لَقَا اللَِّه، َعْبِد َعْن - 4281
  .“الَْعْيَرْينِ َتَجرَُّد َيَتَجرَّْد َوال فَلَْيْسَتِتْر أَْهلَُه أََحُدكُْم

ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      - 4281
  : ېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

ــدا،  « ــالىڭالر بىــلهن بىــرگه بولغان ــاۋا ئېشــهكتهكئاي قېپيالىڭــاچ  ي
   .②»بولىۋالماي، ئۈستۈڭالرغا بىر نهرسه يېپىۋېلىڭالر

 )1449 :بهززار(

4282 – Ÿِمْن إِنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ :قال الُْخْدرِيَّ َسِعيٍد عن أ 

  .ِسرََّها َيْنُشُر ثُمَّ إِلَْيِه َوُتفِْضي اْمَرأَِتِه إِلَى ُيفِْضي الرَُّجلَ الِْقَياَمِة َيْوَم َمْنزِلَةً اللَِّه ِعْنَد النَّاسِ أََشرِّ
دىن رىـــۋايهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ىد خـــۇدرى ئســـه ئهبـــۇ – 4282

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
ــڭ خوتۇن - ئهر« ــڭ (چىلىقنى ــى ئاالقىنى ــىرتقا  ) جىنس ــىرىنى س س

پهسـكهش  ئهڭ  ىكىنىـڭ دەرگاھىـد  هللاقىيـامهت كـۈنى ا  ـــ  يايغان كىشـى  
   .»كىشى ھېسابلىنىدۇ

  )1437 :مۇسلىم(

: َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعْمرٍو، ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4283
 َيْسـُتُرُهنَّ  اللَّـهَ  أَنَّ إِال الطِّـنيِ،  ِفي الَْمِخيِط كَأَثَرِ الرَُّجلِ َولَذَِّة الَْمْرأَِة لَذَِّة َبْيَن َما فَْضلُ”

  .“بِالَْحَياِء

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1882(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇنـدىل ئىبنـى ئهلـى    ): 7558(ھهيسهمى  ②

 . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار
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دىن رىـــۋايهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر  - 4283
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ئالىـدىغان لهززىتـى ئايـال كىشـىنىڭ     ) جىمـادىن (ڭ ئهر كىشىنى«
لهززىــــتىگه قارىغانــــدا خــــۇددى يىڭنىنىــــڭ اليــــدا قالدۇرىــــدىغان      

هللا بىـــراق ا .)يهنـــى ئايـــال بهكـــرەك لهززەتلىنىـــدۇ(ناســـىچىلىكتۇر ئىز
ــالالر ــى ئۇالرنىــڭ شــهھۋەت ئارزۇســىنى  ( نىئاي ــۆگهپ  ) يهن ــلهن ي ــا بى ھاي
  . ①»تۇرىدۇ

 )»هلئهۋسهتئ«(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت: قَالَ َعْنُه، اللَُّه َرِضَي لَْمانََس َعْن - 4284
 غَْيـرِ  ِمْن آثَاِمهِنَّ، ِمثْلُ فََعلَْيِه َبَغْيَن، ثُمَّ َيْنِكُح، َما غَْيَر الَْخَدمِ ِمَن اتََّخذَ َمنِ”: َيقُولُ َوَسلََّم،
  .“اَشْيئً آثَاِمهِنَّ ِمْن َيْنَتِقȌَ أَنْ

ــهلمان  - 4284 ــۇسـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

كىمكى خىزمهتچىلىرىدىن نىكاھسـىز پايـدىلىنىپ، كېـيىن ئـۇ     «
كېتىشـىگه  ) يهنـى پاھىشـه بولـۇپ   (خىزمهتچىلهرنىڭ يولـدىن چىقىـپ   

ــا  ــهۋەبچى بولس ــڭ ، س ــۇ ئۇالرنى ــاھ   گۇنا ئۇنىڭغىم ــا ئوخشــاش گۇن ھلىرىغ
نىــڭ گۇنــاھى قىلچىلىكمــۇ   خىزمهتچىلهر يېزىلىــدۇ، بۇنىــڭ بىــلهن  

  . ②»يدۇكېمهيتىلىپ قالما
 )رىۋايهت قىلغان بهززار(

 َوِطǜَ َمْن”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعْن - 4285
  .“َنفَْسُه إِال َيلُوَمنَّ فَال ُجذَاٌم فَأََصاَبُه َولٌَد، َبْيَنُهَما فَقُِضَي اِئȐٌ،َح َوِهَي اْمَرأََتُه

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئهھـمهد ئىبنـى ئهلـى    ): 7556(ھهيسهمى  ①

مهـالىنى تاپالمىـدىم، قالغـان راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ       ئىبنـى شـهۋزەب ئىسـىملىك كىشـىنىڭ تهرجى    
 .دېگهن

بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە تهرجىمىهــالى تېپىلمىغــان ): 7587(ھهيســهمى  ②
 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
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دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4285
   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ىـرەر  بـۇ جىمـادىن ب  يېقىنچلىق قىلغـان كىشـى،    ئايالىغاھهيزدار «
ئۆزىـدىن   ،سـىلىگه گىرىپتـار بولسـا   ېماخـاۋ ك  بـاال  ۆرىلىپ قالسـا ۋە باال ت

  . ①»كۆرسۇن
 )»ئهلئهۋسهت«(

 َبْيَنُهَما، فُرَِّق َوإِال إِلَْيَها َوَصلَ فَإِنْ َسَنةً، الِْعنُِّني ُيǘَجَّلُ“:قَالَ اللَِّه، َعْبِد َعْن - 4286
  .“الصََّداُق َولََها

: مۇنـداق دەيـدۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  مهسئۇد  ئابدۇلالھ ئىبنى - 4286
كىشـىگه بىـر يىـل مـۆھلهت     ) يـاكى يـوق  (ئىقتىـدارى ئـاجىز    يجىنسى

ــدۇ ــۇ. بېرىلى ــر يىــل  ب ــدە بى ــا يېقىن ئىچى ــقئايالىغ ــا، چىلى  قىاللمىس
   .②رۇلىدۇ ۋە ئۇ ئايالغا مهھرى ھهققى بېرىلىدۇئايالىدىن ئاجراشتۇ

 )9704: »ئهلكهبىر«(

 إِلَى َوْضِعَها إِلَى َحْمِلَها ِفي الَْمْرأَةُ”: قَالَ َرفََعُه، قَْد أَْحِسُبُه َمَر،ُع اْبنِ َعنِ - 4287
  .“َشهِيٍد أَْجُر لََها ذَِلَك َبْيَن ِفيَما َماَتْت إِنْ اللَِّه، َسبِيلِ ِفي كَالُْمَرابِِط ِفَصاِلَها

ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئــۆمهر  - 4287
ئايـال  « :نىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ    هيهى ۋەسهللهمئهل

ــىگه ــڭ كىش ــتىن     ئۇنى ــۇپ، ئهمچهك ــىنى تۇغ ــۈرۈپ، بالىس ــاق كۆت قورس
 ئالـدىنقى سـهپته   خـۇددى  )تارتقـان جاپاسـىغا  (ئايرىپ بولغىچه ئارىلىقتا 

 ئهگهر. بېرىلىـدۇ  جىهادنى كۈتۈپ ياتقان مۇجاھىدنىڭ ساۋابىدەك ساۋاب

                                                 
ــۇپ، ســهنهدىدە بهكــرى ئىبنــى ســهھ   ): 7597(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ل ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ھۇسـهين ئىبنـى قهبىيسـهدىن باشـقا         ): 7609(ھهيسهمى  ②

 .لېكىن ھۇسهين ئىبنى قهبىيسهمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
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ــۇ  ــدابـ ــا ئ جهريانـ ــۈپ كېتىـــپ قالسـ ــاۆلـ ــاۋابى  ، ئۇنىڭغـ ــېهىدنىڭ سـ شـ
  . ①»بېرىلىدۇ

  )»ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــۇ ھهدىســنى تهب): 7630(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدىكى قهيــس ئىســىملىك    ب ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى هران

ئىسـهاق ئىسـىملىك راۋىينىـڭ    . كىشىنىڭ ئىشهنچلىك يـاكى ئىشهنچسـىز ئىكهنلىكىـدە ئىخـتىالپ بـار     
 . ئۇالردىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. تهرجىمىهالىنى بىلمهيمهن



 

411 

  

 – ئايالنىڭ ئهر ئۈستىدىكى ھهق ۋە ئهرنىڭ ئايال ئۈستىدىكى
  ھوقۇقلىرى

 أَنْ أََحًدا آِمًرا كُْنُت لَْو قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4288
  .ِلَزْوجَِها َتْسُجَد أَنْ الَْمْرأَةَ لَأََمْرُت ِلأََحٍد َيْسُجَد

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4288
   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــان    « ــقا بۇيرىغ ــهجدە قىلىش ــرىگه س ــى يهنه بى ــانالرنىڭ بىرىن ئىنس
  . ①»كىشىنى ئېرىگه سهجدە قىلىشقا بۇيرىغان بوالتتىم ئايالبولسام، 

  )1159 :تىرمىزى(

 بعـري  فجـاء  حائطا دخل وسلم عليه اهللا صلى النƑ أن هريرة أŷ عن - 4289
 المـرت  الحد يسجد أن أحدا أمرت لو فقال لك نسجد أن أحق حنن فقالوا له فسجد
  .لزوجها تسجد أن اƫرأة

پهيغهمــــبهر : مۇنــــداق كهلــــگهن بهززارنىــــڭ رىۋايىتىــــدە - 4289
 ،بىر تـۆگه كېلىـپ   ىدى،بىر باغقا كىرگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  :ساھابىلهربۇنى كۆرگهن . سهجدە قىلدى ئۇنىڭغا
بىزنىـڭ   ،تـۆگه سـهجدە قىلغـان يهردە   ) ھـۆرمهت بىلـدۈرۈپ  ( ــ سـاڭا 

 پهيغهمـبهر . دېـدى ـ   ،ئىـدى  سهجدە قىلىشىمىز كېرەك ساڭا بۇرۇنىئالل
  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمس

) ھـۆرمهت يۈزىسـىدىن  (ــ ئهگهر ئىنسـانالردىن بىرىنـى يهنه بىـرىگه    
ئايــال كىشــىنى ئېــرىگه   ،ئهلــۋەتته غــان بولســام،ســهجدە قىلىشــقا بۇيرى

  . دېدى، ـ سهجدە قىلىشقا بۇيرىغان بوالتتىم
 )رىۋايهت قىلغانبهززار (
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 أَنْ أََحـًدا  أََمْرُت لَْو قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولَ أَنَّ َعاِئَشةَ َعْن - 4290
 َجَبـلٍ  ِمْن َتْنقُلَ أَنْ اْمَرأََتُه أََمَر َرُجلًا أَنَّ َولَْو ِلَزْوجَِها َتْسُجَد أَنْ الَْمْرأَةَ لَأََمْرُت ِلأََحٍد َيْسُجَد
  .َتفَْعلَ أَنْ َنْولَُها لَكَانَ أَْحَمَر َجَبلٍ إِلَى أَْسَوَد َجَبلٍ َوِمْن أَْسَوَد َجَبلٍ إِلَى أَْحَمَر

ــۇ  - 4290 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
   :مۇنداق دېگهن ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلاللالھۇپهيغهمبهر 

سـهجدە  ) ھـۆرمهت يۈزىسـىدىن  ( ئىنسانالرنىڭ بىرىنى يهنه بىـرىگه «
ئايـالنى ئېـرىگه سـهجدە قىلىشـقا      ،ئهلـۋەتته  ،قىلىشقا بۇيرىغـان بولسـام  

كىشى ئايالىنى قىزىل تاغدىن قارا تاغقـا،  چۈنكى بىر  .بۇيرىغان بوالتتىم
ئېرىنىڭ  ئايال ىمۇ،يۆتكهشكه بۇيرىس بىر نهرسه قارا تاغدىن قىزىل تاغقا

  . ①»قىلىشى كېرەكنى ىدېگىن
  )1852 :ئىبنى ماجه(

 َصلَّى ِللنَّبِيِّ َسَجَد الشَّامِ ِمْن ُمَعاذٌ قَِدَم لَمَّا قَالَ أَْوفَى أَبِي ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4291
 ِلأََسـاِقفَِتهِمْ  َيْسـُجُدونَ  فَـَوافَقُْتُهمْ  الشَّاَم أََتْيُت قَالَ ُمَعاذُ َيا َهذَا َما قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 فَلَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولُ فَقَالَ بَِك ذَِلَك َنفَْعلَ أَنْ َنفِْسي ِفي فََوِدْدُت َوَبطَارِقَِتهِْم
 ِلَزْوجَِهـا  َتْسـُجدَ  أَنْ الَْمْرأَةَ لَأََمْرُت اللَِّه ِلَغْيرِ َيْسُجَد أَنْ أََحًدا آِمًرا كُْنُت لَْو فَإِنِّي َتفَْعلُوا
 َسـأَلََها  َولَـوْ  َزْوجَِها َحقَّ ُتǘَدَِّي َحتَّى َربَِّها َحقَّ الَْمْرأَةُ ُتǘَدِّي لَا بَِيِدِه ُمَحمٍَّد َنفُْس َوالَِّذي
  .َتْمَنْعُه لَْم قََتبٍ َعلَى َوِهَي َنفَْسَها

رەزىيهلالھـۇ  مۇئاز : ئهۋفا مۇنداق دەيدۇ ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئهب - 4291
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهر  ،شــامدىن قايتىــپ كهلگهنــدە   ئهنهــۇ

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  .ىلدىگه سهجدە قۋەسهللهم
  :مۇئاز. ـ دەپ سورىغانىدى بۇ نېمه ئىش؟! مۇئازــ ئهي 

شــىۋاالرغا ېپ يدىنىــ باشــقا مهن شــامدا كىشــىلهرنىڭ پوپالرغــا ۋەــــ 
بىزمـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا    ” ۈپ،ىنى كـۆر ىقسهجدە قىلىۋاتقانل
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. دېـدى  ـ  ،نىـدىم دېگهننـى كۆڭلـۈمگه پۈككه   “سهجدە قىلسـاق بولغـۇدەك  
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ىـن باشـقا بىـر مهخلۇققـا     تهللامهن ئىنسـاننى ا ! ئۇنداق قىلمـاڭالر ــ 
ــۋەتته ،بولســام ىغــانســهجدە قىلىشــقا بۇير ــال ،ئهل نى ئېــرىگه ســهجدە ئاي

ئىلكىـدە بولغـان زات    جېنىمۇھهممهدنىڭ  .ىغان بوالتتىمقىلىشقا بۇير
ئېرىنىـڭ ھهققىنـى تولـۇق ئـادا      هنكـى، ئايـال  ىلهن قهسـهم قىلىم ب )هللا(

ھهتتـا   .پهرۋەردىگارىنىڭ ھهققىنـى تولـۇق ئـادا قىاللمايـدۇ     ،قىلمىغىچه
 ىي مۇناسـىۋەت ئۆتكۈزۈشـكه  ئۇنى جىنستۆگىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ، ئېرى 
  . ①»ئىتائهت قىلىشى كېرەكئېرىگه چوقۇم ئايال سىمۇ، چاقىر

  )1853 :ئىبنى ماجه(

 َماَتْت اْمَرأٍَة أَيَُّما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت َسلََمةَ أُمِّ َعْن - 4292
  .الَْجنَّةَ َدَخلَْت َراضٍ َهاَعْن َوَزْوُجَها

ئهنهادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئۇممۇ – 4292
  : هنېگمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر

ھهر قانداق بىر ئايال ئېرىنىـڭ رازىلىقىغـا ئېرىشـكهن ھالىتىـدە     «
   .②»ئۆلۈپ كهتسه، جهننهتكه كىرىدۇ

  )1161 :تىرمىزى(

 َنفِْسـي  َوالَِّذي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4293
 َسـاِخطًا  السََّماِء ِفي الَِّذي كَانَ إِلَّا َعلَْيِه فََتأَْبى ِفَراِشَها إِلَى ْمَرأََتُها َيْدُعو َرُجلٍ ِمْن َما بَِيِدِه
  .َعْنَها َيْرَضى َحتَّى َعلَْيَها

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4293
   :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
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ــڭ « ــنىممېنىـ ــان زات  ئىل جېـ ــدە بولغـ ــهم   )هللا(كىـ ــلهن قهسـ بىـ
قىلىمهنكى، ئهگهر ئهر ئۆزىنىڭ ئايالىنى بىلله بولۇشقا چاقىرسـا، ئايـالى   

  . »لىنىدۇبئېرى رازى بولغىچه غهزە كىتا غائۇ ئايالهللا ئۇنىمىسا، ا
  )1736 :مۇسلىم(

 الَْمـْرأَةُ  َباَتـتْ  إِذَا َسلََّمَو َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4294
  .َتْرجَِع َحتَّى الَْملَاِئكَةُ لََعَنْتَها َزْوجَِها ِفَراَش ُمَهاجَِرةً

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4294
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ن بىلــله بولۇشــتىن بــاش ئهگهر بىــر ئايــال ئۆزىنىــڭ ئېــرى بىــله «
ئېرىنىـڭ   كى ئۇپهرىشتىلهر ئۇ ئايالغا تا ،تارتىپ باشقا يوتقاندا يېتىۋالسا

  . »يېنىغا قايتقانغا قهدەر لهنهت ئوقۇيدۇ
  )5194 :بۇخارى(

 الرَُّجـلُ  إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعِليٍّ ْبنِ طَلْقِ َعْن - 4295
  .التَّنُّورِ َعلَى كَاَنْت َوإِنْ فَلَْتأِْتِه ِلَحاَجِتِه َزْوَجَتُه َدَعا

 تهلــق ئىبنــى ئهلىــدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر - 4295
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهگهر بىر ئهر ئۆزىنىڭ ئايالىنى ھاجىتى ئۈچۈن چاقىرسا، ئۇ ئايـال  «
  . ①»ىمۇ كهلسۇنتونۇر بېشىدا بولس

  )1160 :تىرمىزى(

 اْمـَرأَةٌ  ُتـǘِْذي  لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َجَبلٍ ْبنِ ُمَعاِذ َعْن - 4296
 ِعْنـَدكَ  ُهـوَ  اإِنََّمفَ اللَُّه قَاَتلَِك ُتǘِْذيِه لَا الِْعنيِ الُْحورِ ِمْن َزْوَجُتُه قَالَْت إِلَّا الدُّْنَيا ِفي َزْوَجَها
  .إِلَْيَنا ُيفَارِقَِك أَنْ ُيوِشُك َدِخيلٌ
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ــاز ئىبنــــى جهبهل  - 4296 ــۇمۇئــ ــۇ ئهنهــ ــۋايهت رەزىيهلالھــ دىن رىــ
  : دېگهنمۇنداق  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ــۇ دۇنيــاد « ــال ب ــۇ ئهرنىــڭ   گهئېــرىا ئهگهر بىــر ئاي ــيهت بهرســه، ئ ئهزى
تائـاال  هللا ا” :)ئـۇ ئايالغـا  (ـ پهرىلهردىن بولغـان ئايـالى     ھۈر) ئاخىرەتتىكى(

ئۇنىڭغا ئهزىيهت بهرمه، ئۇ سـېنىڭ قېشـىڭدا بىـر    ! ساڭا لهنهت قىلسۇن
ــدۇر ــهندىن ئۇ .مېهمانــ ــڭ ســ ــپ نىــ ــىمىزغا   ،ئايرىلىــ ــڭ قېشــ بىزنىــ

  . ①»دەيدۇ “غا ئازال ۋاقىت قالدىغىنىكېلىدى
  )1174 :تىرمىزى(

 النَّبِـيِّ  َعلَـى  َعلَْيِه اللَِّه َرْحَمةُ َبكْرٍ أَُبو اْسَتأْذَنَ قَالَ ِشريٍَب ْبنِ النُّْعَماِن َعْن - 4297
 َراِكأَ أَلَا َوقَالَ ِلَيلِْطَمَها َتَناَولََها َدَخلَ فَلَمَّا َعاِلًيا َعاِئَشةَ َصْوَت فََسِمَع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فََجَعلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعلَى َصْوَتِك َتْرفَِعَني
 كَْيَف رٍَبكْ أَُبو َخَرَج ِحَني َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ ُمْغَضًبا َبكْرٍ أَُبو َوَخَرَج َيْحجُِزُه
 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعلَى اْسَتأْذَنَ ثُمَّ أَيَّاًما َبكْرٍ أَُبو فََمكَثَ قَالَ لِالرَُّج ِمْن أَْنقَذُْتِك َرأَْيِتنِي
 ِفـي  أَْدَخلُْتَمانِي كََما ِسلِْمكَُما ِفي أَْدِخلَانِي لَُهَما فَقَالَ اْصطَلََحا قَْد فََوَجَدُهَما َوَسلََّم َعلَْيِه

  .فََعلَْنا قَْد فََعلَْنا قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه للَُّها َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َحْربِكَُما
ئهبـۇ   :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ىبنى بهشىردىن ئن ئمانۇ - 4297

نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبهكرى 
 نىڭهبـۇ ئارىـدا قىـزى ئائىشـ     ۋە يېنىغا كىرىش ئۈچۈن رۇخسهت سورىدى

گه كىرگهنـدىن  يئـۆ . پ قالـدى قىرىۋاتقـانلىقىنى ئـاڭال  رۋا دائـاۋاز  يۇقىرى
  :كېيىن
گه ئـاۋازىڭنى كۆتـۈرۈپ   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبهر  ــ 

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ    ئېتىلىپ بېرىپ، دېگهن پېتىـ قىرايسهن؟  رۋا مهنې
 .ئۇنى توسىۋالدىئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  ماقچى بولغانىدى،نهانى ئۇرهئ

. غهزىپىنى ئىچىگه يۇتۇپ چىقىـپ كهتتـى   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبهكرى  ئهبۇ
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 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ،چىقىپ كهتكهندىن كېيىنئۇ 
  :ئهنهاغا ئائىشه رەزىيهلالھۇ

بىـر  . دېدى الدىم، ـ ڭمۇ؟ مهن سېنى ئۇنىڭدىن قۇتۇلدۇرۇپ قۈكۆردــ 
پهيغهمـبهر   يهلالھۇ ئهنهـۇ رەزىئهبۇ بهكرى قانچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن، 
 سورىدى ۋەكىرىشكه رۇخسهت  ئۆيىگه نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ۈپلىشپ قالغانلىقىنى كۆرېئۇالرنىڭ ك
ـــ  ــى ئۆيـ ــلىغاندەك  ۈمېن ــدا باش ــا ئۇرۇشــۇپ قالغان لىشــپ ېك ،ڭالرغ

ــالڭالر  ــدىمۇ باش ــ! قالغان ــدى،دې ـ ــبهر  گهنى ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :ۋەسهللهم

   .①دېدى ، ـاي باشاليمىز، باشاليمىزۋــ 
  )4999 :داۋۇد ئهبۇ(

 َخْيٌر النَِّساِء أَيُّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ِلَرُسولِ ِقيلَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4298
  .َيكَْرُه بَِما َوَماِلَها فِْسَهاَن ِفي ُتَخاِلفُُه َولَا أََمَر إِذَا َوُتِطيُعُه َنظََر إِذَا َتُسرُُّه الَِّتي قَالَ

مۇنـــداق رىـــۋايهت دىن رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇرەريرە ۇھـــ ئهبـــۇ – 4298
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ەيلهنبىر :قىلىنىدۇ

ـــ قانـــداق ئايـــال ئهڭ ياخشـــى  پهيغهمـــبهر  غانىدى،دەپ ســـورىـ     ؟ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ھامـان   رۇق قىلغـان رىدىغان، بـۇي ۈئېرىنى سۆيۈند جامالى )قارىسا(ــ 
يهنـــى تاالغـــا (ئىتـــائهت قىلىـــدىغان، ئېـــرىگه خىيـــانهت قىلمايـــدىغان 

 الرغامـــۈلكىنى ئېـــرى ياقتۇرمايـــدىغان ئىشـــ - ۋە مـــال) قارىمايـــدىغان
  . ②بهردى بدەپ جاۋا ، ـئىشلهتمهيدىغان ئايال

   )3231 :ئىانهس(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1063(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3030(ئهلبانى  ②
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 اْسـَتفَادَ  َما َيقُولُ كَانَ أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى لنَّبِيِّا َعْن أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 4299
 َسـرَّْتهُ  إِلَْيَها ظََرَن َوإِنْ أَطَاَعْتُه أََمَرَها إِنْ َصاِلَحٍة َزْوَجٍة ِمْن لَُه َخْيًرا اللَِّه َتقَْوى َبْعَد الُْمǘِْمُن
  .َوَماِلِه َنفِْسَها ِفي َنَصَحْتُه َعْنَها غَاَب نَْوإِ أََبرَّْتُه َعلَْيَها أَقَْسَم َوإِنْ

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهبــۇ ئۇمــامه  - 4299
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

تائاالغـا تهقۋادارلىـق    هللان ئهر ئۈچـۈن  مـۆمى  ـــ  ياخشى ئايال ،سالىه«
ســـائادەتكه  - ا ۋە ئـــاخىرەتته بهخـــتدۇنيـــئـــۇنى (قىلىشـــتىن قالســـىال 

ئېـرى بۇيرىغـان ھامـان    ئـۇ،   .ئهڭ پايـدىلىق نهرسـىدۇر   )رىدىغانۈئېرىشت
ئېرىنـى سـۆيۈندۈرىدىغان، ئېـرى     ھۆسـن ـ جامـالى    ئىتـائهت قىلىـدىغان،  

 مايـدىغان ۇزبۇزغقهسـىمىنى   ،بىرەر ئىشنى قىلىسهن دەپ قهسهم قىلسـا 
ئېـرى يېنىـدا بولمىغـان     ،)يهنى ئېرىنىڭ دېگهن يېرىـدىن چىقىـدىغان  (

ــدا ــال ،چاغ ــ - م ــۆزىنى ۈمۈل ــاي (ك ۋە ئ ــانهت قىلم ــرىگه خىي ــدان  )ئې ئوب
  . ①»ساقاليدىغان ئايالدۇر

  )1857 :ئىبنى ماجه(

 الرَُّجلُ ُيْسأَلُ لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ النَّبِيِّ َعْن الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر َعْن - 4300
  .ْمَرأََتُها َضَرَب ِفيَما

دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇئــــۆمهر  - 4300
   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــى« ــهۋە  نىڭئهر كىشـــ ــېمه ســـ ــالىنى نـــ ــانلىقىتىن بئايـــ  ئۇرغـــ
  . ②»سورالمايدۇ

  )2147 :داۋۇد ئهبۇ(

 َوَنْحـنُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى اْمَرأَةٌ َجاَءْت قَالَ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 4301
 إِذَا َوُيفَطُِّرنِي َصلَّْيُت إِذَا َيْضرُِبنِي الُْمَعطَّلِ ْبَن َصفَْوانَ َزْوجِي إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَْت ِعْنَدُه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 408(نى ئهلبا ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 469(ئهلبانى  ②
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 َعمَّـا  فََسـأَلَهُ  قَالَ ِعْنَدُه َوَصفَْوانُ قَالَ الشَّْمُس َتطْلَُع َحتَّى الْفَْجرِ َصلَاةَ ُيَصلِّي َولَا ُصْمُت
 قَالَ َنَهْيُتَها َوقَْد بُِسوَرَتْينِ َتقَْرأُ فَإِنََّها َصلَّْيُت إِذَا َيْضرُِبنِي قَْولَُها أَمَّا اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ قَالَْت
 َوأََنـا  فََتُصوُم َتْنطَِلُق فَإِنََّها ُيفَطُِّرنِي َهاقَْولُ َوأَمَّا النَّاَس لَكَفَْت َواِحَدةً ُسوَرةً كَاَنْت لَْو فَقَالَ
 بِإِذِْن إِلَّا اْمَرأَةٌ َتُصوُم لَا َيْوَمِئٍذ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ أَْصبُِر فَلَا َشابٌّ لٌَرُج

ـ  ذَاَك لََنـا  ُعرَِف قَْد َبْيٍت أَْهلُ فَإِنَّا الشَّْمُس َعَتطْلُ َحتَّى أَُصلِّي لَا إِنِّي قَْولَُها َوأَمَّا َزْوجَِها  الَ
  .فََصلِّ اْسَتْيقَظَْت فَإِذَا قَالَ الشَّْمُس َتطْلَُع َحتَّى َنْسَتْيِقȘُ َنكَاُد

ــۇ – 4301 ــهئىد  ئهبـ ــۇ سـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
نىڭ لهمســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلبىــر ئايــال پهيغهمــبهر  :قىلىنىــدۇ

  :يېنىغا كېلىپ
 ۋاتسـام ئېرىم سهفۋان ئىبنـى مـۇئهتتهل نامـاز ئوقۇ   ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

ئۆزى بامدات نـامىزىنى   .ۋېتىدۇىروزامنى بۇزدۇر ،مېنى ئۇرىدۇ، روزا تۇتسام
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   سهفۋانمۇ پهيغهمبهر . دېدىـ كۈن چىققاندا ئوقۇيدۇ،  

ئۇنىڭــدىن  ئهلهيهىسســاالم ئىــدى، پهيغهمــبهر  نىڭ يېنىــداۋەســهللهم
  :ئۇ .ئېيتقانلىرىنى سورىدىئايالىنىڭ 

دېگىنـى راسـت،    “سام ئۇرىـدۇ ۋاتناماز ئوقۇ”: ئۇنىڭ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
) بىــر رەكئهتــته ئــۇزۇن(ئــۇ نامــازدا مهن ئــۇنى توســقان بولســاممۇ،  ئهممــا

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر . دېدى ـ ئىككى سۈرە ئوقۇۋالىدۇ،
فۋان هسـ . دېـدى  ، ـ بىر سۈرە ئوقۇسا كۇپايه قىلىـدۇ ) هتتهبىر رەكئ(ــ 

  :سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ
ـــ  ــگهن ســۆزىگه  “ۋېتىــدۇىروزامنــى بۇزدۇر ،روزا تۇتســام” :ئۇنىــڭـ دې

ــۇ توختىمــاي   ــله(كهلســهك، ئ ــدۇ، مهن تېخــى ياپياشــال ) نهف  ئهر روزا تۇتى
ــام ــاي   تۇرس ــرگه بولم ــلهن بى ــڭ بى ــداق ، ئۇنى ــۇرقان ــدى ؟ ـ  يمهناالت  .دې

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
! روزا تۇتمىسـۇن ) نهفـله (ھهرقانداق ئايال ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ــ 

  :فۋان يهنه سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپهس. دېدىـ 
دېـگهن  “ بامـدات نـامىزىنى كـۈن چىققانـدا ئوقۇيـدۇ     ئۆزى ” :ئۇنىڭــ 

بهك كهچ  ،كېچىســــى ئىشــــلهپ(ئائىلىمىزنىــــڭ  ســــۆزىگه كهلســــهك،
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ــلهن ئه  ي ــۇنىڭ بى ــدىغان، ش ــىتاتى ــدىن   ) ىگىن ــۇچه ئۇيقى ــۈن چىقمىغ ك
. دېـدى ـ   نـى ھهمـمه ئـادەم بىلىـدۇ،    ىنالمايدىغان ئـائىله ئىكهنلىكى ئويغ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  . ①دېدى ـ! غىنئويغانغان ھامان ئوقۇنامىزىڭنى  ،ئۇنداقتاــ 

  )2459: ئهبۇ داۋۇد(

 لَـهُ  َوَما الزَُّبْيُر َتَزوََّجنِي قَالَْت َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َبكْرٍ أَبِي بِْنِت أَْسَماَء َعْن - 4302
 فََرَسـهُ  أَْعِلـفُ  فَكُْنـتُ  فََرِسِه َوغَْيَر َناِضحٍ غَْيَر َشْيٍء َولَا َمْملُوٍك َولَا َمالٍ ِمْن الْأَْرضِ ِفي

 ِمـنْ  ِلـي  َجاَراٌت َيْخبُِز َوكَانَ أَْخبُِز أُْحِسُن أَكُْن َولَْم َوأَْعجُِن غَْرَبُه َوأَْخرُِز الَْماَء َوأَْسَتِقي
 َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَقْطََعُه الَِّتي الزَُّبْيرِ أَْرضِ ِمْن النََّوى أَْنقُلُ َوكُْنُت ِصْدقٍ نِْسَوةَ َوكُنَّ الْأَْنَصارِ
 َرأِْسـي  َعلَى َوالنََّوى َيْوًما فَجِئُْت فَْرَسǸٍ ثُلُثَْي ىَعلَ ِمنِّي َوِهَي َرأِْسي َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 إǷِْ إǷِْ قَـالَ  ثُـمَّ  فََدَعانِي الْأَْنَصارِ ِمْن َنفٌَر َوَمَعُه َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فَلَِقيُت
 النَّـاسِ  أَغَْيَر َوكَانَ َوغَْيَرَتُه الزَُّبْيَر َوذَكَْرُت الرَِّجالِ َمَع أَِسَري أَنْ فَاْسَتْحَيْيُت َخلْفَُه ِلَيْحِملَنِي
 فَقُلْـتُ  الزَُّبْيـرَ  فَجِئُْت فََمَضى اْسَتْحَيْيُت قَْد أَنِّي َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََعَرَف
 فَأََنـاǷَ  أَْصَحابِِه ِمْن َنفٌَر َوَمَعُه النََّوى أِْسيَر َوَعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لَِقَينِي
 ِمـنْ  َعلَـيَّ  أََشدَّ كَانَ النََّوى لََحْملُِك َواللَِّه فَقَالَ غَْيَرَتَك ُتَوَعَرفْ ِمْنُه فَاْسَتْحَيْيُت ِلأَْركََب
 فَكَأَنََّما الْفََرسِ ِسَياَسةَ َتكِْفينِي َخاِدمٍبِ ذَِلَك َبْعَد َبكْرٍ أَُبو إِلَيَّ أَْرَسلَ َحتَّى قَالَْت َمَعُه ُركُوبِِك
  .أَْعَتقَنِي

: مۇنـداق دەيـدۇ   ئهنهـا  بهكرى رەزىيهلالھـۇ  ئهسما بىنتى ئهبۇ - 4302
نه  ېلـى، ئۇنىـڭ نه م  نىكاھىغـا ئالغانـدا،  مېنـى  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   زۇبهير 

 تۇيـاق پهقهت بىـر   بىسـاتى  يـوق  – بـار  بولۇپ، يوق )مىسىېھېچن( ىقۇل
ئېتىغـا ھهلهپ ئېتىـپ   . تۆگه ئىدىبىر تۇياق سۇ تارتىدىغان بىلهن  ئات

ت قىالتـتىم،  نـ رېمۇ سوغىسىنى) سۇ تارتىدىغان( باقاتتىم، سۇ تارتاتتىم،
مهن نان يېقىشنى ياخشى بىلمهيتتىم، نانلىرىمنى . خېمىر يۇغۇراتتىم

ــيىن  ( ــدىن كې ــنىگه كهلگهن ــنىلىرىم   ) مهدى ــان قوش ــارالردىن بولغ ئهنس

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 2147(ئهلبانى ①
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ــالالر ئىــدى  ،بېرەتتــى يېقىــپ ــادار ئاي  پهيغهمــبهر .قوشــنىلىرىم بهك ۋاپ
ئېتىــزلىقتىن  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم زۇبهيــرگه بۆلــۈپ بهرگهن

 .ىنى بېشـــىمدا كۆتـــۈرۈپ ئېلىـــپ كېلهتـــتىم   قئـــۇرى) خورمىنىـــڭ(
. ئېتىزلىق بىلهن ئۆينىڭ ئارىلىقى تهخمىنهن ئىككـى مىـل كېلهتتـى   

ــىمدا    ــۈنى بېشـ ــر كـ ــا(بىـ ــۇرۇ) خورمـ ــقئـ ــپ، ۈرۈىنى كۆتـ پ كېلىۋېتىـ
سهلاللالھۇ ئهنسارالردىن بىر نهچچه كىشى بىلهن كېلىۋاتقان پهيغهمبهر 

مېنـى   ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبهر   .يولۇقۇپ قالـدىم گه ئهلهيهى ۋەسهللهم
ۋېلىش ئۈچـــۈن تۆگىســـىنى ۈچـــاقىردى ۋە مېنـــى ئارقىســـىغا مېنـــدۈر

رگه مېڭىشــتىن بىــراق مهن ئهرلهر بىــلهن بىــ  .تــۈرمهكچى بولــدىچۆك
 مـۇ زۇبهير بهك ،سىمگه ئالدىمېىنى ئكشلىەتارتىندىم ۋە زۇبهيرنىڭ كۈند

مېنىــڭ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر . كــۈنلهمچى ئىــدى
مهن زۇبهيــرگه بولغــان ۋەقهنــى . تارتىنغــانلىقىمنى بىلىــپ كېتىــۋەردى

  :دەپ بېرىپ
تارتىنـدىم ۋە   دىنسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   مهن پهيغهمـبهر  ــ 

  :زۇبهير ،ىمىددېگهنـ نمىدىم، ىم ئويالپسېنىڭ كۈنلهمچىلىكىڭنى 
نى ۇرۇقئـ ) شـۇنچه ئـۇزاقتىن  (بىـلهن قهسـهمكى، سـېنىڭ    نىـڭ  هللاــ 

ــۈرۈپ كېلىشــىڭ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭــا پهيغهمــبهر  ،كۆت
كۆپ . دېدى ـ  نىپ كېلىشىڭدىنمۇ ئېغىر كهلدى،ىبىلهن بىر تۆگىگه م

 مېنىـڭ ئورنۇمـدا ئـات باقىـدىغان     رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بهكرى  ئهبۇ ،ئۆتمهي
ــر  ــدەكبى ــى دې ــلهن  .ئهۋەتت ــۇنىڭ بى ــازا   ،ش ــۇقتىن ئ ــۇددى قۇلل  دمهن خ

  . بولغاندەك بولدۇم
  )5224 :بۇخارى(

 قَالَـتْ  َخاِدًما فَأَْعطَاَها َسْبٌي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َجاَء: ويف رواية – 4303
 فَِقٌري َرُجلٌ إِنِّي اللَِّه َعْبِد أُمَّ َيا فَقَالَ َرُجلٌ فََجاَءنِي َمئُوَنَتُه َعنِّي فَأَلْقَْت الْفََرسِ ِسَياَسةَ كَفَْتنِي
 لَيَّإِ فَاطْلُْب فََتَعالَ الزَُّبْيُر ذَاَك أََبى لََك َرخَّْصُت إِنْ إِنِّي قَالَْت َدارِِك șِلِّ ِفي أَبِيَع أَنْ أََرْدُت
 فَقَالَْت َدارِِك șِلِّ ِفي أَبِيَع أَنْ أََرْدُت فَِقٌري َرُجلٌ إِنِّي اللَِّه َعْبِد أُمَّ َيا فَقَالَ فََجاَء َشاِهٌد َوالزَُّبْيُر
 إِلَى َيبِيُع كَانَفَ َيبِيُع فَِقًريا َرُجلًا َتْمَنِعي أَنْ لَِك َما الزَُّبْيُر لََها فَقَالَ َدارِي إِلَّا بِالَْمِديَنِة لََك َما
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 قَْد إِنِّي قَالَْت ِلي َهبِيَها فَقَالَ َحْجرِي ِفي َوثََمُنَها الزَُّبْيُر َعلَيَّ فََدَخلَ الَْجارَِيةَ فَبِْعُتُه كََسَب أَنْ
  .بَِها َتَصدَّقُْت

سهلاللالھۇ پهيغهمبهر : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 4303
ــهللهم  ــى ۋەس ــا ئۇر(گه ئهلهيه ــتا ئولج ــان ۇش ــانچه ئهســىر   )ئېلىنغ ــر ق بى

نــى ئهســما ىشــۇالردىن بىرئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر  ،ىىــدلگهنۈكهلتۈر
ــۇ ــا رەزىيهلالھ ــپ  ئهنهاغ ــدەك قىلى ــۇ . بهردى دې ــما رەزىيهلالھ ــا  ئهس ئهنه
  :مۇنداق دەيدۇ

 .ىـدى شهققهتتىن قۇتۇلدۇرغانۇمېنى بۇ م ،دېدەك ئاتنى بېقىپ شۇــ 
  :كېلىپبىر كىشى ، بىر كۈنى

سـاتىدىغان   .بىـر كهمـبهغهل ئـادەممهن   مهن ! ئـى ئۇممـۇ ئابـدۇلالھ   ـ 
ــېنىڭ ئۆي  ــىلىرىمنى سـ ــۈنهرسـ ــاتاي   ڭنىـ ــۇرۇپ سـ ــىدا ئولتـ ڭ سايىسـ

  :مهن. دېدىـ ىم، ىددېگهن
 .كېيىن زۇبهير ئۇنىمايـدۇ  غىنىم بىلهن،ساڭا رۇخسهت قىلــ ھازىر 

ئـۇ   ،ڭ بىـلهن شۇنى. دېدىمـ سورىغىن،   كهلگهن ۋاقىتتا شۇڭا سهن زۇبهير
  :كېلىپ) اقىتتازۇبهير بار ۋ( كىشى
، سـاتىدىغان  مهن بىـر كهمـبهغهل ئـادەممهن   ! ئـى ئۇممـۇ ئابـدۇلالھ   ــ 

ــېنىڭ ئۆي  ــىلىرىمنى سـ ــاتاي    ۈنهرسـ ــۇرۇپ سـ ــىدا ئولتـ ــڭ سايىسـ ڭنىـ
  :مهن. دېدى ـ ،ىدىمدېگهن

ـ مهدىنىـدە مېنىـڭ ئۆيۈمـدىن باشـقا ئـۆي تېپىلمىـدىمۇ؟         ـــ سـاڭا   
  :زىيهلالھۇ ئهنهۇرەزۇبهير  ،دېۋىدىم
. دېـدى ـ كهمبهغهل ئادەم ئىكهن، ساتقىلى قويسـاڭ نـېمه بولىـدۇ؟     ــ 

ئۇ كىشـى شـۇ يهردە بىـر نهرسـه سـېتىپ پـۇل تاپقانـدىن         ،شۇنىڭ بىلهن
تىكىمـدە  ېپـۇلىنى ئ  .مهن ھېلىقى دېدەكنى شۇنىڭغا سـاتتىم  ،كېيىن
  :مهن. دېدى ـ! هرگىنبۇ پۇلنى ماڭا ب ،زۇبهير كىرىپ ،رسامئولتۇتۇتۇپ 

   .دېدىمـ پۇلنى سهدىقىگه ئاتاپ بولدۇم،  ــ بۇ
  )2182 :مۇسلىم(
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 َوَعْن َعنِّي أَُحدِّثَُك أَلَا َعْنُه اللَُّه َرِضَي ِليٌَّع ِلي قَالَ قَالَ أَْعُبَد اْبنِ َعْن - 4304
 إِنََّها قَالَ َبلَى قُلُْت إِلَْيِه أَْهِلِه َحبِّأَ ِمْن َوكَاَنْت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ بِْنِت فَاِطَمةَ
 الَْبْيَت َوكََنَسْت َنْحرَِها ِفي أَثََّر َحتَّى الِْقْرَبِةبِ َواْسَتقَْت َيِدَها ِفي أَثََّر َحتَّى بِالرََّحى َجرَّْت
 فََسأَلِْتيِه أََباِك أََتْيِت لَْو فَقُلُْت َخَدٌم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ فَأََتى ِثَياُبَها اغَْبرَّْت َحتَّى
 فََسكََتْت َحاَجُتِك كَانَ َما فَقَالَ الَْغِد ِمْن فَأََتاَها فََرَجَعْت ُحدَّاثًا ِعْنَدُه فََوَجَدْت فَأََتْتُه َخاِدًما
 َحتَّى بِالِْقْرَبِة َوَحَملَْت َيِدَها ِفي ْتأَثََّر َحتَّى بِالرََّحى َجرَّْت اللَِّه َرُسولَ َيا أَُحدِّثَُك أََنا فَقُلُْت
 َما َحرَّ َيِقيَها َخاِدًما فََتْسَتْخِدَمَك َتأِْتَيَك أَنْ أََمْرُتَها الَْخَدُم َجاَءَك أَنْ فَلَمَّا َنْحرَِها ِفي أَثََّرْت
 أََخذِْت فَإِذَا أَْهِلِك َعَملَ ِليَواْعَم َربِِّك فَرِيَضةَ َوأَدِّي فَاِطَمةُ َيا اللََّه اتَِّقي قَالَ ِفيِه ِهَي

 ِمائَةٌ فَِتلَْك َوثَلَاِثَني أَْرَبًعا َوكَبِّرِي َوثَلَاِثَني ثَلَاثًا َواْحَمِدي َوثَلَاِثَني ثَلَاثًا فََسبِِّحي َمْضَجَعِك
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َرُسوِلِه َوَعْن َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه َعْن َرِضيُت قَالَْت َخاِدمٍ ِمْن لَِك َخْيٌر فَهَِي
 ْبنِ َعِليِّ َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن َمْعَمٌر أَْخَبَرَنا اقِالرَّزَّ َعْبُد َحدَّثََنا الَْمْرَوزِيُّ ُمَحمٍَّد ْبُن أَْحَمُد َحدَّثََنا
  .ُيْخِدْمَها َولَْم قَالَ الِْقصَِّة بَِهِذِه ُحَسْينٍ

ــ - 4304 ــدادۇئىبنـــى ئهئبـ ــۋايهت قىلىنىـــدۇتىن مۇنـ ئهلـــى : ق رىـ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭا

ـــ  ــبهر  ـ ــاڭا پهيغهم ــهللهم مهن س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه نىڭ ئهڭ س
توغرىسـىدا سـۆزلهپ    ۋە ئـۆزەم  ئهنهـا  ك قىزى فاتىمه رەزىيهلالھۇۈيۈملۆس

  :مهن. دېدىـ بېرەيمۇ؟ 
  :مۇنداق دېدى، ئۇ دېگهندىن كېيىنـ بولىدۇ، ــ 
چـۆرۈپ قـوللىرى قاپىرىـپ     يارغۇنچـاق ئهنهـا   ھـۇ فـاتىمه رەزىيهلال ــ 
تۇلۇم يۈدۈپ مۈرىسى قىزىرىـپ،  ش ئۈچۈن سۇ توشۇ ئۇندىن باشقا،. كهتتى
 ،شـۇ ئهسـنادا  . وال تازىالپ كىيىملىرى توپا ـ چاڭ بولۇپ كېتهتتى ئۆينى ت

) ئهســـىرگه چۈشـــكهن(گه ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر 
  :گههن فاتىممه .لدىۈخىزمهتچىلهر كهلتۈر

نى تهلهپ ىبىــرەر خىزمهتچــى بېرىشــ ،داداڭنىــڭ يېنىغــا بېرىــپــــ 
پهيغهمـــبهر  كهتتـــى، لـــېكىنفـــاتىمه . دېـــدىمســـاڭ بـــوپتىكهن، ـ    قىل

بىــر  پاراڭلىشــىپ تۇرغــاننىڭ يېنىــدا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
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سـهلاللالھۇ  ئهتىسـى پهيغهمـبهر   . كۆرۈپ قايتىپ كهلدى ىقانچه كىشىن
  :ئۆزى كېلىپ هللهمئهلهيهى ۋەس

فــاتىمه گهپ  .ـ دەپ ســورىدى   تۈنۈگــۈن نــېمه دېمهكچــى ئىــدىڭ؟ــــ 
  :مهن ،شۇنىڭ بىلهن .قىلماي جىم تۇردى

پ ۈۋېرىـ چۆر يارغۇنچـاق فـاتىمه   .مهن دەپ بېـرەي ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
تۇلــۇم يــۈدۈپ مۈرىســى  توشــۇش ئۈچــۈن قــوللىرى قاپىرىــپ كهتتــى، ســۇ

 كهلتـۈرۈلگهنلىكىنى بىلىـپ،   نىڭهرخىزمهتچىل ساڭا. قىزىرىپ كهتتى
نى تهلهپ ڭزمهتچـى بېرىشـى  ىجاپـادىن قۇتۇلدۇرىـدىغان بىـرەر خ    ئۇنى بـۇ 
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهر. دېدىمـ   ،پ كېلىشكه بۇيرىغانىدىمقىلى

  :ۋەسهللهم
نى ئىشــالرســاڭا پهرز قىلغــان هللا ا! ىــن قــورققىنتهللا !ئــى فــاتىمهــــ 

ــن   ــادا قىلغى ــدا ئ ــ ،جايى ــن ئائىلهڭنى ــىنىمۇ قىلغى ــدىغان  .ڭ ئىش ياتى
 33نــى  “ئهلههمــدۇلىلالھ”قېــتىم،  33نــى  “ســۇبهانهلالھ”چېغىڭــدا 

مانـا بـۇ،   . قېـتىم دېگىـن  ) جهمئىي يۈز( 34نى  “ئالالھۇ ئهكبهر”قېتىم، 
  :فاتىمه. دېدى سهن ئۈچۈن خىزمهتچىدىنمۇ ياخشىراق، ـ

ــ  ــدۇم  هللاە اىــن ۋتهللامهن اـ ــۇن بول ــۇلىدىن مهمن ــ  ،نىــڭ رەس ــدىـ . دې
  . ①خىزمهتچى بهرمىدىگه فاتىمه ،شۇنداق قىلىپ

  )2988 :داۋۇد ئهبۇ(

 َوَنْحُن َعلَْيَنا فََغَدا :وفيها. ِثَياُبَها َدِكَنْت َحتَّى الِْقْدَر َوأَْوقََدْت :ويف رواية – 4305
 كَـانَ  َمـا  فَقَالَ أَبِيَها ِمْن َحَياءă اللِّفَاعِ ِفي َرأَْسَها فَأَْدَخلَْت َرأِْسَها ِعْنَد فََجلََس ِلفَاِعَنا ِفي

  .اللَِّه َرُسولَ َيا أَُحدِّثَُك َواللَِّه أََنا فَقُلُْت َمرََّتْينِ فََسكََتْت ُمَحمٍَّد آلِ إِلَى أَْمسِ َحاَجُتِك
ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى     يهنه بىر رىـۋايهتته   - 4305

لىشــىپ ئــوت قاالۋېرىــپ كىيىملىــرى كىر ئوچاققــا: نهقىــل قىلىنغــان
ىـگهن  ئهتىسى ئهت سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ...ىكهنىدكهت

ــاتىمه   ــۆيىمىزگه كېلىــپ، ف ــ)ئهنهــا يهلالھــۇزىرە(ئ  اش تهرىپىــدەنىــڭ ب

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 641(ئهلبانى  ①
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فـاتىمه دادىسـىدىن   . ، بىـز تېخـى ئـورنىمىزدىن تۇرمىغانىـدۇق    ئولتۇردى
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر . تىنىپ بېشىنى يوتقانغا تىقىۋالدىرتا

ـ دەپ ئىككـى    ڭ؟ىـدى تۈنۈگۈن بىزدىن نېمه تهلهپ قىلىـپ كهلگهن  ـ
  :مهن ،بهرمىگهندىن كېيىن بفاتىمه جاۋا. قېتىم سورىدى

  . دېدىم ...مهن دەپ بېرەي! ئى رەسۇلۇلالھـ 
  )5062 :داۋۇد ئهبۇ(

  .ْدرِيَص َعلَى قََدَمْيِه َبْرَد َوَجْدُت َحتَّى َبْيَنَنا فَقََعَد فََجاَء :ويف رواية - 4306
سـهلاللالھۇ  پهيغهمبهر : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته -4306

كېلىــپ ئىككىمىزنىــڭ ئارىســىدا ئولتــۇردى، ھهتتــا  ئهلهيهــى ۋەســهللهم
   .①سوغۇقلۇقىنى ھېس قىلدىمنىڭ پۇتىنىڭ كۆكسۈمدە ئۇمهن 

   )5062 :داۋۇد ئهبۇ(

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِمْن َسِمْعُتُهنَّ ْنذُُم َتَركُْتُهنَّ فََما َعِليٌّ قَالَ :ويف أخرى – 4307
  .فَقُلُْتَها اللَّْيلِ آِخرِ ِمْن ذَكَْرُتَها فَإِنِّي ِصفَِّني لَْيلَةَ إِلَّا َوَسلََّم َعلَْيِه

ــۋايهتته ـ    4307 ــر رى ــداق    يهنه بى ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــى رەزىيهلالھ ئهل
ــان   ــل قىلىنغ ــى نهقى ــبهر  :دېگهنلىك ــهمهن پهيغهم ــى س لاللالھۇ ئهلهيه

ــهللهم ــۇقىرىقى زىكۋەسـ ــ ىدىن يـ ــى ئاڭلىغانـ ــالپ پهقهت  دىنرلهرنـ باشـ
ھهتتــا ســىففىن ۋەقهســى بولغــان كۈنىمــۇ كېچىنىــڭ       .دىمىتاشــلىم
  . الدىم ۋە شۇ چاغدا بولسىمۇ تاشلىماي ئوقۇدۇمسىمگه ئېئاخىرىدا ئ

  )2685 :دارىمى(

 ثَلَاثًـا  اللََّه َوَتْحَمِديَن ِثَنيالَوثَ ثَلَاثًا ِمِكَمَنا ِعْنَد اللََّه ُتَسبِِّحَني :ويف أخرى - 4308
 َبْعـدُ  َتَركُْتَها فََما َوثَلَاثُونَ أَْرَبٌع إِْحَداُهنَّ ُسفَْيانُ قَالَ ثُمَّ َوثَلَاِثَني أَْرَبًعا اللََّه َوُتكَبِّرِيَن َوثَلَاِثَني
  .ِصفَِّني لَْيلَةَ َولَا قَالَ ِصفَِّني لَْيلَةَ َولَا ِقيلَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4232(ئهلبانى  ①
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ئۇخاليــدىغان «: مۇنــداق دەپ كهلــگهن  يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 4308
قېـتىم،   33نى “ئهلههمدۇلىلالھ”قېتىم،  33نى “سۇبهانهلالھ”تىڭدا قۋا
ى نبــۇ بېــرىشــۇندىن  .دېــدى »قېــتىم دېگىــن 34نــى “ئــالالھۇ ئهكــبهر”

  :بىر كىشى. تهرك ئهتمىدىم الپهقهت
ىدى، ئهلـى  دەپ سورىغانـ ؟  دىڭمۇسىففىن ۋەقهسىدىمۇ تهرك ئهتمىــ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . دېدىـ ، ــ ياق، تهرك ئهتمىدىم

  )5362 :بۇخارى(

 إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْوٍف ْبنِ الرَّْحَمنِ َعْبِد َعْن - 4309
 اْدُخِلي لََها ِقيلَ َزْوَجَها َوأَطَاَعْت فَْرَجَها ْتَوَحِفظَ َشْهَرَها َوَصاَمْت َخْمَسَها الَْمْرأَةُ َصلَّْت
  .ِشئِْت الَْجنَِّة أَْبَوابِ أَيِّ ِمْن الَْجنَّةَ

ــى ئهۋف   - 4309 ــدۇراھمان ئىبن ــۇ ئاب ــۇ ئهنه ــۋايهت رەزىيهلالھ دىن رى
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلهلمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ىنى ئوقۇسا، رامىـزان روزىسـىنى تۇتسـا،    ئايال كىشى بهش ۋاخ نامىز«
، ئېـرىگه ئىتـائهت   )يهنـى زىنـا قىلمىسـا   (ئهۋرىتىنى ھارامدىن ساقلىسـا  

  :بۇنداق ئايالغا) قىيامهت كۈنى(قىلسا، 
  . ①»دۇىدېيىل ـ! ئۆزەڭ خالىغان دەرۋازىدىن كىرىۋالغىنجهننهتكه ــ 

  )1664 :ئهھمهد(

 َوَسـلََّم،  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إلَى لَُه بِاْبَنٍة أََتى َرُجلًا أَنَّ َسِعيٍد، أَبِي َعْن - 4310
 َحتَّى لَا: فَقَالَْت قَالَ،” أََباِك أَِطيِعي”: لََها فَقَالَ قَالَ، َتَتَزوََّج، أَنْ أََبْت َهِذِه اْبَنِتي إنَّ: فَقَالَ

 بِِه كَانَ لَْو أَنْ َزْوَجِتِه، َعلَى الزَّْوجِ َحقُّ”: قَالَفَ: قَالَ َزْوَجِتِهÝ َعلَى الزَّْوجِ َحقُّ َما ُتْخبَِرنِي
: فَقَالَـتْ : قَالَ “َحقَُّه أَدَّْت َما لََحَسْتُه ثُمَّ َدًما أَْو َصِديًدا َمْنِخَراُه اْبَتَدَر أَْو فَلََحَسْتَها قُْرَحةٌ
  .“بِإِذْنِهِنَّ إلَّا ُتْنِكُحوُهنَّ لَا”: الَفَقَ: قَالَ أََبًدا، أََتَزوَُّج لَا بِالَْحقِّ َبَعثََك َواَلَِّذي

                                                 
 سهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه بـار   . بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 7634(ھهيسهمى  ①

 .بولۇپ، ئۇنىڭ رىۋايىتى ھهسهن، قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن



  بۆلۈمى نىكاھ

 426

ــۇ – 4310 ــهئىد  ئهبـ ــۇ سـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    بىـر كىشـى پهيغهمـبهر    :قىلىنىدۇ

  :يېنىغا بىر قىزىنى باشالپ كېلىپ
. دېـدى ـ بۇ قىـزىم ئهرگه تهگكىلـى ئۇنىمايۋاتىـدۇ،     ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 
  :ئۇ قىز. دېدى ـ! اڭنىڭ گېپىگه كىرگىندادــ 

 - ڭ ئايـــالى ئۈســـتىدىكى ھهقىكىشـــىن ماڭـــا ئهر ســـهنيـــاق، ـــــ 
دادامنىڭ گېـپىگه   ،قۇقلىرىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى دەپ بهرمىگىچهوھ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دېدىـ  كىرمهيمهن،
ـــ  قـــۇقلىرى شـــۇ وھ - ئايـــالى ئۈســـتىدىكى ھهقئهر كىشـــىنىڭ ــ

ــارىنى  نىــڭ بىــر يېــرى يارىالنســا،  دەرىجىــدە كــۆپكى، ئېرى ــالى شــۇ ي ئاي
 ۈكى قان ـ يىرىڭغا توشۇپ كهتكهن بولسـا،  ياكى بۇرنىنىڭ تۆشسىمۇ يالى

. دېـدى  ، ـ ئېرىنىڭ ھهققىنى ئادا قىاللمايـدۇ  ئايالى شۇنى تازىلىۋەتسىمۇ،
  :زبۇنى ئاڭلىغان قى

ش ئۈچۈن پهيغهمبهر قىلىـپ ئهۋەتـكهن زات   ۈھهقنى يهتكۈزسېنى ــ 
شــۇنىڭ . دېــدىـ بىــلهن قهســهمكى، مهن مهڭگــۈ تــوي قىلمــايمهن،    )هللا(

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ،بىلهن
ئهرگه ) مهجبـــۇرىي(ئايالالرنىـــڭ مـــاقۇللىقىنى ئالمـــاي تـــۇرۇپ ـــــ 
  . ①دېدىـ ! بهرمهڭالر

 )1465 :بهززار(

 ال اثَْناِن”: َوَسلََّم َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُعَمَر، اْبنِ نَِع - 4311
 َزْوَجَها َعَصْت َواْمَرأَةٌ إِلَْيهِْم، َيْرجَِع َحتَّى َمَواِليِه ِمْن آبٌِق َعْبٌد: ُرُءوَسُهَما َصالُتُهَما ُتَجاوُِز
  .“َتْرجَِع َحتَّى

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائۆمهر ئىبنى  - 4311
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

                                                 
ــهمى  ① ــدى       ): 7639(ھهيس ــى ئهب ــار ئىبن ــهنهدىدىكى نهھ ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــنى بهززار رى ــۇ ھهدىس ب

 .ـ دېگهن ئىسىملىك كىشىدىن باشقا راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر،
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كىشى باركى، ئۇالرنىڭ ئوقۇغان نامىزى بېشـىنىڭ  تۈرلۈك ئىككى «
 ،بىـــرى ئۇالرنىـــڭ. )يهنـــى قوبـــۇل قىلىنمايـــدۇ(ئۈســـتىدىن ئاشـــمايدۇ 

ــۇ  ــان ق ــۇ  ئىگىســىدىن قاچق ــۇپ، ئ ــا قايتىــپ  ئىگىســىنل بول ىڭ يېنىغ
ــارمىغۇچه ــامىزى مهقبـــۇل ئهمهس( بـ يهنه بىـــرى ئېـــرىگه . )ئوقۇغـــان نـ

ــى ــال  يئاس ــان ئاي ــۇ ئ لىق قىلغ ــۇپ، ئۇم ــپ   بول ــا قايتى ــڭ يېنىغ ېرىنى
  . ① )ئوقۇغان نامىزى مهقبۇل ئهمهس( ۇچهبارمىغ

 )478 :»ئهلسهغىر«؛ »ئهلئهۋسهت«(

 أُْبِغȐُ إِنِّي”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَْت َسلََمةَ، أُمِّ َعْن - 4312
  .“َزْوَجَها َتْشكُو ذَْيلََها َتُجرُّ َبْيِتَها ِمْن َتْخُرُج الَْمْرأَةَ

ئهنهادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئۇممۇ – 4312
   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ئېـرى ئۈسـتىدىن   سۆرىگهن پېتى چىقىپ،  ن ئېتهكلىرىنىئۆيىدى«
   .②»ھهممىدىن بهك ئۆچ كۆرىمهننى الرئايالىدىغان شىكايهت قىل

 )»ئهلئهۋسهت«(

 لََها َصبِيَّاِن َمَعَها اْمَرأَةٌ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أََتْت قَالَ أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 4313
 َحاِملَـاتٌ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ الْآَخَر َتقُوُد َوِهَي َحَدُهَماأَ َحَملَْت قَْد

  .الَْجنَّةَ ُمَصلَِّياُتُهنَّ َدَخلَ أَْزَواجِهِنَّ إِلَى َيأِْتَني َما لَْولَا َرِحيَماٌت َواِلَداٌت
ــۇ – 4313 ــۇ  ئهبـ ــامه رەزىيهلالھـ ــ ئۇمـ ــۋ  دىنۇئهنهـ ــداق رىـ ايهت مۇنـ
ــۈر  : قىلىنىــدۇ ــال بىــر بالىســىنى كۆت ، يهنه بىــر بالىســىنى ۈپبىــر ئاي

نىڭ يېنىغـا  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تىلىگهن پېتىېي
ئايالالر بوۋاقالرنى قورساقلىرىدا « :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  نىدى،كهلگه
ــدۇ، تۇغۈكۆت ــرى ــۇنداق كۆي ى ــا ش ــدۇۈدۇ ۋە بالىلىرىغ ــرىگه ئهرلئهگهر  .نى ى

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 7668(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە يهھيا ئىبنى يهئال ئىسىملىك ): 7670(ھهيسهمى  ②

 .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 ،)ى ئۈچــۈنقشــۇنداق جاپــاكهش بولغــانلى(ئهزىــيهت بهرمهيــدىغانال بولســا 
   .①دېدى »ناماز ئوقۇغانلىرى جهننهتكه كىرگهن بوالتتىبۇالرنىڭ 

  )2013 :ئىبنى ماجه(

 َمَوَسـلَّ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4314
 ذََهْبَت فَإِنْ أَْعلَاُه الضِّلَعِ ِفي َشْيٍء أَْعَوَج َوإِنَّ ِضلَعٍ ِمْن ُخِلقَْت الَْمْرأَةَ فَإِنَّ بِالنَِّساِء اْسَتْوُصوا
  .بِالنَِّساِء فَاْسَتْوُصوا أَْعَوَج َيَزلْ لَْم َتَركَْتُه َوإِنْ كََسْرَتُه ُتِقيُمُه

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   هنهـۇ رەزىيهلالھـۇ ئ رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4314
   :ېگهنمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

چـۈنكى ئايـالالر قوۋۇرغىـدىن    . ئايالالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىڭالر«
 ،بولـۇپ نكى قىسـمى ئهڭ ئهگـرى يېـرى    ۈۋۇرغىنىڭ ئۈستوغان، قيارىتىل

 ،شالپ قويساڭشۇ پېتى تا .سۇندۇرۇپ قويىسهن ،ئۇنى تۈزلهشكه ئۇرۇنساڭ
  . »رىدۇ، شۇڭا ئايالالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىڭالرېتۇرىۋ پېتى ئهگرى

  )1468 :مۇسلىم(

  .طَلَاقَُها َوكَْسُرَها: ويف رواية - 4315
ــۋايهتته - 4315 ــوۋ« :مۇنــــداق دېــــيىلگهن يهنه بىــــر ىــ ۇرغىنى قــ

  . »ئايال كىشىنىڭ تالىقىنى بېرىش دېمهكتۇر ،دېمهك دۇرۇشسۇن
 )1468 :مۇسلىم(

 ِمْن ْتُخِلقَ الَْمْرأَةَ إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ذَرٍّ أَبِي َعْن - 4316
  .َوُبلَْغةً أََوًدا ِفيَها فَإِنَّ فََدارَِها كََسْرَتَها ُتِقْمَها فَإِنْ ِضلَعٍ

ــۇ – 4316 ــۇ ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــزەر رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دۇكى، دىن رىـ
  : ېگهنمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

                                                 
 .دېگهن زەئىپ، ـ): 438(ئهلبانى  ①
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ــان  « ــدىن يارىتىلغ ــال كىشــى قۇۋۇرغى ــۇپ ئاي ــۈزلهيمهن  بول ــۇنى ت ، ئ
 ۈششــۇڭا ئۇنىــڭ بىــلهن چىقىشــىپ ئۆتــ .ســۇندۇرۇپ قويىســهن ،دېســهڭ
   .»دە ھهم ئهگرىلىك ھهم ئهخمهقلىق باركىشى ئايال چۈنكى .كېرەك

  )2221 :دارىمى(

 َمَع الَْوَداعِ َحجَّةَ َشهَِد أَنَُّه أَبِي َحدَّثََنا الْأَْحَوȋِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيَمانَ َعْن - 4317
 بِالنَِّساِء َواْسَتْوُصوا :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ فقال َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ
 ُمَبيَِّنٍة بِفَاِحَشٍة َيأِْتَني أَنْ إِلَّا ذَِلَك غَْيَر َشْيئًا ِمْنُهنَّ َتْمِلكُونَ لَْيَس ِعْنَدكُْم َعَواٍن ُهنَّ فَإِنََّما َخْيًرا
 َتْبُغـوا  فَلَـا  أَطَْعَنكُْم فَإِنْ ُمَبرِّحٍ غَْيَر َضْرًبا َواْضرُِبوُهنَّ الَْمَضاجِعِ ِفي فَاْهُجُروُهنَّ فََعلَْن فَإِنْ

 َعلَـى  َحقƌكُـمْ  فَأَمَّـا  َحقŕا َعلَْيكُْم َوِلنَِساِئكُْم َحقŕا نَِساِئكُْم َعلَى كُْملَ إِنَّ أَلَا بِيلًاَس َعلَْيهِنَّ
 َحقَُّهنَّ َوإِنَّ أَلَا َتكَْرُهونَ ِلَمْن ُبُيوِتكُْم ِفي َيأْذَنَّ َولَا َتكَْرُهونَ َمْن فُُرَشكُْم ُيوِطئَْن فَلَا نَِساِئكُْم
  .َوطََعاِمهِنَّ ِكْسَوِتهِنَّ ِفي نَّإِلَْيهِ ُتْحِسُنوا نْأَ َعلَْيكُْم

دادام : يمان ئىبنى ئهمر ئىبنى ئهھـۋەس مۇنـداق دەيـدۇ   سۇال - 4317
بىـلهن بىـرگه    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  بىزگه ئۆزىنىڭ پهيغهمبهر 

نىڭ ئهلهيهىسســاالمىنى ۋە پهيغهمــبهر قغــانلىبارۋىدالىشــىش ھهجىــگه 
  :نىدىدېگهنلىكىنى سۆزلهپ بهرگه مۇنۇالرنىىسىدە بتۋىدالىشىش خۇ

ســىلهرنىڭ ! ئايالالرغــا ياخشــى مۇئــامىله قىلىڭــالر! ئــى خــااليىق«
لهرگه ئهمرىڭالردىكــى ئايــالالر ســىلهرگه قولۇڭالرغــا چۈشــكهن ئهســىر     

سـىلهر بۇنـدىن باشـقا ھېچبىـر ئىمتىيازغـا       .ئىتائهت قىلىـدۇ  ئوخشاش
ئاشــكارا ناچــار قىلىقالرنــى  - ر ئوچــۇقئىــگه ئهمهس، ئهممــا ئايــاللىرىڭال

ــۇالر بىــلهن بىلــله بولمــاڭالر،   ،قىلســا ــۈم بهرمىســه (ئ ــۇالرنى  )بۇمــۇ ئۈن ئ
ــۇرۇڭالر   ــلهش مهقســىتىدە ئاســتىراق ئ ــائهت  . ئهدەپ ئهگهر ســىلهرگه ئىت

! ئــى خــااليىق . قىلســا، ئــۇالرنى بــوزەك قىلىــش خىيالىــدا بولمــاڭالر     
گىشـــلىك ېيه قىلىشـــىغا تئاياللىرىڭالرنىـــڭ زىممىســـىدە ئـــۇالر رىئـــا

ڭالردىمــۇ ئۇالرنىــڭ ســىلهر رىئــايه    ىســىلهرنىڭ زىمم .ھهققىڭــالر بــار 
ــارلىــرگىشــلىك ھهقېقىلىشــقا ت تۆشــهكلىرىگه  نىــڭئاياللىرىڭالر. ى ب

ــلىق  ــقىالرنى يوالتماســ ــىلهردىن باشــ ــدىغان  ى ۋەســ ــىلهر ياقتۇرمايــ ســ
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ى ـــــ ســـىلهرنىڭ ئۇالرنىـــڭ كىرگۈزمهســـلىك الرغـــاكىشـــىلهرنى ئۆيۈڭ
 - نـان، كىـيىم   - ئۇالرنى چىرايلىقچه ئاش مىسىدىكى ھهققىڭالردۇر؛زىم

ــىڭال  ــلهن تهمىنلىشـ ــېچهك بىـ ـــ ر كـ ــىلهرنىڭ  ــ ــڭ سـ ئاياللىرىڭالرنىـ
   .①»ھهقلىرىدۇرردىكى ئۈستۈڭال

  )3087 :تىرمىزى(

 َحقُّ َما ِهاللَّ َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَ أَبِيِه َعْن الْقَُشْيرِيِّ ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َحِكيمِ َعْن - 4318
 َولَا اكَْتَسْبَت أَْو اكَْتَسْيَت إِذَا َوَتكُْسَوَها طَِعْمَت إِذَا ُتطِْعَمَها أَنْ قَالَ َعلَْيِه أََحِدَنا َزْوَجِة
  .الَْبْيِت ِفي إِلَّا َتْهُجْر َولَا ُتقَبِّْح َولَا الَْوْجَه َتْضرِْب

رىۋايهت  قمۇندا ھهكىم ئىبنى مۇئاۋىيه قۇشهرى دادىسىدىن - 4318
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن پهيغهمبهر مهن :قىلىدۇ

 لىـرى ئايالىمىزنىڭ بىزنىڭ ئۈستىمىزدىكى ھهق! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  غانىدىم،دەپ سورىـ  ؟قايسىالر

 مـۇ ئۇنى ،، كىـيم كىيگهنـدە  يېـدۈرۈش ئۇنىڭغىمـۇ   ،گهنـدە ېتامـاق ي ــ 
يـۈزىگه ئۇرماسـلىق، سـهت سـۆز      ،، ئۇرۇشقا تـوغرا كهلگهنـدە  ۈرۈشىندكىي

 )ئهدەپـلهپ بىـر يهردە بولماسـلىق ئۈچـۈن    (ئـۇنى   .بىلهن تىللىماسـلىق 
   .②بهردى بدەپ جاۋا، ـ تاشالپ قويماسلىق) يالغۇز(ا غئۆيدىن باشقا جاي

 )2142 :داۋۇد ئهبۇ(

 أََحُدكُْم َيْجِلُد لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى يِّالنَّبِ َعْن َزْمَعةَ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4319

  .آِخرِ الَْيْومِ ِفي ُيَجامُعَها ثُمَّ الَْعْبِد َجلَْد اْمَرأََتُه
دىن رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئابــدۇلالھ ئىبنــى زەمــئه    - 4319

  : ېگهنمۇنداق دسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2464(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 1875(ئهلبانى  ②
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 چـۈنكى . ڭالراسىلهر ئايالىڭالرنى قۇلنى دۇمبالىغاندەك دۇمبالىمـ «
شــۇ كــۈنى كهچــته ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه بولۇشــۇڭالر    ،دۇمبــاالپ بولــۇپ

  . »مۇمكىن
  )5204 :بۇخارى(

 َعلَـى  الَْبابِ ُمْغِلُق َوُهَو طَلَْحةَ، أَبِي َداَر َدَخلُْت: قَالَ َماِلٍك، بن أََنسِ َعْن - 4320
 الَْعُجـوزِ  َهِذِه إِلَى ُترِيُد َما الَْبابِ َوَراِء ِمْن فََناَدْيُت أََنسٍ، أُمُّ َوِهَي َيْضرُِبَها، َوُهَو لَْيمٍُس أُمِّ

  .َكبُرك اللَُّه َعجََّز الَْعُجوُز،: ِلَي َتقُولُ: فَقَالَْت الَْبابِ، َوَراِء ِمْن فََناَدْتنِي ، َتْضرُِبَها
ئهبـۇ  : مۇنداق دەيـدۇ  زىيهلالھۇ ئهنهۇرەئهنهس ئىبنى مالىك  - 4320

 ،پۋېلىــتىېئــۇ ئۆينىــڭ ئىشــىكىنى ئ كىرســهم،تهلههنىــڭ ھويلىســىغا 
). ممۇ سۇلهيم ئهنهسـنىڭ ئانىسـى  ئۇ( سۇلهيمنى ئۇرۇۋاتقان ئىكهن ئۇممۇ

  :ئارقىسىدىنمهن ئىشىكنىڭ 
 ،ىمىـد دەپ توۋلىغانــ  ! بۇ قېرى خوتۇننى ئۇرۇپ نېمىمۇ قىالرسهن؟ـ 
  :ئىچىدە تۇرۇپسۇلهيم  ئۇممۇ

سـېنىڭ تىزلىرىڭنـى   هللا مېنى قېـرى خوتـۇن دەۋاتامسـهن؟ ا   ــ سهن 
  . ①دەپ توۋلىدى ـ !)يهنى سېنى قېرىتىۋەتسۇن( ئاجىزلىتىۋەتسۇن

  )703 :»ئهلكهبىر«(

 َعلَْيِه لَُّهال َصلَّى النَّبِيَّ أََتْت ُعقَْبةَ ْبنِ الَْوِليِد اْمَرأَةَ أَنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٍّ َعْن - 4321
 َيِسًريا إِلَّا َتلَْبثْ فَلَْم، أََجاَرنِي قَْد لَُه قُوِلي قَالَ َيْضرُِبَها الَْوِليَد إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَْت َوَسلََّم
 إِنَّ لَُه قُوِلي َوقَالَ اإِلَْيَه فََدفََعَها ثَْوبِِه ِمْن ُهْدَبةً فَأََخذَ َضْرًبا إِلَّا َزاَدنِي َما فَقَالَْت َرَجَعْت َحتَّى
 َمـا  فَقَالَْت َرَجَعْت َحتَّى َيِسًريا إِلَّا َتلَْبثْ فَلَْم أََجاَرنِي قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ
  .ْينَِمرََّت بِي أَِثَم الَْوِليَد َعلَْيَك اللَُّهمَّ َوقَالَ َيَدْيِه فََرفََع َضْرًبا إِلَّا َزاَدنِي

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى مـۇھهممهد ئىبنـى خهۋۋات   ): 7747: (ھهيسهمى ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. دېگهن كىشىنىڭ تهرجىمىهالىنى بىلمهيمهن
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ــى  - 4321 ــۋايهت قىلىنىــدۇ دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهل ــداق رى : مۇن
ــى ئۇقب  ــد ئىبنـ ــبهر  هۋەلىـ ــالى پهيغهمـ ــڭ ئايـ ــى  نىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  :نىڭ يېنىغا كېلىپۋەسهللهم
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر . دېدىـ ، ۋەلىد مېنى ئۇرىدۇ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ھىمايىسـىگه  ىسسـاالم مېنـى   ئهلهيهپهيغهمـبهر  ”: كهسهن بېرىـپ ۋەلىـد  ــ 
  :ئۇ ئايال بىر ئازدىن كېيىن يهنه قايتا كېلىپ. دېدى ـ! دېگىن “ئالدى

ـ ،  ۇپ كهتتـى ۋەلىد مېنـى تېخىمـۇ بهك ئـۇر   ) ئۇ سۆزنى دېگهندىن كېيىن(ــ 
ئىسپات بولۇشـى  (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى
  :بهردى ۋەئۇ ئايالغا  ۇغۇرۇپ ئېلىپ،سكىيىمىنىڭ چۇچىسىدىن  )ئۈچۈن
ھىمايىسـىگه   ئهلهيهىسسـاالم مېنـى  پهيغهمبهر ”: كهئهمدى بېرىپ ۋەلىدــ 
  :ئۇ ئايال بىر ئازدىن كېيىن يهنه قايتا كېلىپ. دېدى ـ! دېگىن “ئالدى

ـ ى،  ۇپ كهتتـ ۋەلىد مېنـى تېخىمـۇ بهك ئـۇر   ) ئۇ سۆزنى دېگهندىن كېيىن(ــ 
  :پۈرۈقولىنى كۆت سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممبهر پهيغه ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى

گۇناھكـار   سـۆزۈمگه كىـرمهي  گه قويدۇم، ئـۇ  ئۆزەڭۋەلىدنى  !هللائى اــ 
   .①دېدى، ـ بولدى

   )1627 :بهززار ؛ئهھمهد(

 ْيـهِ َعلَ اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ذَُبابٍ أَبِي ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبنِ إَِياسِ َعْن - 4322
 ذَِئـْرنَ  فَقَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى ُعَمُر فََجاَء اللَِّه إَِماَء َتْضرُِبوا لَا َوَسلََّم
 َمَوَسـلَّ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ بِآلِ فَأَطَاَف َضْربِهِنَّ ِفي فََرخȌََّ أَْزَواجِهِنَّ َعلَى النَِّساُء
Ąُمَحمٍَّد بِآلِ طَاَف لَقَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ أَْزَواَجُهنَّ َيْشكُونَ كَِثٌري نَِساء Ąنَِساء 
  .بِِخَيارِكُْم أُولَِئَك لَْيَس أَْزَواَجُهنَّ َيْشكُونَ كَِثٌري

ــاب   - 4322 ــۇ زۇب ــدۇلالھ ئىبنــى ئهب ــداق ىن تئىيــاس ئىبنــى ئاب مۇن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :ىۋايهت قىلىنىدۇر

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد، بهززار ۋە ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى         ): 7745(مى ھهيسه ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئۆمهر  كۆپ ئۆتمهي، .دېدى ـ  !ئايالالرنى ئۇرماڭالرــ 
  :كېلىپ
ـ ئايالالر ئهرلىرىگه بويسۇنمايدىغان بولۇپ كهتتـى،   ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ئۇرۇشـقا  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر   ،ئارىدىن ئۇزۇن ئـۆتمهي . رۇخسهت بهردى
نىڭ ئۆيىنى ئېرىدىن شـىكايهت قىلىـپ كېلىـدىغان ئايـالالر     ۋەسهللهم

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر . بېسىپ كهتتى
نىـڭ ئـۆيىنى ئېرىـدىن    )سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(مۇھهممهد ــ 

ــدىغان ئ   ــپ كېلى ــىكايهت قىلى ــىلهرنىڭ   ش ــى، س ــالالر بېســىپ كهتت اي
  . ①دېدى ، ـئىچىڭالردىن ئايالىنى قاخشاتقانالر ياخشى ئادەملهر ئهمهس

  )2146 :داۋۇد ئهبۇ(

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1879(ئهلبانى  ①
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  شۈئۆتالر بىلهن ئهپ ئايال

نْ لَـا  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َجلََس إِْحَدى َعْشَرةَ اْمَرأَةً فََتَعاَهـْدنَ َوَتَعاقَـْدنَ أَ   - 4323
َيكُْتْمَن ِمْن أَْخَبارِ أَْزَواجِهِنَّ َشْيئًا قَالَْت الْأُولَى َزْوجِي لَْحُم َجَملٍ غَثƊ َعلَى َرأْسِ َجَبلٍ لَـا  

نْ ُه إَِسْهلٍ فَُيْرَتقَى َولَا َسِمنيٍ فَُيْنَتقَلُ قَالَْت الثَّانَِيةُ َزْوجِي لَا أَُبثƌ َخَبَرُه إِنِّي أََخاُف أَنْ لَا أَذََر
لَّـْق  أَذْكُْرُه أَذْكُْر ُعَجَرُه َوُبَجَرُه قَالَْت الثَّاِلثَةُ َزْوجِي الَْعَشنَُّق إِنْ أَْنِطْق أُطَلَّْق َوإِنْ أَْسكُْت أَُع
َزْوجِي  قَالَْت الرَّابَِعةُ َزْوجِي كَلَْيلِ ِتَهاَمةَ لَا َحرٌّ َولَا قُرٌّ َولَا َمَخافَةَ َولَا َسآَمةَ قَالَْت الَْخاِمَسةُ

إِنْ َدَخلَ فَهَِد َوإِنْ َخَرَج أَِسَد َولَا َيْسأَلُ َعمَّا َعهَِد قَالَْت السَّاِدَسةُ َزْوجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ َوإِنْ 
 َشرَِب اْشَتفَّ َوإِنْ اْضطََجَع الَْتفَّ َولَا ُيوِلُج الْكَفَّ ِلَيْعلََم الَْبثَّ قَالَْت السَّابَِعةُ َزْوجِي غََياَياُء

أَْو َعَياَياُء طََباقَاُء كُلƌ َداٍء لَُه َداءĄ َشجَِّك أَْو فَلَِّك أَْو َجَمَع كُلŕا لَِك قَالَْت الثَّاِمَنـةُ َزْوجِـي   
الَْمسُّ َمسُّ أَْرَنبٍ َوالرِّيُح رِيُح َزْرَنبٍ قَالَْت التَّاِسَعةُ َزْوجِي َرِفيُع الِْعَماِد طَوِيلُ النَِّجاِد َعِظيُم 

اِد قَرِيُب الَْبْيِت ِمْن النَّاِد قَالَْت الَْعاِشَرةُ َزْوجِي َماِلٌك َوَما َماِلٌك َماِلٌك َخْيٌر ِمْن ذَِلِك لَُه الرََّم
لَْت إِبِلٌ كَِثَرياُت الَْمَبارِِك قَِليلَاُت الَْمَسارِحِ َوإِذَا َسِمْعَن َصْوَت الِْمْزَهرِ أَْيقَنَّ أَنَُّهنَّ َهَواِلُك قَا

ِدَيةَ َعْشَرةَ َزْوجِي أَُبو َزْرعٍ َوَما أَُبو َزْرعٍ أََناَس ِمْن ُحِليٍّ أُذَُنيَّ َوَملَأَ ِمْن َشْحمٍ َعُضَديَّ الَْحا
َوَبجََّحنِي فََبجَِحْت إِلَيَّ َنفِْسي َوَجَدنِي ِفي أَْهلِ غَُنْيَمٍة بِِشقٍّ فََجَعلَنِي ِفي أَْهلِ َصهِيلٍ َوأَِطيٍط 

فَِعْنَدُه أَقُولُ فَلَا أُقَبَُّح َوأَْرقُُد فَأََتَصبَُّح َوأَْشَرُب فَأََتقَنَُّح أُمُّ أَبِي َزْرعٍ فََما أُمُّ أَبِي  َوَداِئسٍ َوُمَنقٍّ
َزْرعٍ ُعكُوُمَها َرَداٌح َوَبْيُتَها فََساٌح اْبُن أَبِي َزْرعٍ فََما اْبُن أَبِي َزْرعٍ َمْضَجُعُه كََمَسلِّ َشطَْبٍة 

ِذَراُع الَْجفَْرِة بِْنُت أَبِي َزْرعٍ فََما بِْنُت أَبِي َزْرعٍ طَْوُع أَبِيَها َوطَْوُع أُمَِّهـا َوِمـلُْء    َوُيْشبُِعُه
َنقِّثُ ِكَساِئَها َوغَْيȘُ َجاَرِتَها َجارَِيةُ أَبِي َزْرعٍ فََما َجارَِيةُ أَبِي َزْرعٍ لَا َتُبثƌ َحِديثََنا َتْبِثيثًا َولَا ُت

ْنِقيثًا َولَا َتْملَأُ َبْيَتَنا َتْعِشيًشا قَالَْت َخَرَج أَُبو َزْرعٍ َوالْأَْوطَاُب ُتْمَخȐُ فَلَِقـَي اْمـَرأَةً   ِمَريَتَنا َت
 َمَعَها َولََداِن لََها كَالْفَْهَدْينِ َيلَْعَباِن ِمْن َتْحِت َخْصرَِها بُِرمَّاَنَتْينِ فَطَلَّقَنِي َوَنكََحَها فََنكَْحـتُ 



  بۆلۈمى نىكاھ

 436

لًا َسرِيŋا َرِكَب َشرِيŋا َوأََخذَ َخطِّيŋا َوأََراَح َعلَيَّ َنَعًما ثَرِيŋا َوأَْعطَانِي ِمْن كُلِّ َراِئَحـٍة  َبْعَدُه َرُج
َزْوًجا َوقَالَ كُِلي أُمَّ َزْرعٍ َوِمريِي أَْهلَِك قَالَْت فَلَْو َجَمْعُت كُلَّ َشْيٍء أَْعطَانِيِه َما َبلَغَ أَْصَغَر 

ْرعٍ قَالَْت َعاِئَشةُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ِلأُمِّ آنَِيِة أَبِي َز
  .َزْرعٍ

بىـر يهرگه  ئايال  11: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ - 4323
ــدە ھېچنېمىنــى   ، يىغىلىــپ ھهممىســى ئۆزلىرىنىــڭ ئهرلىــرى ھهققى

  :بىرىنچى ئايال. پ بېرىشكه كېلىشتىيوشۇرماي ئېيتى
ـــ  ــاغ چوققىســىدىكى  ـ ــۇر مېنىــڭ ئېــرىم ت تۆگىنىــڭ گۆشــىگه قوت

شـۇڭا يـا ئۈسـتىگه مىنگىلـى يـاكى يېغىـدىن پايــدىالنغىلى       . ئوخشـايدۇ 
  :ئىككىنچى ئايال. دېدى بولمايدۇ، ـ

ېغىز ئاچسام، تۈگىتپ ئ ،مايال قويايقىل گېپىنىمهن ئېرىمنىڭ ــ 
 - ئۇجـــۇربىـــر باشلىســـام، ، چـــۈنكى ئهنســـىرەيمهن بواللماســـلىقىمدىن

  :نچى ئايالىئۈچ. دېدىـ  قويماي سۆزلىشىم كېرەك، غىچهجۇرىۇب
 ،لىرىنـى سۆزلىســهم ىبيهئئۇنىـڭ   .ئېـرىم بىــر ئۇزۇنتـۇرا  مېنىـڭ  ـــ  

ئېـرىم  يهنـى  (مـۇئهللهقته قـالىمهن    ،سۈكۈت قىلسام .تاالق قىلىنىمهن
  :تۆتىنچى ئايال. دېدىـ ، )قالمايدۇنىڭ ھېچ پهرقى ىيوق - بار

ئوخشاش ئىللىق  لىرىگهنىڭ كېچىهتىهام ــ مېنىڭ ئېرىم خۇددى
ئۇنىـــڭ مېنـــى ئالـــداپ قويۇشـــىدىن ئهنســـىرەپمۇ . مۇئـــامىله قىلىـــدۇ

بهشـىنچى  . دېـدى  كهتمهيمهن، ئۇ مهن بىلهن مۇڭدىشـىپ زېرىكمهيـدۇ، ـ   
  :ئايال

ا ، ســىرتق)ئۇخاليــدۇ(يىلپىــزدەك  ،مېنىــڭ ئېــرىم ئــۆيگه كىرســهــــ 
ــۆي .بولــۇپ كېتىــدۇ) جهســۇر(چىقســا شــىردەك  ــېمه ئىــش   ئ ئىچىــدە ن

  :ئالتىنچى ئايال. دېدى قويمايدۇ، ـسوراپمۇ بولغانلىقىنى 
. نىڭ قورسىقى ئاچسا، ھېچنېمه قويمـاي يهۋىتىـدۇ  مېنىڭ ئېرىمــ 

ــدۇ    ــۇمۇ قويماي ــدا س ــه، قاچى ــا  . ئۇسســاپ كهتس ــه، يوتقانغ ئۇيقۇســى كهلس
ىڭغا بولغان سېغىنىشىمنى سوراش ئۈچۈن ئۇن پۈركىنىپ ياتىدۇ، ئهمما

  :يهتتىنچى ئايال. دېدى قولىنى ماڭا سۇنۇپمۇ قويمايدۇ، ـ
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گېپىنــى  .دەرمانســىزچهك يــاكى ۈى پــقئــۇرۇ نىــڭمېنىــڭ ئېرىمــــ 
 .تېپىــپ قىاللمايــدۇ، ئۇنىڭــدىن ھهرقانــداق دەرت ـ ئهلهم تېپىلىــدۇ       

دۇرىدۇ ۋەيـاكى  نى سـۇن يا باش يارىدۇ ياكى پـۇت ـ قـول   ) اساراڭلىقى تۇتس(
  :سهككىزىنچى ئايال .ھهر ئىككىلىسىنى قىلىدۇ، ـ دېدى

، ھىـدى خۇشـبۇي   )يۇمشـاق (مېنىڭ ئېرىمنىڭ تېنى توشقاندەك ــ 
  :توققۇزىنچى ئايال. دېدى، ـ )پۇراقلىق(ئۆسۈملۈكتهك 

ئـۆيى  گىـز بويلـۇق، قـولى كهڭ،    ېلىك، ئبمېنىڭ ئېرىم ئالى نهسـه ــ 
  :نچى ئايالىئون. دېدى قىن ئادەم، ـمهسجىد ـ جامائهتكه ھهمىشه يې

ئۇنىڭـدىن   قانداق مالىك دېمهمسـىلهر؟  .تۇرمېنىڭ ئېرىم مالىكــ 
ئـاز مېڭىـپ، كـۆپ ياتىـدىغان     نىـڭ  ئۇ .ھهرقانداق ياخشىلىق تېپىلىدۇ

ئـاۋازىنى ئـاڭالپ    ①بـۇ تـۆگىلهر چىلتارنىـڭ    بولۇپ،بار نۇرغۇن تۆگىلىرى 
) ا ئىكـرام قىلىـش ئۈچـۈن   نغـ هماېكهلـگهن م (الغان كۈنى ئۆزلىرىنىڭ ق

  :ئون بىرىنچى ئايال. دېدىـ جهزم قىلىشىدۇ، بوغۇزلىنىدىغانلىقىنى 
قۇالقلىرىمغـا ھالقـا ئاسـتى،    ۇ زەرئهدۇركـى، ئـۇ   مېنىـڭ ئېـرىم ئهبـ   ــ 

ــدۇم     ــز بول ــدى، ئهزى ــى قىل ــهمىرتتى، ئىززىتىمن ــى س ــى  .بهدىنىمن مېن
الر ائىلىـدىن ئـات  بار بىر ئئازغىنه قويى  تاغنىڭ بىر تهرىپىدە ياشايدىغان

بىـــلهن  دېهقـــانچىلىق، ىلهر بـــوزالپ تۇرىـــدىغان ، تـــۆگكىشنىشـــىپ
مهن بـۇ ئائىلىـدە نـېمه     .ىدىغان بىر ئائىلىگه ئېلىـپ كهلـدى  شۇغۇللىن

يهنـى خىزمهتچىلىـرىم   (سۆزۈم ئۆتهتتى، تاڭ ئاتقۇچه ئـۇخاليتتىم   ،دېسهم
 پمـۇ هئهج چۇ؟نىـڭ ئانىسـى  هزەرئ ئهبـۇ  .قـانغۇچه سـۇ ئىچهتـتىم    .)بار ئىدى

 ئهبــۇ. ىــدىچــوڭ، ئــۆيلىرى كهڭــرى ئئامبــارلىرى  ئىــدى، ياخشــى ئايــال
ئۇ زىلۋا بوي، كېلىشكهن يىگىت ئىـدى ۋە قوزىنىـڭ    چۇ؟نىڭ ئوغلىهزەرئ

دادىسى ۋە ئانىسـىغا   چۇ؟نىڭ قىزىهزەرئ ئهبۇ. بىر پۇتىنى يېسىال توياتتى
هلگــۈدەك ســېمىز كىــيىمىگه لىــق كبهدىنــى  .بهكــال ئىتــائهت قىالتتــى

نىــــڭ هئهبــــۇ زەرئ. ئــــۇنى بهكمــــۇ قىزغىنــــاتتى قوشنىســــى ىكى،ئىــــد
باشــقا بىزنىــڭ ســىرلىمىزنى ســىرتقا يايمــايتتى،  چۇ؟ ئــۇخىزمهتچىســى

ــۈرگهن   ــۇرتالردىن كهلتــ ــيــ ــۇزۇپ  - مهكېيــ ــى بــ  - ئىچمهكلىرىمىزنــ

                                                 
 .بىر خىل كۆپ تارلىق ساز ①
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 )بىـر كـۈنى  (. چاچمايتتى، ئۆينىـڭ تـازىلىقىنى پهقهت تهرك ئهتمهيتتـى   
ئـۇ  . بـۇ زەرئه سـىرتقا چىقىـپ كهتتـى    تۇلۇمدىكى سۈتنى قوچۇۋاتاتتۇق، ئه

ئىككـى   .ىتىپتـۇ يولدا يىلپىزدەك ئىككى بالىسى بـار بىـر ئايـالنى ئۇچر   
قولتۇقلىرىدىن ئاناردەك ساڭگىالپ تۇرغان ئهمچىكىنـى  ئۇ ئايالنىڭ  باال

ئـۇ   ،مېنى تـاالق قىلىـپ   هزەرئ بۇنى كۆرگهن ئهبۇ .ئويناپ ئولتۇرغانىكهن
كۆتـۈرۈپ  نهيزە اردەك ئاتقا مىنىپ، ئۆتكۈر تۇلپمهنمۇ  .لدىېلىۋائايالنى ئ

ئۇ مال ـ چارۋا، پـۇل ـ مالغـا بـاي       .سىل بىر كىشىگه تهگدىمېئيۈرىدىغان 
ماڭا مال ـ چارۋا ۋە باشقا نهرسىلهردىن بىر جـۈپتىن بهردى،   . ئادەم ئىكهن

  :ئاندىن
، ئـائىلهڭگىمۇ ئاپىرىـپ   كىـن ئىچ - ئۆزەڭمـۇ يهپ ! هزەرئ ئۇممۇــ ئى 

ــنبهر ــ! گى ــىد ـ ــا مهن .ەيتت ــى  ئهمم ــا بهرگهنلىرىن يىغىــپ  ئۇنىــڭ ماڭ
تهڭ  ه بهرگهن كىچىككىــنه بىــر قاچــا نهرســىگىمۇ   زەرئ ئهبــۇ ،كهلســهم

  .دېدىـ كهلمهيدۇ، 
  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ

 ئۇممـۇ  هزەرئ ئهبـۇ «: ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭـا 
ــداق زەرئ ــامىله(هگه قانـ ــۇنداق   قى) مۇئـ ــاڭا شـ ــۇ سـ ــا، مهنمـ ــان بولسـ لغـ

  . دەيتتى» قىلدىم) مۇئامىله(
 )5189 :بۇخارى(

 الَْجاِهِليَِّة، ِفي أَبِي بَِمالِ فَُخْرُت: قَالَْت َعْنَها، َتَعالَى اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 4324
 فَإِنِّي َعاِئَشةُ، َيا اْسكُِتي :َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى النَّبِيُّ ِلَي فَقَالَ أُوِقيٍَّة، أَلِْف أَلِْف قَْدَر َوكَانَ
 أَنَّ ُيَحـدِّثُ،  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَْنَشأَ ثُمَّ َزْرعٍ، ُألمِّ َزْرعٍ كَأَبِي لَِك كُْنُت
 َوال َزْوجَِهـا  ِفي بَِما اْمَرأٍَة كُلƌ ُتْخبَِرنَّلَ فََتَعاَهْدنَ الَْجاِهِليَِّة ِفي اْجَتَمْعَن اْمَرأَةً َعْشَرةَ إِْحَدى
 أَبِي ِمْن َخْيٌر أَْنَت َبلْ اللَِّه، َرُسولَ َيا: فَقُلُْت: َعاِئَشةُ قَالَْتفذكر حنوه يف آخره،  َتكِْذُب،
  .َزْرعٍ

ــۇ  - 4324 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ   ئائىشـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــڭ : ئهنهـ دادامنىـ
) مـال ـ مۈلكىنىـڭ   (غۇن مېلى بولـۇپ،  ناھايىتى نۇرە دەۋرىد جاھىلىيهت
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ــدىغانلىقىنى   ــۇقىيهگه يېتىـــپ بارىـ ــون ئـ ــر مىليـ ــا ئېلىـــپ  بىـ تىلغـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمم، پهيغهمبهر ىدىپهخىرلهنگهن

 قانـداق  هگهزەرئ ئۇممۇ هزەرئ ئهبۇچۈنكى  .ئاغزىڭنى يۇم! ئائىشهــ ئى 
جـاھىلىيهت   ئانـدىن  ،دېدى مهنمۇ ساڭا شۇنداق قىلدىم، ـ  بولسا، قىلغان

 ھهممىســىنىڭبىــر يهرگه توپلىشــىپ،   نىــڭدەۋرىــدە ئــون بىــر ئايال  
مۇئامىلىسـىنى   ۋە خـۇلقى  – ئېرىنىـڭ مىـجهز  ئۆز راستچىللىق بىلهن 

يــۇقىرىقى ھهدىســكه ئوخشــاش (كېلىشــكهنلىكىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا 
 ھۇئائىشه رەزىيهلالئهمما بۇ رىۋايهتنىڭ داۋامىدا . سۆزلهپ بهردى )قىلىپ
  :نىڭئهنها

سهن ماڭـا ئهبـۇ زەرئه ئۇممـۇ زەرئهگه قىلغانـدىنمۇ     ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
   .①قىلدىڭ، ـ دېگهنلىكى نهقىل قىلىنغان) ياخشىلىق(ئاشۇرۇپ 

  )23/173 :»ئهلكهبىر«(

أجتمع إحـدى  : ـ وألƥد عن عائشة عن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال  4325
  . عشرة نسوة بنحوه

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن پهيغهمــبهر ھمهدمــۇ ئىمــام ئه - 4325
ســـۆزلهپ ئوخشـــاش  غـــايۇقىرىقىســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ 

  .رىۋايهت قىلغانبهرگهنلىكىنى 
 معها وهو Ɯديث حدثها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عائشة عن - 4326

 حـديث  أنـه  لظننت ديثاƩ هبذا حدثتƗ لوال اهللا رسول يا وأمى بأŷ فقالت Ʃاف يف
 Ɓ إذا الشǜ قالت عائشة يا خرافة حديث وما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال خرافة
 حديث اƩديث أصدق إن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال خرافه حديث قيل يكن
 أخƎوه السمع استرقوا فلما معهم وكان اƨن سبته عذرة بƖ من رجل خرافه كان خرافة
Ǝقال كما فيجدونه الناس به فخ.  

                                                 
ھىه بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيالرنىــڭ بىــر قىســمى ســه ): 7687(ھهيســهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرى، قالغانلىرى ئىشهنچلىك راۋىيالردۇر، ـ دېگهن
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 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهــادىن  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4326
ئىككىمىــز بىــر يوتقانــدا    ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر 

  :مهن .سۆزلهپ بهردى نىبىر ئىشياتاتتۇق، ئۇ ماڭا 
ن سـهندى بـۇ سـۆزنى   . نئاتا ـ ئانام ساڭا پىـدا بولسـۇ   ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

 دېــگهن بــوالتتىم، ـ   “نىــڭ ســۆزىفهخۇرابــۇ ”: باشقىســى ئېيتقــان بولســا
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . مدېدى

  :مهن. دەپ سورىدى بۇ قانداق گهپ؟ ـ! ائىشهــ ئى ئ
نىـڭ سـۆزى   فهخۇرا توغرۇلۇق دېيىلگهن سۆز الريۈز بهرمىگهن ئىشــ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلاللالھۇپهيغهمبهر . مدېدىـ  دېيىلىدۇ،
 خـۇرافه . نىـڭ سـۆزىدۇر  فهئهڭ توغرىسـى خۇرا  )بۇنداق سۆزلهرنىڭ(ــ 
ئــۇ  ئــۇنى جىــنالر ئېلىــپ قاچقاچقــا،  دىن بولــۇپ،قهبىلىســى ئــۇزرەبهنــى 

ــنالر ــايتتى   جى ــله ياش ــلهن بىل ــنى   ج .بى ــرەر ئىش ــماندىن بى ــنالر ئاس ى
ئىشـنى  خـۇرافه بـۇ    بېرەتتـى،  خۇرافهگه ئېيتىپ ،چه ئاڭلىۋالساىلىقرئوغ

ــۈزەتتى  ــانالرغا يهتكــ ــت    . ئىنســ ــۆزىنىڭ راســ ــڭ ســ ــانالر ئۇنىــ ئىنســ
   .①چىققانلىقىنى كۆرەتتى، ـ دېدى

  )»ئهۋسهتئهل«؛ بهززار؛ مهۋسىلى؛ ئهھمهد(

 طََبْخُتَها قَْد بَِخزِيَرٍة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أََتْيُت: قَالَْت َعاِئَشةَ، عن - 4327
 لََتأْكُِلنَّ،: فَقُلُْت فَأََبْت، كُِلي،: َوَبْيَنَها َبْينِي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َوالنَّبِيُّ ِلَسْوَدةَ فَقُلُْت لَُه،
 النَّبِـيُّ  فََضِحَك َوْجَهَها، فَطَلَْيُت الَْخزِيَرِة، ِفي َيِدي فََوَضْعُت فَأََبْت، َوْجَهِك، ُأللَطَِّخنَّ أَْو

 َصلَّى النَّبِيُّ فََضِحَك ،“َوْجَهَها الْطَِخي”: لََها َوقَالَ لََها، بَِيِدِه فََوَضَع َوَسلََّم، لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى
 قُوَما: فَقَالَ َسَيْدُخلُ، أَنَُّه فَظَنَّ اللَِّه َعْبَد َيا اللَِّه َعْبَد َيا: فَقَالَ ُعَمُر، فََمرَّ لََها، َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِلَهْيَبِة ُعَمَر أََهاُب زِلُْت فََما: َعاِئَشةُ فَقَالَْت ،“ُوُجوَهكَُما فَاغِْسال
  .َوَسلََّم

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، بهززار، ئهبۇ يهئـال ۋە تهبهرانـى قاتـارلىقالر رىـۋايهت قىلغـان      ): 4326(ھهيسهمى  ①

 .بولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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مهن پهيغهمــبهر : ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4327
ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــاچ وگه ئس ــدىم م ــپ كهل ــۇ. ئېتى ــهۋدە  ئ س

  :گهەمهن سهۋد .ھۇ ئهنها بىلهن مېنىڭ ئوتتۇرىمدا ئولتۇراتتىرەزىيهلال
. ئۇنىمىـدى  ئىچكىلـى ئـۇ  ـ دېدىم، لـېكىن  ! ئىچكىن) ئوماچتىن(ــ 
  :مهن

ئـۇ  . دېـدىم ـ ڭگه سـۇۋايمهن،   ۈمـاچنى يـۇز  وياكى ئ بۇنى ئىچىسهنيا ــ 
ماچقــا تىقىــپ، ومنى ئولــۇق ،شــۇنىڭ بىــلهن .ىــدىلــى ئۇنىمئىچكىيهنه 

بـۇنى  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر   .ۋىدىمئۇنىڭ يۈزىگه سۇ
  :قولى بىلهن سهۋدەنى تۈرتۇپ كۆرۈپ كۈلۈپ كهتتى ۋە

مگه ۈمۇ مېنىڭ يۈزەسهۋد(. دېدىـ ! ۇ ئۇنىڭ يۈزىگه سۇۋىغىنــ سهنم
ــۇۋى ــهللهم يهنه ك   ) غانىدىس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۈپ پهيغهم ۈل
  :ۇ ئهنهۇئۆمهر رەزىيهلالھ ،شۇ ئهسنادا. كهتتى
. ئـۆتتى  ــ دەپ ئىشـىك ئالدىـدىن   ! ھهي ئابـدۇلالھ ! ھهي ئابـدۇلالھ ــ 

ــبهر     ــان پهيغهم ــويالپ قالغ ــدىغان ئوخشــايدۇ دەپ ئ ــۆيگه كىرى ــۆمهرنى ئ ئ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ  !ڭالريــۇڭالرنى يۇۈيــۈز ،ئورنــۇڭالردىن تــۇرۇپــــ  پهيغهمــبهر . دېــدىـ
رىتى ئۆمهردىن ئهيمهنگهنلىكىنى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھهز

قــاتتىق ئهيمىنىــدىغان بولــۇپ ) ئۇنىڭــدىن(كۆرگهنــدىن بېــرى، مهنمــۇ 
   .①قالدىم

 )مهۋسىلى(

 الَْيَمانِيَّـةَ  َسـْوَدةَ  أَنَّ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمْوالِة ُرَزْيَنةَ َعْن - 4328 
 َحـالٍ  َوِفـي  َهْيئٍَة ِفي َسْوَدةُ فََجاَءْت ُعَمَر، بِْنُت َحفَْصةُ ِعْنَدَهاَو َتُزوُرَها، َعاِئَشةَ َجاَءْت
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َيجِيُء الُْمǘِْمنَِني، أُمَّ َيا: ِلَعاِئَشةَ َحفَْصةُ:  فَقَالَْت َحَسَنٍة،
 ُألفِْسـَدنَّ : قَالَـتْ  َحفَْصةُ، َيا اللََّه اتَِّقي: الُْمǘِْمنَِني أُمُّ َهالَ فَقَالَْت َتْبُرُقÝ َبْيَنَنا َوَهِذِه فَِشقًا،

                                                 
ۇ يهئـال مهۋسـىلى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، مـۇھهممهد ئىبنـى ئـۆمهر         بۇ ھهدىسنى ئهب): 7683(ھهيسهمى  ①

ئىبنى ئهلقهمهدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇنىڭ ھهدىسىمۇ ھهسـهندۇر، ـ   
 .دېگهن
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 َخـَرجَ  َسْوَدةُ َيا: َحفَْصةُ لََها قَالَْت ِثقَلٌ، أُذُنَِها ِفي َوكَانَ َتقُلَْنÝ َما: قَالَْت ، زِيَنَتَها َعلَْيَها
: قَالَـتْ  أَْخَتبÝُǜِ أَْيَن: قَالَْت َتْنَتِفȐُ، فََجَعلَْت َشِديًدا، فََزًعا فَفَزَِعْت َنَعْمÝ: قَالَْت اَألْعَوُر،
 الْقَـذَرُ  َوِفيَها ِفيَها، فَاْخَتَبأَْت فَذََهَبْت ، ِفيَها َيطُْبُخونَ َسَعٍف ِمْن لَُهْم َخْيَمةٌ بِالَْخْيَمِة َعلَْيِك
 أَنْ َتْسَتِطيَعاِن ال َتْضَحكَاِن َوُهَما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََجاَء الَْعْنكَُبوِت، َوَنْسُج
 الَْخْيَمِة، إِلَى بِأَْيِديهَِما فَأَْوَمأََتا ِمَرارٍ، ثَالثَ ،“الضَِّحُكÝ َماذَا”: قَالَ الضَِّحِك، ِمَن َتَتكَلََّما
 َخـَرجَ  اللَِّه، َرُسولَ َيا: لَْتقَا ،“لَِكÝ َما َسْوَدةُ، َيا”: لََها فَقَالَ ُتْرَعُد، َسْوَدةُ فَإِذَا فَذََهَب
 َوَنْسَج الُْغَباَر َعْنَها َيْنفȐُُ فََجَعلَ فَأَْخَرَجَها، َدَخلَ ثُمَّ ،“َولََيْخُرَجنَّ َخَرَج َما”: قَالَ اَألْعَوُر،
  .الَْعْنكَُبوِت

 ئازادگهردىسـى ) ئايال(نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  - 4328
ئهنهـــا ئائىشـــه  ســـهۋدە رەزىيهلالھـــۇ :داق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇرۇزەيـــنهدىن مۇنـــ

ئهنهانىڭ يېنىدا  ئائىشه رەزىيهلالھۇ .ئهنهانى زىيارەت قىلىپ كهلدى رەزىيهلالھۇ
ــۇ  ــا ھهفســه رەزىيهلالھ ــدى  مۇئهنه ــار ئى ــۇ  .ب ــا چىرايلىــق   ســهۋدە رەزىيهلالھ ئهنه

  :ئهنهاغا هلالھۇئهنها ئائىشه رەزىي ھهفسه رەزىيهلالھۇبولۇپ، ياسىنىپ كهلگهن 
ـــ ئهي ــى ۇم ـ ــڭ ئانىس ــى  !ئمىنلهرنى ــى   ھېل ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ــدە،   ــدا يېتىــپ كهلگهن ــۇ ۋەســهللهم تېتىــك ۋە خۇشــال ھال ــارىمىزدا ) خوتــۇن( ب ئ
 ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ  . دېـدى ــ   ،)بـولغىنى قانـداق  بـۇ  ( سـا نداق پـارقىراپ تۇر مۇشۇ
  :ئهنها

  :ئهنها ھهفسه رەزىيهلالھۇ .دېدى ـ! ىن قورقتهللا! ھهفسهــ ئى 
ئهنهانىـڭ   سـهۋدە رەزىيهلالھـۇ  . دېدى پهردىزىنى بۇزىۋېتىمهن، ـ مهن ئۇنىڭ ــ 

  :ئۇالردىن بولغاچقا،قۇلىقى ئېغىر 
  :ئهنها ھهفسه رەزىيهلالھۇ .ـ دەپ سورىدىشىۋاتىسىلهر؟ ىنېمه دېيــ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنها سهۋدە. دېدىـ دەججال چىقىپتۇ، ! سهۋدەــ ئى 
دە، قاتتىق قورققىنىدىن تىتـرەپ   - دېدى ـ! ۇ؟دەججال چىقىپتىم ــ نېمه؟

  :كهتتى ۋە
ـــ ــدا تامــاق ئېــتىش ئۈچــۈن    .ـ دەپ ســورىدى؟   مۆكــۈۋاالينهگه  ـ ســهل نېرى

ھهفســه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا شــۇ چېــدىرنى . ياســالغان بىــر چېــدىرىمىز بــار ئىــدى
  :كۆرسىتىپ
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ئـۇ  ئهنهـا   سهۋدە رەزىيهلالھۇ .ېدىـ د! ــ ئاۋۇ چېدىرنىڭ ئىچىگه كىرىۋالغىن
ــورى   .چېــدىرنىڭ ئىچىــگه يوشــۇرۇندى  چېــدىرنى مهينهتچىلىــك ۋە ئۆمۈچــۈك ت

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يېتىپ كهلگهنـدە،  . بېسىپ كهتكهنىدى
ــۇراتتى   ــۈپ ئولت ــى كۈلۈش ــۇ ئىككىس ــكه   . ئ ــرى گهپ ــدىن ئېغىزلى ــا كۈلكى ھهتت

  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالردىنپهيغهمبهر سهل .كهلمهيۋاتاتتى
كۈلـۈپ كهتـتىڭالر؟ ـ دەپ ئـۈچ قېـتىم سـورىغاندىن       ) بۇنچىـۋاال (ـــ نـېمىگه   

ــهتتى     ــدىرنى كۆرس ــلهن چې ــوللىرى بى ــۇالر ق ــين، ئ ــبهر . كې ــهلاللالھۇ پهيغهم س
ئهلهيهى ۋەسهللهم بېرىپ، سهۋدە رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ چېدىر ئىچىـدە الغىلـداپ   

  :نى كۆرۈپ، ئىككى قېتىمتىترەپ تۇرغانلىقى
  :ئهنها سهۋدە رەزىيهلالھۇ. ـ دەپ سورىدى ساڭا نېمه بولدى؟! هۋدەــ ئى س

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبهر . دېدىـ دەججال چىقىپتۇ،  ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :ۋەسهللهم

ئانـدىن  . دېـدى  ، ـ چىقىدۇ )پات يېقىندا(دەججال تېخى چىقمىدى، لېكىن ــ 
بېشىدىكى  - ستىۈئئۇنى سىرتقا ئېلىپ چىقتى ۋە  ،كىرىپئىچىگه چېدىرنىڭ 

  . ①دىېقىشقا باشلىك تورلىرىنى قۈمۈچـ چاڭ ۋە ئۆتوپا 
 )7160 :مهۋسىلى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4329
اَء َوكَانَ إِذَا اْنَصَرَف ِمْن الَْعْصرِ َدَخلَ َعلَى نَِساِئِه فََيْدُنو ِمْن إِْحَداُهنَّ ُيِحبُّ الَْعَسلَ َوالَْحلَْو

فََدَخلَ َعلَى َحفَْصةَ بِْنِت ُعَمَر فَاْحَتَبَس أَكْثََر َما كَانَ َيْحَتبُِس فَِغْرُت فََسأَلُْت َعْن ذَِلَك فَِقيلَ 
ا ُعكَّةً ِمْن َعَسلٍ فََسقَْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنُه َشْرَبةً ِلي أَْهَدْت لََها اْمَرأَةٌ ِمْن قَْوِمَه

 فَقُـوِلي  فَقُلُْت أََما َواللَِّه لََنْحَتالَنَّ لَُه فَقُلُْت ِلَسْوَدةَ بِْنِت َزْمَعةَ إِنَُّه َسَيْدُنو ِمْنِك فَإِذَا َدَنا ِمْنِك
َسَيقُولُ لَِك لَا فَقُوِلي لَُه َما َهِذِه الرِّيُح الَِّتي أَجُِد ِمْنَك فَإِنَُّه َسَيقُولُ لَـِك   أَكَلَْت َمَغاِفَري فَإِنَُّه

َسقَْتنِي َحفَْصةُ َشْرَبةَ َعَسلٍ فَقُوِلي لَُه َجَرَسْت َنْحلُُه الُْعْرفُطَ َوَسأَقُولُ ذَِلِك َوقُوِلي أَْنِت َيـا  
َدةُ فََواللَِّه َما ُهَو إِلَّا أَنْ قَاَم َعلَى الَْبابِ فَأََرْدُت أَنْ أَُباِدَيـُه بَِمـا   َصِفيَّةُ ذَاِك قَالَْت َتقُولُ َسْو

                                                 
ــالىنى      ): 7684(ھهيســهمى  ① ــهنهدىدە مهن تهرجىمه ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .ىغان بىر قانچىلىغان كىشى بار، ـ دېگهنبىلمهيد
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ا قَالَْت أََمْرِتنِي بِِه فََرقًا ِمْنِك فَلَمَّا َدَنا ِمْنَها قَالَْت لَُه َسْوَدةُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَكَلَْت َمَغاِفَري قَالَ لَ
ي أَجُِد ِمْنَك قَالَ َسقَْتنِي َحفَْصةُ َشْرَبةَ َعَسلٍ فَقَالَْت َجَرَسْت َنْحلُُه الُْعْرفُطَ فََما َهِذِه الرِّيُح الَِّت

ى َحفَْصةَ فَلَمَّا َداَر إِلَيَّ قُلُْت لَُه َنْحَو ذَِلَك فَلَمَّا َداَر إِلَى َصِفيَّةَ قَالَْت لَُه ِمثْلَ ذَِلَك فَلَمَّا َداَر إِلَ
لَِّه أَلَا أَْسِقيَك ِمْنُه قَالَ لَا َحاَجةَ ِلي ِفيِه قَالَْت َتقُولُ َسـْوَدةُ َواللَّـِه لَقَـْد    قَالَْت َيا َرُسولَ ال

  .َحَرْمَناُه قُلُْت لََها اْسكُِتي
ــۇ  - 4329 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ  ئائىشـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــبهر : ئهنهـ پهيغهمـ

نى ياخشـى  ۇرۇمالرتـ  - اتلىقە تـ ھهسـهل ۋ  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  
 دىن بىرەرسـىنىڭ ئاياللىرىـ  ،ئۇ ئهسىر نامىزىنى ئوقۇپ بولـۇپ . ەتتىكۆر

 ،بىر كـۈنى . ئۇنىڭ كۆڭلىنى خۇش قىلىپ چىقاتتىيېنىغا كىرەتتى ۋە 
ئهنهانىـڭ   ھهفسـه رەزىيهلالھـۇ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر 

 .راق ھايـال بولـۇپ قالـدى   ۇنيېنىغا كىرىپ كېتىپ، ئادەتتىكىـدىن ئـۇز  
نى ىبـۇ ئىشـنىڭ سـهۋەب    تـۇپ، مېنىـڭ كۈندەشـلىكىم تۇ   ،لهنشۇنىڭ بىـ 

ئهنهاغـا بىـر قاچـا     رەزىيهلالھـۇ  ھهفسهبىر ئايالنىڭ  دىم ۋەسۈرۈشته قىل
ھهســهل ھهدىــيه قىلغــانلىقىنى، ھهفســه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ شــۇ       

ــبهر   ــهلدىن پهيغهمــــ ــهللهم  ھهســــ ــى ۋەســــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــ گه ســــ
  :ئۆزەمگه، ئۆز ـ دە – ئىچكۈزگهنلىكىنى بىلدىم

له يبىـر ھىـ   )گهسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر (! خهپــ 
  :سهۋدەگه ،شۇنىڭ بىلهن .مدەپ قهسهم قىلدى ام، ـئىشلهتمهيدىغان بولس

ـــ  ــبهر ـ ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــا   س ــېنىڭ يېنىڭغ س
ــۇ . كېلىــدۇ دەپ  “ڭمۇ؟يېــدى ①مهغــافىر” :الشــقان ھامــانســاڭا يېقىنئ
 بـۇ  كېلىۋاتقـان  سـهندىن  ،ئۇنـداقتا ” :سـهن  .دەيـدۇ  “يـاق ” :ئۇ .سورىغىن

ھهفســه ماڭــا ھهســهل ” :ئــۇ. ەپ ســورىغىند “پــۇراق نېمىنىــڭ پــۇرىقى؟
ــدىبهرگهن ــدۇ “ى ــداقتا”: ســهن .دەي ــۇ  ،ئۇن ــان (ب ــهلنى چىقارغ ھهرە  )ھهس

مهنمــۇ شــۇنداق  .دېگىــن “؟ئۇرفــۇت دەرىخىــدىن شــىرنه يىغىپتىكهنــدە 
  .دىمىدەپ تاپىلـ ! شۇنداق دېگىن سهنمۇ !سهفىيهئى  .مهندەي

                                                 
 .ئۆسۈملۈكتىن چىقىدىغان شىرنىلىك سۇيۇقلۇق ①
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نىـڭ  هللا :ئهنهاغا ئائىشه رەزىيهلالھۇكېيىن ئهنها  سهۋدە رەزىيهلالھۇ
ســهلاللالھۇ بىــلهن قهســهمكى، مهن ســهندىن قورقــۇپ، پهيغهمــبهر   نــامى

لىشــــىگىال ســــېنىڭ ېئىشــــىكنىڭ تــــۈۋىگه ك ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم
  .، ـ دەپ بهرگهنئۆگهتكهنلىرىڭنى دەۋەتكىلى تاس قالدىم

ــبهر  ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇ سـ ــهۋدە رەزىيهلالھـ  سـ
  :ئهنها سهۋدە رەزىيهلالھۇ انىڭ يېنىغا كهلگهنىدى،ئهنه

پهيغهمبهر . ـ دەپ سورىدى  ؟يېدىڭمۇ نېمهمهغافىر ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :سهۋدە. دېدى ، ـياقــ 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  . دېـدى  بۇ نېمه پـۇراق؟ ـ   ،ئۇنداقتاــ 

  :ۋەسهللهم
  :سهۋدە. دېدىـ ، ىدىھهفسه ماڭا ھهسهل بهرگهنــ 
ھهرە ئۇرفۇت دەرىخىدىن شـىرنه   )ھهسهلنى چىقارغان(بۇ  ،ئۇنداقتاــ 

مېنىـڭ يېنىمغـا   ) پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  (. دېدى ؟ ـ دەنيىغىپتىكه
ئۇمـۇ   ىرگهنـدە، يېنىغـا ك سـهفىيهنىڭ   .مهنمۇ شـۇنداق دېـدىم   ،كهلگهندە

ھهفسـه   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم كېيىن پهيغهمبهر . شۇنداق دېدى
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىغا كىرگهندە

ـــ  ــى رەســۇلۇلالھـ ــۇپ بېرەيمــۇ؟    ! ئ  ـ دەپ ســورىغانىدى،ھهســهل قۇي
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

  :سهۋدە. ىدېد ، ـم يوقۈياق، مېنىڭ ھهسهل ئىچكــ 
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   بىلهن قهسهمكى، بىز پهيغهمبهرنامى  نىڭهللاــ 

مهن  ىــدى،دېگهنـ ھــرۇم قىلــدۇق،   هنى ھهســهل ئىچىشــتىن مۋەســهللهم
  :ئۇنىڭغا
   .دېدىم ـ! ئاغزىڭنى يۇمــ 

  )5187 :بۇخارى(
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لَاَم َواِلاْنبَِساȓَ إِلَى نَِساِئَنا َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كُنَّا َنتَِّقي الْكَ - 4330
َصلَّى اللَّـُه  َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهْيَبةَ أَنْ َيْنزِلَ ِفيَنا َشْيءĄ فَلَمَّا ُتُوفَِّي النَّبِيُّ 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َتكَلَّْمَنا َواْنَبَسطَْنا
پهيغهمـبهر  : مۇنداق دەيـدۇ  ھۇ ئهنهۇمارەزىيهلالئىبنى ئۆمهر  - 4330

دە بىرەر ئايهت ھهققى ئۆزىمىز نىڭ دەۋرىدە،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
هپ ئـارتۇقچه گ يـا  ئاياللىرىمىزغـا   ،ئهنسـىرەپ  ىدىننازىل بولـۇپ قېلىشـ  

ــايتتۇق   ــامىله قىاللم ــانچه مۇئ ــاكى خالىغ ــايتتۇق ي ــبهر . قىاللم پهيغهم
، خالىغىنىمىزنى ندىن كېيىنبولغااپات ۋ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . قىلىدىغان بولدۇق
  )5187 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه قَالَ َما َرأَْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعقْلٍ َولَا  - 4331
ينِ قَالَ أَمَّا ُنقَْصانُ الَْعقْلِ فََشَهاَدةُ ِدينٍ أَغْلََب ِلِذي لُبٍّ ِمْنكُنَّ قَالَْت َوَما ُنقَْصانُ الَْعقْلِ َوالدِّ

  .َصلِّياْمَرأََتْينِ َشَهاَدةُ َرُجلٍ َوأَمَّا ُنقَْصانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِْحَداكُنَّ ُتفِْطُر َرَمَضانَ َوُتِقيُم أَيَّاًما لَا ُت
ــۆمهر   - 4331 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــائاب ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم مۇن

  :ئايالالرغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :دۇرىۋايهت قىلىنى
ـــ  ــۇر    ـ ــۈك ت ــى كهمت ــقا ۋە دىن ــى قىس ــىلهردەك ئهقل ــا  ۇپ،مهن س دان

، ۋېتهلهيدىغان ھېچكىمنى كۆرمىـدىم ىرۇكىشىلهرنىڭمۇ بېشىنى ئايالند
  :ئايالالردىن بىرى. دېدىـ 

ــقا    ــى قىس ـــ ئهقل ــىـ ــۈك ۋە دىن ــى  كهمت ــڭ نېمىس دەپ ـ     ؟دېگىنى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،دىىغانسورى

بىـر ئهرنىـڭ گۇۋاھلىقىغـا تهڭ     نىـڭ ئىككى ئايالنىڭ گۇۋاھلىقىــ 
ھهيـز كـۆرۈش   (دا ئېيى رامىزان ئهقلىڭالرنىڭ قىسقىلىقىنى؛ شىكېلى

رۇزا تۇتالماسلىقى ۋە بىر قانچه كۈن ناماز ) بىر قانچه كۈنسهۋەبى بىلهن 
   .①دىېدـ ، متۈكلۈكىنى كۆرسىتىدۇدىنىنىڭ كه ئوقۇيالماسلىقى

  )4679 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3193(ئهلبانى  ①
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َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   - 4332
  .َما َتَركُْت َبْعِدي ِفْتَنةً أََضرَّ َعلَى الرَِّجالِ ِمْن النَِّساِء

ــ  - 4332 دىن رىـــۋايهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ى زەيـــد ئۇســـامه ئىبنـ
   :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ئهرلهرگه ئايـالالردىنمۇ بهكـرەك زىيـانلىق پىتـنه     ) بۇ دۇنيادا(مهن «
  . »قالدۇرۇپ قويمىدىم

 )5096 :بۇخارى(

لَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَا - 4333
إِنِّي لَأَْعلَُم إِذَا كُْنِت َعنِّي َراِضَيةً َوإِذَا كُْنِت َعلَيَّ غَْضَبى قَالَْت فَقُلُْت ِمْن أَْيَن َتْعرُِف ذَِلـَك  

ُمَحمٍَّد َوإِذَا كُْنِت َعلَيَّ غَْضَبى قُلِْت  فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُْنِت َعنِّي َراِضَيةً فَإِنَِّك َتقُوِلَني لَا َوَربِّ
  .لَا َوَربِّ إِْبَراِهيَم قَالَْت قُلُْت أََجلْ َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َما أَْهُجُر إِلَّا اْسَمَك

ــا مۇنـــداق دەيـــدۇ ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ - 4333  ،بىـــر كـــۈنى: ئهنهـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭاپهيغهمبهر 

مهن ســـېنىڭ مهنـــدىن مهمنـــۇن ئىكهنلىكىڭنـــى يـــاكى خاپـــا ـــــ 
  :مهن. دېدى، ـ ئىكهنلىكىڭنى بىلهلهيمهن

سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهر سهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، بۇنى قانداق بىلىــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

مۇھهممهدنىـڭ رەببـى   ” :تىڭـدا قسهن مهنـدىن مهمنـۇن بولغـان ۋا   ــ 
مهنــدىن خاپــا بولــۇپ  ئهگهر .دەيســهن “ئۇنــداق ئهمهس ،بىــلهن قهســهمكى

ــاڭقال ــهمكى   ” :س ــلهن قهس ــى بى ــڭ رەبب ــداق ئهمهس ،ئىبراھىمنى  “ئۇن
  :مهن. دېدى، ـ دەيسهن
، ئهممـا مهن پهقهت  )ئېيتقىنىـڭ تـوغرا  ( شـۇنداق ! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 

   .دېدىم، ـ )خاالس(تىلغا ئالمايمهن  ىڭنىالسېنىڭ ئىسم
  )5228 :بۇخارى(

  .ةَ قَالَْت َساَبقَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسَبقُْتُهَعْن َعاِئَش - 4334
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ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر : ئهنهــا ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4334
ن مۇسابىقىلهشـــكهنىدى، مهن ئۇنىڭـــدىن ئۆتـــۈپ مهن بىـــلهۋەســـهللهم 

  . ①ېگهندـ  ،كهتتىم
  )1979 :ئىبنى ماجه(

ةَ قَالَْت لَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوُهـَو  َعاِئَش َعْن - 4335
ْبُت َعُروٌس بَِصِفيَّةَ بِْنِت ُحَييٍّ جِئَْن نَِساُء الْأَْنَصارِ فَأَْخَبْرنَ َعْنَها قَالَْت فََتَنكَّْرُت َوَتَنقَّْبُت فَذََه

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعْينِي فََعَرفَنِي قَالَْت فَالَْتفََت فَأَْسَرْعُت الَْمْشـَي  فََنظََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
  .فَأَْدَركَنِي فَاْحَتَضَننِي فَقَالَ كَْيَف َرأَْيِت قَالَْت قُلُْت أَْرِسلْ َيُهوِديَّةٌ َوْسطَ َيُهوِديَّاٍت

ــۇ  - 4335 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ  ئائىشـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــبهر :ئهنهـ  پهيغهمـ
ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇيهي   س ــى ھ ــهفىيه بىنت ــا س نى نىكاھىغ

ئـۇ   ى ئايـالالر ئهنسـار  قايتىـپ كهلگهنـدە،  مهدىنىگه ) ىنخهيبهرد(ئېلىپ، 
. نــى كــۆرۈپ كېلىشــتى ۋە ئۇنىــڭ گېپىنــى قىلىشــقا باشــلىدى )ئايــال(

مهنمــۇ ئــۇنى كــۆرۈپ بــېقىش ئۈچــۈن، باشــقىالر تونىمىغــۇدەك شــهكىلدە  
لـــېكىن  .بـــاردىم) ئۇنىـــڭ قېشـــىغا(دىم ۋە يـــۈزۈمنى يـــۆگهپ كىيىنـــ

ــاراپال مېنــى  زلىرىمگهكــۆ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر  ق
تېـز ـ تېـز قهدەمـلهر بىـلهن      مهن . دە، مهن تهرەپـكه بۇرۇلـدى   - تونۇۋالـدى 

كهينىمدىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر  .ئارقىمغا قايتتىم
  :ىۋالدى ۋەمېنى قۇچاقل ،پتىشىپ كېلىېي

  :مهن. ــ سهفىيه چىرايلىقمىكهن؟ ـ دەپ سورىدى
   .②دېدىم ـ! ــ ئادەتتىكى يهھۇدىي ئاياللىرىدىن بىرى ئىكهنغۇ؟

  )1980 :ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1610(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 430(ئهلبانى  ②



 

449 

  

  
  

 كۈنلهش، ئايالالر بىلهن يالغۇز ئولتۇرۇش ۋە ئايالالرغا قاراش

ُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَـالَ إِنَّ  َعْن أŸ ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْن - 4336
  .اللََّه َيَغاُر َوغَْيَرةُ اللَِّه أَنْ َيأِْتَي الُْمǘِْمُن َما َحرََّم اللَُّه

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 4336
  : ۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م

ــىزكى، ا« ــدۇ هللا شۈبهىس ــاال كۈنلهي ــارام  هللا ا. تائ ــڭ ھ ــاال مۆمىننى تائ
  . »)يهنى غهزەب قىلىدۇ( كۈنلهيدۇ دىنقىلىنغان ئىشالرنى قىلىشى

  )5223: بۇخارى(

ـ  - 4337 ذَِلَك عن َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد َنَعْم َوَرفََعُه أَنَُّه قَالَ لَا أََحَد أَغَْيُر ِمْن اللَِّه َوِل
َحرََّم الْفََواِحَش َما șََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َولَا أََحَد أََحبُّ إِلَْيِه الَْمْدُح ِمْن اللَِّه َوِلـذَِلَك َمـَدَح   

  .َنفَْسُه
ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     4337

  : دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق
تائـاال  هللا شۇنىڭ ئۈچـۈن، ا . تائاالدىنمۇ بهكرەك كۈنلهمچى يوقتۇرهللا ا«

ــارلىق يامــان ئىشــالرنى ھــارام قىلــدى   ــاال هللا ا .ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن ب تائ
شـۇنىڭ ئۈچـۈن، ئـۆزىنى    . ماختىنىشنى ھهممىدىن بهك ياخشـى كۆرىـدۇ  

  . ①»ئۆزى ماختىدى
  )3530: تىرمىزى(

                                                 
  . سهھىه، ـ دېگهن): 2794(ئهلبانى  ①
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قَالَ قَالَ َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو َوَجْدُت َمَع أَْهِلي َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 4338
لَ كَلَّا َرُجلًا لَْم أََمسَُّه َحتَّى آِتَي بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعْم قَا

لَأَُعاجِلُُه بِالسَّْيِف قَْبلَ ذَِلَك قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ إِنْ كُْنُت
  .َوَسلََّم اْسَمُعوا إِلَى َما َيقُولُ َسيُِّدكُْم إِنَُّه لََغُيوٌر َوأََنا أَغَْيُر ِمْنُه َواللَُّه أَغَْيُر ِمنِّي

ــداق ر   – 4338 ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ىـ
  :سهئد ئىبنى ئۇبادە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: قىلىنىدۇ

ئايــالىمنى بىرســى بىــلهن تۇتۇۋالســام، تــۆت     ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  
گۇۋاھچىنى ئۇ جايغا ھازىر قىلمىغـۇچه ئۇنىڭغـا چېقىاللمامـدىم؟ ـ دەپ     

  :سورىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ۇبادەــ شۇنداق، ـ دېگهنىدى، سهئد ئىبنى ئ

ــــ يــاق، ســېنى ھهق دىننــى يهتكــۈزۈش ئۈچــۈن پهيغهمــبهر قىلىــپ 
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇنداق ئىشقا دۇچ كېلىـپ  هللائهۋەتكهن ا

قالسـام، تـۆت گـۇۋاھچىنى ھـازىر قىلماسـتىنال كاللىسـىنى ئـالىمهن، ـ         
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى

ــ پېشــىۋايىڭالرنىڭ ســۆزىنى ئا  ــۇ ھهقىــقهتهن بهك  ـ ڭلىــدىڭالرمۇ؟ ئ
تائـــاال هللا كـــۈنلهمچى ئىـــكهن، مهن ئۇنىڭـــدىنمۇ بهكـــرەك كـــۈنلهيمهن، ا

  . مهندىنمۇ بهكرەك كۈنلهيدۇ، ـ دېدى
  )1498: سلىممۇ(

لَا َشـْخȌَ  : َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 4339
ْن اللَِّه َولَا َشْخȌَ أََحبُّ إِلَْيِه الُْعذُْر ِمْن اللَِّه ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َبَعـثَ اللَّـُه الُْمْرَسـِلَني    أَغَْيُر ِم

  .ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َولَا َشْخȌَ أََحبُّ إِلَْيِه الِْمْدَحةُ ِمْن اللَِّه ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َوَعَد اللَُّه الَْجنَّةَ
ئىبنــى شــۇئبه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت      مــۇغىيرە - 4339

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
جازاالشـتىن بـۇرۇن ئـۆزرىگه    (تىنمۇ بهكرەك كۈنلهمچى يوقتـۇر،  هللا«

تىنمـۇ بهكـرەك   هللائاگاھالندۇرۇشـنى ا ) ھېچ يـول قالدۇرماسـلىق ئۈچـۈن   
تائـــاال بېشـــارەت هللا ىڭ ئۈچـــۈن، اشـــۇن. ياخشـــى كۆرىـــدىغان زات يوقتـــۇر
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ــكهن   ــى ئهۋەتــــ ــدىغان پهيغهمبهرلهرنــــ ــدىغان ۋە ئاگاھالندۇرىــــ . بېرىــــ
تىنمۇ بهكرەك ياخشى كۆرىدىغان ھېچبىر زات يوقتـۇر،  هللاماختىنىشنى ا

نــى ۋەدە ماختىغانالرغــا جهننهت) نــىهللايهنــى ا(ئــۆزىنى  هللاشــۇنىڭ ئۈچــۈن 
  . »قىلغان

  )1499: مۇسلىم(

َج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعاِئَشةَ َزْو عن - 4340
 َوَسلََّم َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها لَْيلًا قَالَْت فَِغْرُت َعلَْيِه فََجاَء فََرأَى َما أَْصَنُع فَقَالَ َما لَِك َيا َعاِئَشـةُ 

اُر ِمثِْلي َعلَى ِمثِْلَك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَـْد  أَِغْرِت فَقُلُْت َوَما ِلي لَا َيَغ
 َجاَءِك َشْيطَاُنِك قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْو َمِعَي َشْيطَانٌ قَالَ َنَعْم قُلُْت َوَمَع كُلِّ إِْنَساٍن قَالَ َنَعْم

 .الَ َنَعْم َولَِكْن َربِّي أََعاَننِي َعلَْيِه َحتَّى أَْسلََمقُلُْت َوَمَعَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَ
بىــر كېچىســى، : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 4340

) سـىرتقا (پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يېنىمـدىن قوپـۇپ      
ئـــۇ قايتىـــپ كېلىـــپ، . چىقىـــپ كهتكهنىـــدى، كۈندەشـــلىكىم تـــۇتتى

  :شنى كۆرۈپچىرايىمدىكى ئۆزگىرى
نـېمه بولـدۇڭ؟ كۈندەشـلىكىڭ تۇتتىمـۇ نـېمه؟ ـ دەپ       ! ــ ئى ئائىشه

  : مهن. سورىدى
. ــ دېـدىم  ! ــ ھهئه، مهندەك ئايال سهندەك ئهرنى كۈنلىمهي تۇراالمدۇ؟

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن. ــ قارىغاندا، شهيتىنىڭ كهلگهن ئوخشىمامدۇ؟ ـ دېدى

ــۇلۇل   ــى رەس ـــ ئ ــدا! (الھـ ــورىدىم،      ) يېنىم ــارمۇ؟ ـ دەپ س ــهيتان ب ش
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مهن. ــ ھهئه، بار، ـ دېدى
ــ دەپ سـورىدىم،    شهيتىنى بـارمۇ؟ ) يېنىدا(ــ ھهر قانداق ئادەمنىڭ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :مهن. ــ ھهئه، بار، ـ دېدى

ــېنىڭمۇ   ـــ س ــدا(ـ ــارمۇ؟ ـ دە   ) يېنىڭ ــبهر  ب ــورىغانىدىم، پهيغهم پ س
  :ئهلهيهىسساالم
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ماڭـا يـاردەم قىلغاچقـا، ئـۇ شـهيتان      هللا ئهممـا ا . ــ ھهئه، مېنىڭمۇ بـار 
  . مۇسۇلمان بولدى، ـ دېدى

  )2815: مۇسلىم(

ِئِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َخَرَج أَقَْرَع َبْيَن نَِسا - 4341
َر َمَع فَطَاَرْت الْقُْرَعةُ ِلَعاِئَشةَ َوَحفَْصةَ َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ بِاللَّْيلِ َسا

ظُُر فَقَالَْت َعاِئَشةَ َيَتَحدَّثُ فَقَالَْت َحفَْصةُ أَلَا َتْركَبَِني اللَّْيلَةَ َبِعريِي َوأَْركَُب َبِعَريِك َتْنظُرِيَن َوأَْن
لَْيَها َبلَى فََرِكَبْت فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َجَملِ َعاِئَشةَ َوَعلَْيِه َحفَْصةُ فََسلََّم َع

ِخرِ َوَتقُولُ َيـا َربِّ  ثُمَّ َساَر َحتَّى َنَزلُوا َوافَْتقََدْتُه َعاِئَشةُ فَلَمَّا َنَزلُوا َجَعلَْت رِْجلَْيَها َبْيَن الْإِذْ
  .َسلِّطْ َعلَيَّ َعقَْرًبا أَْو َحيَّةً َتلَْدغُنِي َولَا أَْسَتِطيُع أَنْ أَقُولَ لَُه َشْيئًا

ــدۇ    - 4341 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
سهپهرگه چىققاندا، ئاياللىرى ) ھهر قېتىم(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

بىـــر قېـــتىم چهك ھهفســـه ئىككىمىـــزگه . ك تاشـــاليتتىئارىســـىدا چه
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ســـهپهر بـــويىچه  . چىقتـــى

  :ھهفسه ماڭا. كېچىلىرى مهن بىلهن پاراڭلىشىپ ماڭدى
سـهنمۇ، مهنمـۇ   . ــ بۈگۈن كېچه تـۆگىمىزنى ئالماشـتۇرۇپ مىنهيلـى   

  :نمه. كۆرەلمىگهن يهرلىرىمىزنى كۆرۈۋالىمىز، ـ دېدى
شـۇنىڭ بىـلهن، تـۆگىلىرىمىزنى ئالماشـتۇرۇپ     . ـــ بولىـدۇ، ـ دېـدىم    

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مېنىـڭ تۆگهمنىـڭ    . مىندۇق
ــدى،   ــا كهل ــڭ  (يېنىغ ــۇ تۆگىنى ــا ئ ــدى  ) ئهمم ــار ئى ــه ب ــتىدە ھهفس . ئۈس

ــاالم بهردى ۋە    ــا سـ ــهللهم ئۇنىڭغـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
بارغىچه ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله ماڭـدى، ئهممـا مېنىـڭ        قونالغۇغا يېتىپ

مهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ . يېنىمغـــا كېلىپمـــۇ قويمىـــدى
يوقلــۇقىنى شــۇنداق ھــېس قىلــدىمكى، قونالغۇغــا چۈشــكهندە، پۇتــۇمنى 

  :الرنىڭ ئارىسىغا تىقىپچىغ
. بىرەر چايان يـاكى يىـالن ئهۋەتىـپ، پۇتـۇمنى چـاقتۇرغىن     ! هللاــ ئى ا
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يېنىمغــا كهلگهنــدە، ئۇنىڭغــا پهيغهمــبه

  . قاالي، ـ دېدىم ھېچنېمه دېيهلمهي
  )5211: بۇخارى(



   ئايالالر بىلهن يالغۇز ئولتۇرۇش ۋە ئايالالرغا قاراش كۈنلهش،

453 

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َرأَْيُت َصانَِعةَ طََعامٍ ِمثْلَ َصِفيَّةَ أَْهَدْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى  - 4342
طََعاٌم فََما َملَكُْت َنفِْسي أَنْ كََسْرُتُه فََسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إَِناءă ِفيِه

  .َوَسلََّم َعْن كَفَّاَرِتِه فَقَالَ إَِناءĄ كَإَِناٍء َوطََعاٌم كَطََعامٍ
تاماققا سـهفىيهدەك  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ - 4342

مېنىڭ نۆۋىتىم كهلگهن بىـر كـۈنى، ئـۇ    . مىدىمئۇستا ئايالنى كۆرۈپ باق
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمگه بىــــر قاچــــا تامــــاق  

ئـۆزەمنى تۇتالمـاي، قاچىسـىنى    ) كۈندەشلىكتىن(كىرگۈزگهنىدى، مهن 
ئاندىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بۇنىڭ . ۋەتتىمچېقى

  :ئهلهيهىسساالم كهففارىتىنى سورىغانىدىم، پهيغهمبهر
ــ قاچىسىغا ئوخشاش قاچـا ۋە تامىقىغـا ئوخشـاش تامـاق تۆلىشـىڭ      

  . ①كېرەك، ـ دېدى
  )3957: نهسائى(

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي َسـفَرٍ،   : َعاِئَشةَ، قَالَْت َعْن - 4343
كَانَ َمَع َزْيَنَب فَْضلُ șَْهرٍ، فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوَنْحُن َمَعُه، فَاْعَتلَّ َبِعٌري ِلَصِفيَّةَ، َو

أََنا أُْعِطي َهـِذِه  : ، فَقَالَْت“إِنَّ َبِعَري َصِفيَّةَ قَِد اْعَتلَّ، فَلَْو أَْعطَْيِتَها َبِعًريا لَِك”: َعلَْيِه َوَسلََّم
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَهَجَرَها َبِقيَّةَ ِذي الِْحجَِّة، َوالُْمَحرََّم، الَْيُهوِديَّةÝَ فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

 َوَصفََر، وأَيَّاًما ِمْن َشْهرِ َربِيعٍ اَألوَّلِ، َحتَّى َرفََعْت َمَتاَعَها َوَسرِيَرَها، فَظَنَّْت أَنَُّه ال َحاَجةَ لَُه
بِنِْصِف النََّهارِ، َرأَْت șِلَُّه قَْد أَقَْبـلَ فَأََعـاَدْت َسـرِيَرَها     ِفيَها، فََبْيَنَما ِهَي ذَاَت َيْومٍ قَاِعَدةٌ

  .َوَمَتاَعَها
ــا مۇ  - 4343 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ ئائىشـ ــداق دەيـ ــبهر : نـ پهيغهمـ
. ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنــى ئېلىــپ بىــر ســهپهرگه چىقتــى  ســهلاللال

زەيـنهب  . لـدى سهپهردە سهفىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ تۆگىسى ئاغرىـپ قا 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئارتۇق تۆگىسى بـار ئىـدى  

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 263(ئهلبانى  ①
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ــ سهفىيهنىڭ تۆگىسـى ئاغرىـپ قالـدى، ئۇنىڭغـا تـۆگهڭنى بېرىـپ       
  :تۇرامسهن؟ ـ دېگهنىدى، زەينهپ رەزىيهلالھۇ ئهنها

ــرەمتىم؟   ــا بېـ ــۆگهمنى يهھۇدىيغـ ـــ مهن تـ ــدى  ــ ــ دېـ ــبهر پهيغه. ــ مـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئۇنىڭغـا بهكمـۇ ئـاچچىغى كهلـدى ۋە      
زۇلهىججه ئېيىنىڭ قالغان كۈنلىرى، مـۇھهررەم ئېيـى، سـهپهر ئېيـى ۋە     
رەبىئۇلئهۋۋەل ئېيىنىـڭ دەسـلهپكى بىـر قـانچه كـۈنلىرىگىچه ئۇنىڭغـا       

نهرسـه ـ كېـرەك    ) رەزىيهلالھۇ ئهنهـا (شۇنىڭ بىلهن، زەينهپ . يولۇقمىدى
) ئــــــۇالرنى(ە كارىۋاتالرنىــــــڭ كېرىكــــــى قالمىــــــدى دەپ ئــــــويالپ، ۋ

ــتۇرۇۋەتتى ــهلاللالھۇ     . يىغىش ــبهر س ــدا، پهيغهم ــۈش ۋاقتى ــۈنى چ ــر ك بى
ــان     ــاراپ كېلىۋاتقـ ــىغا قـ ــڭ ھۇجرىسـ ــهللهمنىڭ ئۆزىنىـ ــى ۋەسـ ئهلهيهـ

ــ كېـرەك ۋە كـارىۋاتنى جايىغـا      نهرسـه ) دەرھـال (سايىسىنى كـۆردى ـ دە،   
  . ①قويۇپ، ھۇجرىنى رەتلىدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

 .فََهَجَرَها ذَا الِْحجَِّة َوالُْمَحرََّم َوَبْعȐَ َصفَرٍ: ويف رواية - 4344
قىلىنىشـــىچه، پهيغهمـــبهر   نهقىـــل يهنه بىـــر رىـــۋايهتته  - 4344

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم زەيــنهب رەزىيهلالھــۇ ئهنهاغــا زۇلهىجــجه  
كــۈنلىرىگىچه  ئېيــى، مــۇھهررەم ئېيــى ۋە ســهپهر ئېيىنىــڭ بىــر قــانچه  

  . ②يولۇقمىغان
  )4602: ئهبۇ داۋۇد(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِيَّـاكُْم     َصلَّىَعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  - 4345
َو قَـالَ الَْحْمـُو   َوالدُُّخولَ َعلَى النَِّساِء فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َيا َرُسولَ اللَِّه أَفََرأَْيَت الَْحْم

  .الَْمْوُت

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى سـۇمهييه دېـگهن ئايـالنى       ): 7695(سهمى ھهي ①

  . قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھېچكىم تهنقىد قىلمىغان
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 999(ئهلبانى  ②
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ئۇقبه ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      - 4345
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ـــ  ــامهھرەم(ـ ــالغۇز(ئايالالرنىــڭ يېنىغــا ) ن كىرىــپ چىقىشــتىن ) ي
  :ئهنسارىالردىن بىر كىشى. ـ دېدى! قاتتىق ھهزەر ئهيلهڭالر

ئېرىنىڭ دادىسىدىن ۋە باشـقا ئايالىـدىن بولغـان    ! (ئى رەسۇلۇلالھــ 
ئهر ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ھهققىدە قانداق قارايسهن؟  ) ئوغۇللىرىدىن باشقا

  :ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئۆلـۈم دېمهكتـۇر، ـ    ) ئايال ئۈچۈن(تۇرۇش ) يالغۇز(ــ ئۇالرنىڭ يېنىدا 

  . ①دېدى
  )5232: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيْخلَُونَّ َرُجلٌ بِاْمَرأٍَة  - 4346
ِة إِلَّا َمَع ِذي َمْحَرمٍ فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه اْمَرأَِتي َخَرَجْت َحاجَّةً َواكُْتِتْبُت ِفي غَْزَو

 .كَذَا َوكَذَا قَالَ اْرجِْع فَُحجَّ َمَع اْمَرأَِتَك
ــۋايهت    - 4346 ــداق رى ــادىن مۇن ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ــ ھهر قانداق كىشى مهھرىمى يېنىدا بولمىغـان ئايـال بىـلهن بىـر     
  :بىر كىشى. دېدى بىلله تۇرمىسۇن، ـ) يالغۇز(جايدا 

مېنىڭ ئايالىم ھهجـگه ماڭـدى، مهن ئـۆزەم پـاالنى     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــبهر ســهلاللالھۇ        ــدى، پهيغهم ــاقچىمهن، ـ دېگهنى ــا چىقم يهردىكــى غازاتق

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
! بـارغىن  ــ سهن غازاتتىن ۋاز كېچىپ، ئايالىڭ بىلهن بىلله ھهجگه

  . ـ دېدى
  )5233: بۇخارى(

                                                 
  .يهنى ئۆلۈمدەك چوڭ ئاپهتتۇر ①
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ْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْبنِ الَْعاȋِ أَنَّ َنفًَرا ِمْن َبنِي َهاِشمٍ َدَخلُـوا َعلَـى   عن َع - 4347
أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ فََدَخلَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َوِهَي َتْحَتُه َيْوَمِئٍذ فََرآُهْم فَكَرَِه ذَِلـَك فَـذَكََر   

ِه َوَسلََّم َوقَالَ لَْم أََر إِلَّا َخْيًرا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْنَبرِ فَقَالَ َوَسلََّم إِنَّ اللََّه قَْد َبرَّأََها ِمْن ذَِلَك ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْم

  .َبْعَد َيْوِمي َهذَا َعلَى ُمِغيَبٍة إِلَّا َوَمَعُه َرُجلٌ أَْو اثَْناِن لَا َيْدُخلَنَّ َرُجلٌ
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق  - 4347

ىلىك بىر قانچه كىشى ئهسما بىنتى ئـۇمهيس  جهمهتبهنى ھاشىم : دەيدۇ
ئهبــۇ . ىنىــڭ يېنىغــا كىــرد)ئهبــۇ بهكرىنىــڭ ئايــالى(رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا 

ــپ،    ــۇ ســىرتتىن كىرى ــوق  (بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــدە ي ئۆزىنىــڭ ئۆي
ئايالنىـڭ يېنىغـا كىرىـپ ئولتۇرغـان بـۇ كىشـىلهرنى كـۆرۈپ،        ) ۋاقتىدا

ســهل بىئــارام بولــدى ـ دە، بــۇ ئىشــنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى      
  :ۋەسهللهمگه ئېيتىپ بهرگهندىن كېيىن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ـ دېدى م،ــ ھهر ھالدا يامان ئىشقۇ كۆرمىدى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئاندىن مـۇنبهرگه  . ئۇ ئايالنى يامان ئىشتىن ساقلىغان، ـ دېدى هللا ــ ا
  :چىقىپ

يــوق ئايالنىــڭ ) ئۆيىــدە(ــــ بۈگۈنــدىن ئېتىبــارەن، ھــېچكىم ئېــرى 
يېنىغا كىرمىسۇن، كىرىشكه توغرا كهلسـه، يېنىـدا بىـر يـاكى ئىككـى      

  . ـ دېدى! كىرسۇن كىشىنى بىرگه ئېلىپ
  )2173: مۇسلىم(

َعْن َمْولَى َعْمرِو ْبنِ الَْعاȋِ أَنَّ َعْمَرو ْبَن الَْعاȋِ أَْرَسلَُه إِلَى َعِليٍّ َيْسَتأِْذُنُه َعلَـى   - 4348
لَْعاȋِ َعْن ذَِلـَك  أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ فَأُِذنَ لَُه َحتَّى إِذَا فََرغَ ِمْن َحاَجِتِه َسأَلَ الَْمْولَى َعْمَرو ْبَن ا

ذِْن فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهاَنا أَْو َنَهى أَنْ َنـْدُخلَ َعلَـى النَِّسـاِء بَِغْيـرِ إِ    
  .أَْزَواجِهِنَّ

ــۋايهت    - 4348 ئهمـــر ئىبنـــى ئاســـنىڭ ئازادگهردىســـى مۇنـــداق رىـ
يېنىغـا ئهۋەتىـپ، ئۇنىڭـدىن    ئهمر ئىبنى ئاس مېنى ئهلىنىـڭ  : قىلىدۇ
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ئۆزىنىڭ ئهسـما بىنتـى ئـۇمهيس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـانى يـوقالپ چىقىشـى        
ھهزرىتــى ئهلــى ئۇنىڭغــا رۇخســهت بهردى، ئــۇ  . ئۈچــۈن رۇخســهت ســورىدى

ئهســما بىنتــى ئۇمهيســنى يــوقالپ چىققانــدىن كېــيىن، مهن ئۇنىڭــدىن  
  :نېمه ئۈچۈن رۇخسهت سورىغانلىقىنى سورىغانىدىم، ئۇ

ـــ پ ــڭ    ـ ــى ئايالالرنى ــهللهم بىزن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س هيغهم
يېنىغا ئېرىدىن رۇخسهت ئالماستىن كىرىپ ـ چىقىشتىن چهكلىگهن،  

   .①ـ دېدى
  )2779: تىرمىزى(

ةً َعْن أََنسٍ أَنَّ اْمَرأَةً كَانَ ِفي َعقِْلَها َشْيءĄ فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِلي إِلَْيَك َحاَج - 4349
 فَقَالَ َيا أُمَّ فُلَاٍن اْنظُرِي أَيَّ السِّكَِك ِشئِْت َحتَّى أَقِْضَي لَِك َحاَجَتِك فََخلَا َمَعَها ِفي َبْعȐِ الطƌُرقِ

  .َحتَّى فََرغَْت ِمْن َحاَجِتَها
ھوشــى  -ئهقىــل : ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 4349

غهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى جايىــدا بولمىغــان بىــر ئايــال كېلىــپ، پهي
  :ۋەسهللهمگه

ساڭا بىـر ھـاجىتىم چۈشـۈپ قالـدى، ـ دېگهنىـدى،        !ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۆزەڭ خالىغـان بىـر كـوچىنى تـاللىغىن، مهن     ! ــ ئى ئۇممۇ پاالنچى
ــپ ســېنىڭ   ــۇ    ئىشــىڭنى قىلىــپ بېــرەي شــۇ يهرگه بېرى ــدى ۋە ئ ، ـ دې

ــۈگىگىچه   ئايا ــى ت ــڭ ئىش ــلهن  (لنى ــال بى ــۇ ئاي ــايرىم   ) ئ ــدا ئ ــر كوچى بى
  . كۆرۈشتى

  )2326: مۇسلىم(

َعْن َجرِيرٍ قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنظَْرِة الْفَْجـأَِة   - 4350
 .فَقَالَ اْصرِْف َبَصَرَك

ــداق دە  - 4350 ــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن ــدۇجهرى مهن پهيغهمــبهر : ي
تاسـادىپىي قـاراپ   ) نـامهھرەم ئايالغـا  (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن  
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ســـېلىش توغرىســـىدا ســـورىغانىدىم، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  
  :ۋەسهللهم
  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى! ڭنى دەرھال باشقا ياققا بۇرىۋالغىنۈــ كۆز

  )2148: ئهبۇ داۋۇد(

ْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َيا َعْن اْبنِ ُبَر - 4351
  .َعِليُّ لَا ُتْتبِْع النَّظَْرةَ النَّظَْرةَ فَإِنَّ لََك الْأُولَى َولَْيَسْت لََك الْآِخَرةُ

ئىبنى بۇرەيدە دادىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت      - 4351
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهلــى رەزىيهلالھــۇ   : ۇقىلىــد
قـاراپ قالغـان بولسـاڭ    ) نامهھرەم ئايالغا تاسـادىپىي ! (ئى ئهلى«: ئهنهۇغا

. قايتىالپ قـارىمىغىن  -، قايتا )دەرھال يۈزۈڭنى باشقا تهرەپكه بۇرىغىن(
يهنـى  (سـېنىڭ ھهققىـڭ   ) تاسادىپىي قاراش(چۈنكى بىرىنچى قېتىمقى 

، ئهممـا ئىككىنچـى قېـتىم قـاراش ھهققىـڭ ئهمهس      )اھ يېزىلمايـدۇ گۇن
  . ②دېگهن» )بۇنىڭ ئۈچۈن ساڭا گۇناھ يېزىلىدۇ يهنى(

  )2149 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى فَاِطَمةَ بَِعْبٍد كَانَ قَْد َوَهَبُه لََها  - 4352
ى فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ثَْوٌب إِذَا قَنََّعْت بِِه َرأَْسَها لَْم َيْبلُغْ رِْجلَْيَها َوإِذَا غَطَّْت بِِه قَالَ َوَعلَ

ـ رِْجلَْيَها لَْم َيْبلُغْ َرأَْسَها فَلَمَّا َرأَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َتلْقَى قَالَ إِنَُّه لَْي ِك َس َعلَْي
  .َبأٌْس إِنََّما ُهَو أَُبوِك َوغُلَاُمِك

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهنهس  - 4352
ئهنهاغــا  فــاتىمه رەزىيهلالھــۇســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 

ــۇلنى ئېلىــپئاتىغــان  ــا كهلــ  ،ق ــاتىمه رەزىيهلالھــۇ .دىئۇنىــڭ يېنىغ  ف
 ،پۇتى ئوچۇق قالىدىغان، پۇتىنى ياپسا ،سائهنهانىڭ ئۈستىدە بېشىنى ياپ

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   .بېشى ئوچۇق قالىدىغان بىـر كىـيىم بـار ئىـدى    
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نى ىقىينىلىـۋاتقىن ) يۆگىنىـپ بواللمـاي  (قىزىنىڭ  ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۆرۈپ ــدۇ،  « :ك ــېمه بولماي ــز  ھېچن ــۈنكى بىرىمى ــز داداڭ، چ يهنه بىرىمى
  . ①دېدى »)بولىمىز(قۇلۇڭ 

 )4106 :ۋۇددا ئهبۇ(

َدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  :قالت أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعْن - 4353
َعلَْيكُْم ُه َوِعْنِدي ُمَخنَّثٌ فََسِمْعُتُه َيقُولُ ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ َيا َعْبَد اللَِّه أََرأَْيَت إِنْ فََتَح اللَّ
اللَُّه َعلَْيـِه   الطَّاِئَف غًَدا فََعلَْيَك بِاْبَنِة غَْيلَانَ فَإِنََّها ُتقْبِلُ بِأَْرَبعٍ َوُتْدبُِر بِثََماٍن َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى

  .ثُ ِهيٌتَوَسلََّم لَا َيْدُخلَنَّ َهǘُلَاِء َعلَْيكُنَّ قَالَ اْبُن ُعَيْيَنةَ َوقَالَ اْبُن ُجَرْيجٍ الُْمَخنَّ
ھۇجرامـدا  : ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ    – 4353

ــۇراتتى،   ــلهك ئولت ــر ھهزى ــبهر بى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهم
  :گههئۇمهيي ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئهب نىڭئۇ .يېنىمغا كىرىپ كهلدى

 ىهتهـــفرىنى ىشـــهھ فئهته ســـىلهرگه تـــائىهللا ا! ئابـــدۇلالھـــــ ئـــى 
ــنى  ــا ېنقىلىشـــ ــىپ قىلســـ ــدىن    ،ســـ ــى قولـــ ــڭ قىزىنـــ غهيالننىـــ

 چــۈنكى ئــۇ قىزنىــڭ بېلــى    .چىقارماســلىقىڭنى تهۋســىيه قىلىــمهن  
 ، كهينىـــدىن ســـهككىز قـــاتقـــات تـــۆت) ســـېمىزلىكتىن(ئالدىـــدىن 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . كۆررۈنىـدۇ، ـ دېگهنلىكىنـى ئاڭلىـدىم    
  :ۋەسهللهم

ــ  ! ىڭالرغـا يوالتمـاڭالر  ــ بۇنىڭدىن كېـيىن بۇنـداق ئـادەملهرنى يېن   
  .دېدى

ــلهن   ــۇيهينه بى ــۇرەيج ئىبنــى ئ ــۇ ئادەمنىــڭ   ئىككىســى ئىبنــى ج ب
) پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهدىنىـدىن چىقىرىـۋەتكهن     (

   .ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن) دېگهن كىشى(ھىت 
  )4324 :بۇخارى(
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ْخَرَجُه فَكَانَ بِالَْبْيَداِء فَِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َعْن َعاِئَشةَ بَِهذَا الَْحِديِث َزاَد َوأَ - 4354
  .إِنَُّه إِذَنْ َيُموُت ِمْن الُْجوعِ فَأَِذنَ لَُه أَنْ َيْدُخلَ ِفي كُلِّ ُجْمَعٍة َمرََّتْينِ فََيْسأَلُ ثُمَّ َيْرجُِع

سهلاللالھۇ پهيغهمبهر : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 4354
ئۇنى مهدىنىدىن بهيدا دېگهن جايغا پالىۋەتكهن ئىـدى،  ۋەسهللهم ئهلهيهى 
  :كىشىلهر

ئـۇ بهيـدادا ئـاچلىقتىن ئۆلـۈپ      ،ئۇنـداق قىلسـاق  ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 
 بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهم ،شۇنىڭ بىلهن .ـ دېدى  قالىدۇ،

تىلهمچىلىـك   ،كىرىـپ ) مهدىـنىگه (ئۇنىڭ ھهر ھهپتىدە ئىككى قېتىم 
  . ①لىشىغا رۇخسهت قىلدىقى

 )4107 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لََعَن النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمَخنَِّثَني ِمْن الرَِّجالِ  - 4355
بِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َوالُْمَتَرجِّلَاِت ِمْن النَِّساِء َوقَالَ أَْخرُِجوُهْم ِمْن ُبُيوِتكُْم قَالَ فَأَْخَرَج النَّ

  .َوَسلََّم فُلَاًنا َوأَْخَرَج ُعَمُر فُلَاًنا
 :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇئىبنى ئابباس  - 4355

ھهزىـــــلهك ئهرلهرگه،  ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمپهيغهمـــــبهر 
ردىن ڭالۈرنى ئۆيـــالئۇنـــداق« :ئهركهكـــزەدەك ئايالالرغـــا لهنهت ئوقـــۇدى ۋە

پــــاالنى  ئهلهيهىسســــاالمپهيغهمــــبهر . دېــــدى »!قــــوغالپ چىقىــــرىڭالر
ھهزىلهكنـى مهدىنىـدىن    ۇسـتانى پ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھهزىلهكنى، ئـۆمهر  

  . تىچىقىرىۋەت
  )5886: بۇخارى(

ْيُموَنـةَ  عن أُمَّ َسلََمةَ أَنََّها كَاَنْت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَم - 4356
فَقَالَ  قَالَْت فََبْيَنا َنْحُن ِعْنَدُه أَقَْبلَ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ فََدَخلَ َعلَْيِه َوذَِلَك َبْعَد َما أُِمْرَنا بِالِْحَجابِ

أَْعَمى لَا ُيْبِصُرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحَتجَِبا ِمْنُه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَْيَس ُهَو 
  .ِهَولَا َيْعرِفَُنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفََعْمَياَواِن أَْنُتَما أَلَْسُتَما ُتْبِصَرانِ

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 3463(ئهلبانى  ①
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مۇنـــداق رىـــۋايهت ئهنهـــادىن  ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئۇممـــۇ – 4356
كـى كۈنلهرنىـڭ   ھىجاب توغرۇلۇق ئايهت چۈشكهندىن كېيىن :قىلىنىدۇ

ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر ئىككىمىــز ئهنهــا  مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇبىرىــدە، 
ــدا تۇرئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــا، اتتــۇقنىڭ يېنى  ۇئىبنــى ئۇممــ  يېنىمىزغ

ــۇم  ــۇ مهكت ــۇ ئهنه ــردى رەزىيهلالھ ــبهر  .كى ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :ۋەسهللهم ئىككىمىزگه

  :مهن .دېدى ـ! ــ ئۆزەڭالرنى دالدىغا ئېلىڭالر
غۇ تۇرسـا، بىزنـى كۆرمهيـدۇ ھهم تونۇمايـدۇ     ىئۇ قـار ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

  :سهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدېـ  !؟ئهمهسمۇ
سـىلهر ئـۇنى    ،كـۆرمىگهن بىـلهن  سىلهرنى ئۇ ! غۇمۇ؟ىسىلهرمۇ قارــ 

  . ①دېدىـ ! ؟كۆرىسىلهر ئهمهسمۇ
   )2778 :تىرمىزى(

ْبنِ أَبِي أَُسْيٍد الْأَْنَصارِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َحْمَزةَ َعْن - 4357
َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َوُهَو َخارٌِج ِمْن الَْمْسجِِد فَاْخَتلَطَ الرَِّجالُ َمَع النَِّساِء ِفي الطَّرِيقِ فَقَـالَ  

َوَسلََّم ِللنَِّساِء اْسَتأِْخْرنَ فَإِنَُّه لَْيَس لَكُنَّ أَنْ َتْحقُقَْن الطَّرِيَق َعلَْيكُنَّ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ُصوِقَها بَِحافَّاِت الطَّرِيقِ فَكَاَنْت الَْمْرأَةُ َتلَْتِصُق بِالْجَِدارِ َحتَّى إِنَّ ثَْوَبَها لََيَتَعلَُّق بِالْجَِدارِ ِمْن لُ

  .بِِه
ئۇســهيد ئهنســارى دادىســىنىڭ مۇنــداق  ۇىبنــى ئهبــھهمــزە ئ - 4357

سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر  ،بىر كۈنى: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
مهســجىدتىن چىقىۋېتىــپ يولــدا ئهرلهرنىــڭ ئايــالالر بىــلهن   ۋەســهللهم

  :ئايالالرغا ،ئارىلىشىپ كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ
ــىلهر« ــرەك   سـ ــاي، چهتتىـ ــىدا ماڭمـ ــ(يولنىـــڭ ئوتتۇرىسـ امالرنى تـ

الر تـامنى يـاقىالپ   ئايال ،دىن كېيىنىڭشۇن. دېدى» !مېڭىڭالر) ياقىالپ
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ــدى،  ــدىغان بولــ ــا  ماڭىــ ــانلىقتىن  (ھهتتــ ــېقىن ماڭغــ ــا بهك يــ تامغــ
  . ①نىپمۇ قاالتتىىكىيىمى تامغا ئىل) بهزىلىرىنىڭ

  )5272 :داۋۇد ئهبۇ(

 َوَمـرَّتِ  طَرِيقٍ، ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َمرَّ: قَالَ أََنسٍ، َعْن - 4358
 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ ،Ż الطَّرِيَقÝ: فَقَالَِت الطَّرِيَق: َرُجلٌ لََها فَقَالَ َسْوَداُء، اْمَرأَةٌ
  .“َجبَّاَرةٌ فَإِنََّها َدُعوَها”: َوَسلََّم

: يهت قىلىنىــدۇرىــۋامۇنــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهنهس  - 4358
ئۇ يولـدا   ا كېتىۋاتاتتى،بىر يولد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

  :بىر كىشى ئۇ ئايالغا .بىر قارا تهنلىك ئايالمۇ كېتىۋاتاتتى
  :ئۇ ئايال ،ىگهنىددې ـ)! ولنى بوشاتقىنيياكى (ــ يول بهرگىن 

  :ەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋپهيغهمبهر . دېدى نى دەمسهن؟ ـيولــ 
   .دېدىئۇ بىر ھازازۇل ئايال، ـ ! ــ بولدى قىلىڭالر

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(                            

 النَّبِيِّ َعلَى َدَخلت اْحَتلَْمُت َصبِيَحةُ كَاَنْت لَمَّا”: قَالَ َماِلٍك، ْبنِ أََنسِ َعْن - 4360
 أََتـى  فََما ،“النَِّساِء َعلَى َتْدُخلْ ال: فَقَالَ اْحَتلَْمُت، قَِد أَنِّي رتُهفَأَْخَب َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
  .ِمْنُه أََشدَّ كَانَ َيْوٌم َعلَيَّ

 مهن: ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 4360
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر  كۈنى سـهھهردە ئېهتىالم بولغان  )تۇنجى قېتىم(

ــا كىرىــــپللهمئهلهيهــــى ۋەســــه هــــتىالم ېئۆزەمنىــــڭ ئ ،نىڭ يېنىغــ
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  ئېيتقانىدىم،بولغانلىقىمنى 

ـــ  ئايالالرنىــڭ ) يېنىــدا مهھرىمــى بولمىغــان (دىن كېــيىن ىڭــبۇنـ
كــۈن  ئېغىــرمېنىــڭ بېشــىمغا شــۇ كۈنــدەك . دېــدى ـــ! يېنىغــا كىــرمه
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ىـپ كۆنـۈپ   كىرخالىغـانچه  يهنى ئايالالرنىڭ يېنىغـا  ( كېلىپ باقمىدى
  . ①)كىرمهسلىككه كۆنۈش بهك تهس كهلدى الغاچقا، بىردىنالق

 )259: »ئهلسهغىر«؛ »ئهلئهۋسهت«(

ثَالثَةٌ ال ”: َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 4361
َيا : فَقَالُوا “لرَِّجالِ، َوالرَُّجلَةُ ِمَن النَِّساِء، َوُمْدِمُن الَْخْمرِالدَّيُّوثُ ِمَن ا: َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ أََبًدا

الَِّذي ال ُيَباِلي ”: َرُسولَ اللَِّه، أَمَّا ُمْدِمُن الَْخْمرِ فَقَْد َعَرفَْناُه، فََما الدَّيُّوثُ ِمَن الرَِّجالÝِ قَالَ
  .الَِّتي َتَشبَُّه بِالرَِّجالِ”: ِمَن النَِّساِءÝ قَالَفَالرَُّجلَةُ : قُلَْنا “َمْن َدَخلَ َعلَى أَْهِلِه

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  ئهممــار ئىبنــى ياســىردىن    - 4361
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ئۈچ كىشى مهڭگـۈ جهنـنهتكه كىرمهيـدۇ، ئۇالرنىـڭ بىـرى       ــ مۇنداق
. دېـدى  ، ـ ھـاراقكهش  يهنه بىـرى  ؛)ئايـال ( بىرى ئهركهكـزەدەك  ؛)ئهر( دۆيۈز

  :ساھابىلهر
دۆيــۈز دېــگهن قانــداق  ھاراقكهشــنىغۇ بىلىمىــز،! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ـ دەپ سورىغانىدى، ئادەم؟
ـ قىزلىرىنىـڭ يېنىغـا كىمنىـڭ كىرىـپ       - خوتـۇن  ،دۆيۈز دېگهنــ 

  :اھابىلهرس. دېدى ، ـچىقىشى بىلهن كارى بولمايدىغان ئادەم
  :دېگهنچۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى) ئايال(ــ ئهركهكزەدەك 

   .②ــ ئهرلهرگه ئوخشىۋالغان ئايال، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )»ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َنَر ِللُْمَتَحابَّْينِ  - 4362
  .احِِمثْلَ النِّكَ

                                                 
ۇپ، ســهنهدىدە زافىــر ئىبنــى ســۇاليمان بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــ ): 7719(ھهيســهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپرەك كىشى بار
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مهســاتىير ئىســىملىك    ): 7722(ھهيســهمى  ② ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ب

 . نھهدىسىنىڭ زەئىپ ئىكهنلىكىگه باھا بېرىلمىگهن بىرى بار، ـ دېگه



  بۆلۈمى نىكاھ

 464

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 4362
بىرىنـى   - بىر«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ئۆيلىنىشـتىنمۇ ياخشـى چـارە     الر ئۈچـۈن )ئهر ـ ئايال (ىدىغان ياخشى كۆر
   .①دېگهن» يوق

  )1847 :ئىبنى ماجه(
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  تاالق بۆلۈمى

ىلهيدىغان كهلىمىلهر، نىكاھتىن كېيىن تاالقنى ئىپاد
ش، نىكاھتىن بۇرۇن ىيېقىنچىلىق قىلماي تۇرۇپ تاالق قىل

  ش ۋە ھهيزدار ھالهتتىكى ئايالنى تاالق قىلىشىتاالق قىل

  .َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَْنِت طَاِلٌق ثَلَاثًا بِفَمٍ َواِحٍد فَهَِي َواِحَدةٌ - 4363
بىـر  ئهر كىشى ئايالىغـا  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئابباس - 4363
ـ لىنىدۇ،   ب، ئــۇ بىــر تــاالق ھېســاىمۇدېســ “ســهن ئــۈچ تــاالق”: قېتىمــدا
   .دېگهن

  )2197 :داۋۇد ئهبۇ(

أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهـي  : أنه كان يقول إذا قال: ولرزين - 4364
 .وكانت غري مدخول هبا, واحدة إن أراد التوكيد لɊوىل

بىـلهن   ىئايـال  :مۇنـداق دەپ كهلـگهن  رەزىننىڭ رىۋايىتىدە  - 4364
 دېـگهن بولسـا ۋە   “سهن تـاالق ”): ئۈچ قېتىم(اي تۇرۇپ تېخى بىرگه بولم

ــ كېيىنكــى ئىككــى  ــى تهكىتلهشــنى  قېتىمقى دا بىرىنچــى قېتىمقىن
  .دېگهن مهقسهت قىلغان بولسا، بۇ پهقهت بىرال تاالق ھېسابلىنىدۇ، ـ

قَالَ كُْنُت ِعْنَد اْبنِ َعبَّاسٍ فََجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ إِنَُّه طَلََّق اْمَرأََتـُه   َعْن ُمَجاِهٍد - 4365
ثُـمَّ  ثَلَاثًا قَالَ فََسكََت َحتَّى șََنْنُت أَنَُّه َرادَُّها إِلَْيِه ثُمَّ قَالَ َيْنطَِلُق أََحُدكُْم فََيْركَُب الُْحُموقَةَ 

َعبَّاسٍ َوإِنَّ اللََّه قَالَ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمْخَرًجا َوإِنََّك لَْم َتتَّقِ  َيقُولُ َيا اْبَن َعبَّاسٍ َيا اْبَن
يُّ إِذَا اللََّه فَلَْم أَجِْد لََك َمْخَرًجا َعَصْيَت َربََّك َوَباَنْت ِمْنَك اْمَرأَُتَك َوإِنَّ اللََّه قَالَ َيا أَيَُّها النَّبِ

  .اَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِفي قُُبلِ ِعدَِّتهِنَّطَلَّقُْتْم النَِّس
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رەزىيهلالھــۇ مهن ئىبنــى ئاببــاس : مۇجاھىــد مۇنــداق دەيــدۇ - 4365
بىر كىشى كېلىپ، ئايالىنى ئۈچ تاالق  .يېنىدا ئولتۇراتتىم نىڭئهنهۇما

ئىبنـى ئاببـاس جىمىـپ     بـۇنى ئاڭلىغـان  . قىلىۋەتكهنلىكىنى ئېيتتـى 
ئۇنىــڭ ئايــالى بىــلهن  ،ىگه قــاراپىــنجىمىــپ كهتكئۇنىــڭ مهن  .كهتتــى

بىـر ئـازدىن    .دىمپهتىۋا بېرىشـى مـۇمكىن دەپ ئويلىـ    يېنىشىۋېلىشىغا
  :كېيىن

ئانـدىن   ،نى تاالق قىلىۋېتىـپ ڭالرتهنتهكلىك بىلهن ئايالى ــ سىلهر
تائـاال  هللا ا .ەيسىلهرد “!ئىبنى ئابباس! ئىبنى ئابباس” :پ كېلىپۈرۈيۈگ

ئۇنىڭغـا چىقىـش يـولى ئاتـا     هللا ا ،هنىن قورقىـدىك تهللاكىمكى ا :قۇرئاندا
مهن سـاڭا   ڭاشـۇ  ،ىـن قورقمىـدىڭ  تهللاسهن بۇ ئىشـتا ا  .دېگهن ①قىلىدۇ

ۋە ئايالىــڭ  لىق قىلــدىڭيرەبــبىڭگه ئاســى .چىقىــش يــولى تاپالمىــدىم
 :قۇرئـان كهرىمـدە  تائـاال  هللا ا ھـالبۇكى، . تاالق بولـۇپ كېتىپتـۇ  ) سهندىن(
هر ئايــالالرنى تــاالق ســىل) ئــۈممىتىڭگه ئېيتقىنكــى! (ئــى پهيغهمــبهر

) اليىق پهيتته يهنى پاكلىق ھالىتىدە(قىلساڭالر، ئۇالرنىڭ ئىددىتىگه 
   .③، ـ دېدىدېگهن ②تاالق قىلىڭالر

  )2197 :داۋۇد ئهبۇ(

 اْمَرأَِتـي  طَلَّقُْت إِنِّي َعبَّاسٍ ْبنِ اللَِّه ِلَعْبِد قَالَ َرُجلًا أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 4366 
 اتََّخذَْت َوِتْسُعونَ َوَسْبٌع ِلثَلَاٍث ِمْنَك طَلُقَْت َعبَّاسٍ اْبُن لَُه فَقَالَ َعلَيَّ َتَرى فََماذَا َتطِْليقٍَة ائَةَِم
  .ُهُزًوا اللَِّه آَياِت بَِها

رەزىيهلالھـۇ  بىر كىشى ئىبنى ئاببـاس   ،تىشىچهېمالىكقا ي - 4366
  :غائهنهۇما

ـ ىلىـۋەتتىم، سـېنىڭچه قانـداق بـوالر؟      مهن ئايالىمنى يۈز تاالق قــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئابباس  دەپ سورىغانىدى،

                                                 
 . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 2سۈرە تهالق،  ①
 . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 1سۈرە تهالق،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1923(ئهلبانى  ③
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توقسـان   قالغان. بولىدۇبولغان يۈزنىڭ ئۈچى بىلهن ئايالىڭ تاالق ــ 
ـ نىڭ ئايهتلىرىنى مهسخىرە قىلغان بولىسـهن،   هللابىلهن سهن ا يهتتىسى

  . دېدى
 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

وَد ْبَن لَبِيٍد قَالَ أُْخبَِر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َرُجلٍ َمْحُم عن - 4367
طَلََّق اْمَرأََتُه ثَلَاثَ َتطِْليقَاٍت َجِميًعا فَقَاَم غَْضَباًنا ثُمَّ قَالَ أَُيلَْعُب بِِكَتابِ اللَّـِه َوأََنـا َبـْيَن    

  .الَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا أَقُْتلُُهأșَُْهرِكُْم َحتَّى قَاَم َرُجلٌ َوقَ
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  : مهھمۇد ئىبنى لهبىد مۇنداق دەيدۇ - 4367

گه بىــر كىشــىنىڭ ئايــالىنى بىــراقال ئــۈچ تــاالق      ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
ئاچچىقالنغــان  ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر ئېيتىلغانىــدى، قىلغــانلىقى

  :پېتى ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىپ
ى بنىـڭ كىتـا  هللاتـۇرۇپ كىشـىلهر ا   )ھايـات (ن تېخـى ئـاراڭالردا   مهــ 

  :ئورنىدىن تۇرۇپ ەيلهنبىر. دېدى ـ !بىلهن ئويناشسا بوالمدۇ؟
  .①دېدىـ ؟ ېتهيمۇئۇنى ئۆلتۈرىۋ بېرىپ،! ئى رەسۇلۇلالھــ 

 )3401 :ئىانهس( 

دِِّه قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصـلَّى  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َيزِيَد ْبنِ ُركَاَنةَ َعْن أَبِيِه َعْن َج - 4368
لْـُت  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي طَلَّقُْت اْمَرأَِتَي الَْبتَّةَ فَقَالَ َما أََرْدَت بَِهـا قُ 

  .َواِحَدةً قَالَ َواللَِّه قُلُْت َواللَِّه قَالَ فَُهَو َما أََرْدَت
 ئــارقىلىق بنــى يهزىــد ئىبنــى رۇكــانه دادىســى ئىئابــدۇلالھ  -4368

سهلاللالھۇ ئهلهيهى مهن پهيغهمبهر : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇبوۋىسىدىن 
  :نىڭ يېنىغا كېلىپۋەسهللهم

 ، ـ دېـدىم  “تـاالق  پۈتـۈنلهي سـهن  ” :غـا مهن ئايالىم! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،ىمىددېگهن

  :مهن .دەپ سورىدى ىدىڭ؟ ـسهت قىلغانقن نېمىنى مهبۇنىڭدىــ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 221(ئهلبانى  ①
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  .دېدىمـ ىم، ىدسهت قىلغانقبىر تاالقنى مهــ 
  .دىەپ سورىد ـ بىلهن قهسهم قىالالمسهن؟ نىڭ نامىهللاــ 

  :سهمدېـ بىلهن قهسهم قىالاليمهن،  نىڭ نامىهللاــ ھهئه، 
ـــ  چه بىــر تــاالق ىســهت قىلغىنىــڭ بــويقئــۇ ســېنىڭ مه ،ئۇنــداقتاـ

   .①دېدى ، ـبولىدۇ) نبولغا(
  )1177 :تىرمىزى(

 قَالَ َرُجلًا أَنَّ الِْعَراقِ ِمْن الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر إِلَى كُِتَب أَنَُّه َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 4369
 الَْمْوِسمِ ِفي بَِمكَّةَ َواِفينِيُي ُمْرُه أَنْ َعاِمِلِه إِلَى الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر فَكََتَب غَارِبِِك َعلَى َحْبلُِك ِلاْمَرأَِتِه
 أَنْ أََمْرَت الَِّذي أََنا فَقَالَ أَْنَت َمْن ُعَمُر فَقَالَ َعلَْيِه فََسلََّم الرَُّجلُ لَِقَيُه إِذْ بِالَْبْيِت َيطُوُف ُعَمُر فََبْيَنَما
 لَُه فَقَالَ غَارِبِِك َعلَى َحْبلُِك بِقَْوِلَك أََرْدَت َما الَْبنِيَِّة َهِذِه بَِربِّ أَْسأَلَُك ُعَمُر لَُه فَقَالَ َعلَْيَك أُْجلََب
 ْبُن ُعَمُر فَقَالَ الِْفَراَق بِذَِلَك أََرْدُت َصَدقُْتَك َما الَْمكَاِن َهذَا غَْيرِ ِفي اْسَتْحلَفَْتنِي لَْو الرَُّجلُ

  .أََرْدَت َما ُهَو الَْخطَّابِ
ــا ي - 4369 ــىچهېمالىكق ــى   ،تىش ــۆمهر ئىبن ــاب ئ ــۇ خهتت رەزىيهلالھ

ــۇ  ئهنهۇ ــر مهكت ــراقتىن بى ــا ئى ــۇپ، مهكتۇ  بغ ــگهن بول ــر  بئهۋەتىل ــا بى ت
ــا ــدا ”: كىشـــىنىڭ ئايالىغـ دېگهنلىكـــى  “ئارغامچـــاڭ ئۆزەڭنىـــڭ قولىـ

ئىراقتىكــى  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئــۆمهر  نشــۇنىڭ بىــله. يېزىلغــان ئىــدى
ــىغا ــ”: ۋالىس ــۈھهج مهۋس ــلهن    ڭمىدە ئۇنى ــپ مهن بى ــگه كېلى مهككى

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئــۆمهر . يــازدى بدەپ جــاۋا “!ئېيــتقىن شــىنىۈشۈكۆر
ئــۆمهر  .ســاالم بهردى ،ئــۇ كىشــى كېلىــپ ،كهئبىنــى تــاۋاپ قىلىۋاتقانــدا

ــادەم  نىدى،ئۇنىــڭ كىــم ئىكهنلىكىنــى ســورىغا  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ــۇ ئ ئ
  :ئۇنىڭغا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر . ئۆزىنى تونۇشتۇردى

ئىگىســى بولغــان ) يهنــى كهئبىنىــڭ(مهن ســهندىن بــۇ بىنانىــڭ ــــ 
دېـگهن   “ئارغامچـاڭ ئۆزەڭنىـڭ قولىـدا   ”نىڭ نـامى بىـلهن سـورايكى،    هللا

  :ئۇ كىشى .ەپ سورىدىد ؟ ـىڭىدسهت قىلغانقڭدىن نېمىنى مهۈسۆز
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بۇ جايـدىن باشـقا يهردە قهسـهم قىلىشـىمنى تهلهپ قىلغـان       سهنــ 
مدىن ۈئـۇ سـۆز   مهن .ساڭا راست ئېيتمىغان بـوالتتىم بۇ ھهقته  ،بولساڭ

 ئــۆمهر. دېــدىـ ،    ىــدىمســهت قىلغانقئايــالىمنى قويــۇپ بېرىشــنى مه  
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  . دېدىـ  چه ئايالىڭ تاالق بوپتۇ،ىسىتىڭ بويقمه ،ئۇنداقتاــ 
 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

الَْبرِيَِّة إِنََّها ثَلَاثُ َتطِْليقَاٍت َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ ِفي الَْخِليَِّة َو - 4370
  .كُلƌ َواِحَدٍة ِمْنُهَما

رەزىيهلالھــۇ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر : نــافىئ مۇنــداق دەيــدۇ - 4370
، “باغالقلىق ئهمهس، بوش ماڭا سهن”: ئېيتقانئهرنىڭ ئايالىغا : ئهنهۇما

 دېگهنـدەك سـۆزلىرىنىڭ ھهر   “سېنىڭ مهن بىلهن ھـېچ ئـاالقهڭ يـوق   ”
   .دەيتتىـ لىنىدۇ، بساېبىرى ئۈچ تاالق ھ

  )1174: مالىك(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ كَانَ َيقُولُ ِفي الرَُّجلِ َيقُـولُ   - 4371
  .ِلاْمَرأَِتِه أَْنِت َعلَيَّ َحَراٌم إِنََّها ثَلَاثُ َتطِْليقَاٍت

ب رەزىيهلالھـۇ  تالىـ  ۇى ئىبنـى ئهبـ  لـ هئ ،تىشـىچه ېمالىكقا ي - 4371
 ئادەمنىڭ سۆزى دېگهن “سهن ماڭا ھارام” :ئايالىغا :ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

   .لىنىدۇبساېئۈچ تاالق ھ
 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

إِذَا َحرََّم اْمَرأََتُه لَْيَس بَِشْيٍء َوقَالَ لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفـي  : َعْن اْبن َعبَّاسٍ قال - 4372
  .اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ َرُسولِ

بىـــر كىشـــىنىڭ : رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــائىبنـــى ئاببـــاس  - 4372
ئايالىنى ئۆزىگه ھارام قىلىۋېلىشىنىڭ ھېچبىر ھـۆكمى يـوق، ـ دېـدى،     

نـى  هللائـاخىرەت كـۈنىنى ئۈمىـد قىلغـان ۋە ا     ،نىهللا –سىلهرگه ﴿: ئاندىن
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دېـگهن   ①Ŷگىـدۇر ئهلۋەتته ياخشـى ئۈل  ھرەسۇلۇلال –كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه 
  . ئايهتنى ئوقۇدى

  )5266 :بۇخارى(

لَقَْد (اْبَن َعبَّاسٍ قَالَ إِذَا َحرََّم الرَُّجلُ َعلَْيِه اْمَرأََتُه فَْهَى َيِمٌني ُيكَفُِّرَها َوقَالَ  - 4373
  .)كَانَ لَكُْم ِفى َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ

بىـر كىشـى ئايـالىنى    : رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا  ئىبنى ئابباس  - 4373 
رەت هففـا بۇنداق قهسهمگه ك .لىنىدۇبساېئۆزىگه ھارام قىلسا، ئۇ قهسهم ھ

ــدۇر،        ــۋەتته ياخشــى ئۈلگى ــىلهرگه ئهل ــۇلۇلالھ س ــرەك، رەس ــرىش كې ـ بې
   .دەيتتى

  )1473 :مۇسلىم(

يَّ َحَراًما قَـالَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ إِنِّي َجَعلُْت اْمَرأَِتي َعلَ - 4374
َك َعلَْيَك كَذَْبَت لَْيَسْت َعلَْيَك بَِحَرامٍ ثُمَّ َتلَا َهِذِه الْآَيةَ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لَ

  .أَغْلȘَُ الْكَفَّاَرِة ِعْتُق َرقََبٍة

نىـڭ يېنىغـا   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئابباسبىر كىشى  – 4374
  :كېلىپ

ئىبنـى   ،ىىـد دېگهنـ مهن ئايـالىمنى ئـۆزەمگه ھـارام قىلىـۋەتتىم،      ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائابباس 

ـــ  ــدۇ،      ـ ــۇ ســاڭا ھــارام بولماي ــدىـ خاتاالشــتىڭ، ئ ــدىن .دې ــى  :ئان ئ
ساڭا ھاالل قىلغان نهرسىنى ئاياللىرىڭنىڭ  هللانېمه ئۈچۈن ! پهيغهمبهر

ناھايىتى مهغپىرەت  هللاىسهن، رازىلىقىنى تىلهش يۈزىسىدىن ھارام قىل
  :دېگهن ئايهتنى ئوقۇپ ②قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر

                                                 
 .ـ ئايهت 21سۈرە ئهھزاب،  ①
 .ـ ئايهت 1، سۈرە تهھرىم ②
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قىلىشـتىن   دقهسهمدىن چىقىشـىڭ ئۈچـۈن قـۇل ئـازا    سېنىڭ بۇ ــ 
   .①دېدىـ رەتنى ئورۇنلىشىڭ كېرەك، هففائىبارەت ئهڭ ئېغىر ك

  )3420 :ئىانهس(

ا َجاَء إِلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر فَقَالَ َيا أََبا َعْبـِد  َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُجلً - 4375
َمَر الرَّْحَمنِ إِنِّي َجَعلُْت أَْمَر اْمَرأَِتي ِفي َيِدَها فَطَلَّقَْت َنفَْسَها فََماذَا َتَرى فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُع

  .َبا َعْبِد الرَّْحَمنِ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر أََنا أَفَْعلُ أَْنَت فََعلَْتُهأَُراُه كََما قَالَْت فَقَالَ الرَُّجلُ لَا َتفَْعلْ َيا أَ
بىــر كىشــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر   ،تىشــىچهېمالىكقــا ي - 4375

  :نىڭ يېنىغا كېلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
ـــ  ــۇـ ــى ئهب ــدۇراھمانائ ئ ــا ! ب ــۆزىنى(مهن ئايالىمغ ــاالق قىلىــش ) ئ ت

الىم ئــۆزىنى تــاالق قىلىــۋەتتى، بۇنىڭغــا  قــۇقىنى بهرگهن ئىــدىم، ئايــوھ
رەزىيهلالھـۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر  ـ دەپ سورىغانىدى،قانداق قارايسهن؟  

  :ئهنهۇما
  :ئۇ كىشى .، ـ دېدى تاالق بولىدۇ ،تاالق قىلغان بولساــ 
ئابـدۇلالھ   ىدى،دېگهن ـ! ىغىنئۇنداق قىلم! بدۇراھمانائ ھهي ئهبۇــ 

  : رئىبنى ئۆمه
  . دېدىـ  !قىلىپسهنغۇ؟) شۇنداق(دىممۇ؟ ئۆزەڭ ىلمهن قــ 

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ إِذَا َملََّك الرَُّجلُ اْمَرأََتُه أَْمَرَهـا   - 4376
أُرِْد إِلَّا َواِحَدةً فََيْحِلـُف َعلَـى ذَِلـَك     فَالْقََضاُء َما قََضْت بِِه إِلَّا أَنْ ُيْنِكَر َعلَْيَها َوَيقُولُ لَْم

  .َوَيكُونُ أَْملََك بَِها َما كَاَنْت ِفي ِعدَِّتَها
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنافىئ  - 4376

ئهر كىشـى ئايالىغـا   : مۇنـداق دەيتتـى   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا  ئىبنى ئـۆمهر  
) تــاالق ھهققىــدىكى(نى بهرگهن بولســا، قــۇقىوئــۆزىنى تــاالق قىلىــش ھ

ئهممـا ئېـرى ئايالىنىـڭ قىلغـان      .ئىشالر ئايالنىڭ دېگىنىـدەك بولىـدۇ  

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 223(ئهلبانى  ①
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ــدۈرۈپ  ىتال ــارازىلىق بىلـ ــا نـ ــش   ” :قىغـ ــاالق قىلىـ ــر تـ مهن پهقهت بىـ
بۇ سۆزىنى ئىسـپاتالش   ېسه ۋەد “سهت قىلغانققۇقىنى بېرىشنىال مهوھ

ــد   ــددەت ئىچىـ ــالى ئىـ ــا، ئايـ ــهم قىاللىسـ ــۈن قهسـ ــائۈچـ ــۇىال بولسـ نى ، ئـ
  . قۇقىغا ئىگهوقايتۇرىۋېلىش ھ) نىكاھسىزال(

 )1178 :مالىك(

عن َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد قَالَ قُلُْت ِلأَيُّوَب َهلْ َعِلْمَت أَنَّ أََحًدا قَالَ ِفي أَْمـُرِك   - 4377
اللَُّهمَّ غَفًْرا إِلَّا َما َحدَّثَنِي قََتاَدةُ َعْن  بَِيِدِك إِنََّها ثَلَاثٌ إِلَّا الَْحَسَن فَقَالَ لَا إِلَّا الَْحَسَن ثُمَّ قَالَ

ـ  الَ كَِثريٍ َمْولَى َبنِي َسُمَرةَ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ
أَلُْتُه فَلَْم َيْعرِفُْه فََرَجْعُت إِلَى قََتاَدةَ فَأَْخَبْرُتُه ثَلَاثٌ قَالَ أَيُّوُب فَلَِقيُت كَِثًريا َمْولَى َبنِي َسُمَرةَ فََس

  .فَقَالَ َنِسَي
  :بتىنمهن ئهييۇ: ھهمماد ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ - 4377

 يىشدې “ئىختىيار ئۆزەڭدە”: ھهسهندىن باشقا بىرەرسىنىڭ سهنــ 
 دىم،دېگهنلىكىنـى بىلهمسـهن؟ ـ دەپ سـورىغانى     لىنىدۇبساېئۈچ تاالق ھ

  :ئۇ
ـ شــۇنداق دەيــدىغانلىقىنى بىلىــمهن،    اليــاق، پهقهت ھهســهننىڭــــ 
  :ئارىدىن كۆپ ئۆتمهي. دېدى

قۇلى  ە جهمهتىنىڭنىڭ بهنى سهمۇرەمهن قهتاد ①!ــ ئهستهغفىرۇلالھ
ــىرنىڭ  ــىردىن، كهسـ ــهلهمهنىڭ  كهسـ ــۇ سـ ــهلهمهدىن، ئهبـ ــۇ سـ ــۇئهبـ  ئهبـ

بۇ سـۆز ئـۈچ   « :نىڭمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهرەيرەدىن پهيغهمبهر ۇھ
دېگهنلىكىنـــــى رىـــــۋايهت قىلغـــــانلىقىنى  »لىنىدۇبســـــاېتـــــاالق ھ
  :ئاندىن. ىدىم، ـ دېدىئاڭلىغان
ئهممــا كېــيىن كهســىر بىــلهن كۆرۈشــۈپ، ئۇنىڭــدىن بــۇ ھهدىــس ــــ 

توغرۇلۇق سورىسام، ئۇ ئۆزىنىـڭ بۇنـداق ھهدىسـنى بىلمهيـدىغانلىقىنى     
رىـپ، كهسـىرنىڭ بۇنـداق    قهتادەنىڭ يېنىغـا بې  ،شۇنىڭ بىلهن. ئېيتتى

  : قهتادە ئېيتسام، دىغانلىقىنىھهدىسنى بىلمهي

                                                 
 .مېنى كهچۈرگىن! هللائى  ①
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  . ①دېدىـ كهسىر ئۇنتۇپ قاپتۇ، ــ 
  )1178 :تىرمىزى(

َعْن َمْسُروقٍ قَالَ َسأَلُْت َعاِئَشةَ َعْن الِْخَيَرِة فَقَالَْت َخيََّرَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  - 4378
  .لَاقًا قَالَ َمْسُروٌق لَا أَُباِلي أََخيَّْرُتَها َواِحَدةً أَْو ِمائَةً َبْعَد أَنْ َتْخَتاَرنِيَعلَْيِه َوَسلََّم أَفَكَانَ طَ

ئهنهـادىن   مهن ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ  : مهسرۇق مۇنداق دەيـدۇ  - 4378
ــالىنى  ــۇش (ئاي ــۆي تۇت ــاكى ئ ــلىقتا ي ــا قويۇشــ ىئ) تۇتماس نىڭ ختىيارىغ
  :ۇىم، ئىدتوغرىسىدا سورىغان ھۆكمى

ـــ  ــبهر پـــ ــهللهم هيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــۆز  ســ ــى ئــ بىزنــ
  :مهن .ـ دېدى؟ بالنغانمۇساېتاالق ھ بۇ .ىىدختىيارىمىزغا قويغانىئ

ىم مېنـى تاللىغانـدىن كېـيىن، ئۇنىڭغـا بېـرىلگهن تـالالش       ئايـال ــ 
   .ھوقۇقى بىر ياكى يۈز تاالق ھېسابالنسىمۇ، بهرىبىر ئهمهسمۇ؟ ـ دېدىم

  )5264 :بۇخارى(

 اْسَتفِْلِحي أَوِ بَِيِدِك، أَْمُرِك: الْمَرأَِتِه الرَُّجلُ: قَالَ إِذَا” :قَالَ اللَِّه، َعْبِد َعْن - 4379
  .“َباِئَنةٌ َواِحَدةٌ فَهَِي فَقَبِلُوَها، َألْهِلَها َوَهَبَها أَْو بِأَْمرِِك،

 :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ) ئىبنى مهسئۇد( ئابدۇلالھ – 4379
 “خـالىغىنىڭنى قىـل  ”يـاكى   “ئىختىيـار ئۆزەڭـدە  ” :شى ئايالىغائهر كى
ئائىلىسـىمۇ ئـۇنى    ،ئاپىرىـپ بهرسـه   ئائىلىسـىگه يـاكى ئايـالىنى   دېسه ۋە

قايتا نىكـاھ قىلمـاي تـۇرۇپ يېنىشىشـقا بولمايـدىغان       ،، بۇقوبۇل قىلسا
  . ②لىنىدۇبساېتهرىقىدىكى تاالق ھ

  )9627 :»ئهلكهبىر«(

  .“َيِمٌني َيِمٌني فَهَِي َوإِال طَالقًا، َنَوى كَانَ إِنَّ” :قَالَ وٍد،َمْسُع اْبنِ َعنِ - 4380

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 205(ئهلبانى  ①
ــهھىه ھهدىســنىڭ      ): 7774(ھهيســهمى  ② ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ئايـالىنى  : رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ئىبنى مهسئۇد - 4380
دېـگهن سـۆزدىن تـاالق     “سـهن ماڭـا ھـارام   ” ئۆزىگه ھارام قىلغان كىشـى 

 ،سابولمى) ئۇنداق( .لىنىدۇبساېقىلىشنى نىيهت قىلغان بولسا، تاالق ھ
  . ①ھېسابلىنىدۇ ئۇ قهسهم

  )2963/2: »ئهلكهبىر«(

قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ كَانَ الرَُّجلُ إِذَا طَلََّق اْمَرأََتُه ثَلَاثًا قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها َجَعلُوَها  - 4381
َصْدًرا ِمْن إَِماَرِة ُعَمَر فَلَمَّا َواِحَدةً َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َو

  .َرأَى النَّاَس قَْد َتَتاَبُعوا ِفيَها قَالَ أَجِيُزوُهنَّ َعلَْيهِْم
ــاس   - 4381 ــى ئاببـ ــا  ئىبنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ : مۇنـ
رەزىيهلالھـۇ   بهكـرى  ئهبۇ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهنپهيغهمبهر 

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دەۋرىنىـڭ دەسـلهپكى     مهر ىـدە ۋە ئـۆ  لىرنىڭ دەۋرئهنهۇ
ئهر كىشى تېخى بىرگه بولمىغـان ئايـالىنى بىـراقال ئـۈچ     مهزگىللىرىدە، 

ئـــۆمهر كېـــيىن،  .، بىـــر تـــاالق ھېســـابلىناتتىتـــاالق قىلىۋەتســـه، بـــۇ
ــۇ  ــۇ ئهنه ــڭ رەزىيهلالھ ــانلىقىنى    خهلقنى ــۇنداق قىلىۋاتق ــىال ش ھه دېس

  :كۆرۈپ
ـــ  ــا قىلــ تـــاالقنىمۇ ئـــۈچ تـــاالق  )ئـــۈچ(ۇ بـــغـــان ىنبىـــرال ۋاقىتتـ

   .②دېدى ـ! الڭالربساېھ
  )2199 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إَِياسِ ْبنِ الُْبكَْيرِ أَنَُّه قَالَ طَلََّق َرُجلٌ اْمَرأََتُه ثَلَاثًـا قَْبـلَ أَنْ    - 4382
َهْبُت َمَعُه أَْسأَلُ لَُه فََسأَلَ َعْبَد اللَِّه ْبـَن  َيْدُخلَ بَِها ثُمَّ َبَدا لَُه أَنْ َيْنِكَحَها فََجاَء َيْسَتفِْتي فَذَ

  .َعبَّاسٍ َوأََبا ُهَرْيَرةَ َعْن ذَِلَك فَقَالَا لَا َنَرى أَنْ َتْنِكَحَها َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا غَْيَرَك
بىـر  : مۇھهممهد ئىبنى ئىياس ئىبنى بۇكهير مۇنداق دەيدۇ - 4382

لىنى ئـــۈچ تـــاالق قىلىۋېتىـــپ، كىشـــى تېخـــى بىـــرگه بولمىغـــان ئايـــا

                                                 
رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇجاھىـد ئىسـىملىك بىـرى      بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ): 7778(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بار، ئۇ ئىبنى مهسئۇدقا ناتونۇش
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 477(ئهلبانى  ②
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ــۇپ     ــىۋالماقچى بول ــلهن يارىش ــڭ بى ــدىنال ئۇنى ــورىغىلى  ئارقى ــۋا س پهتى
رەيرەدىن پهتىـۋا  ۇھـ  ئهبـۇ  بىلهنئىبنى ئابباس  ئىككىمىز بىلله. كهلدى
  :، ئىككىلىسىدۇقسورى

 ساڭا ھاالل بولمايـدۇ،  ياتلىق بولمىغىچه،ئۇ ئايال باشقا بىر ئهرگه ــ 
  . دېدىـ 

  )1204 :مالىك(

 ُتبُينـها،  الواحدة: العاȋ قالوا بن عمرو ابنوهريرة  Ÿوأ عباس ابنـ عن   4383
 أَيَُّها َيا: تعاىل لقوله ثالث، وال واحدة يف عليها عدَّة وال زوج، بعد إال ُتحرِّمها والثالثة
 ِمْن َعلَيهنَّ لَكُم فََما: سُّوُهنََّتَم أنّ قَْبلِ ِمن طَلَّقُْتُموُهنَّ ثُمَّ اǘُƫِمنات َنكْحُتم إذَا آَمُنوا الَّذيَن
 فلـها  شيئا، هلا ُيَسمِّ Ɓ كان وإن هلا، َسمَّى ما نصُف وذلك ، اƫُْتَعةُ وهلا َتْعَتدُّوŒَا ِعدņة
  . الزمة غري وهي ُمْتَعةُ،

 ،ئىبنى ئاببـاس : مۇنداق دەپ كهلگهن رەزىننىڭ رىۋايىتىدە - 4383
 قاتـارلىق سـاھابىلهر  ئهمر ئىبنـى ئـاس   رەيرە ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ۇھ ئهبۇ

 ئايـال ھهققىـدە   ۋەتكهنئېرى تېخى يـېقىن كهلـمهي تـۇرۇپ تـاالق قىلىـ     
بىــر تــاالق قىلغــان بولســا، قايتــا نىكــاھ قىلمىســا       :مۇنــداق دېــگهن 

ئـۈچ تـاالق قىلغـان بولسـا، باشـقا       .يېنىشىشقا بولمايدىغان تاالق بولىدۇ
ولمايـدىغان تـاالق بولىـدۇ، ئـۇ     ئۇ كىشىگه ھاالل ب ،بىر ئهرگه تهگمىگىچه

ئايالنىــڭ ھهر ئىككىلــى ھــالهتته ئىــددەت تۇتۇشــىنىڭ ھــاجىتى يــوق،  
ــاال هللا چــۈنكى ا ــداتائ ــالالرنى  ! ئــى مــۆمىنلهر :قۇرئان ســىلهر مــۆمىن ئاي

ــۇالرنى       ــۇرۇن ئ ــتىن ب ــق قىلىش ــا يېقىنچىلى ــدىن ئۇالرغ ــاڭالر، ئان ئالس
ــددە      ــۈن ئى ــىلهر ئۈچ ــۇالر س ــدا ئ ــۇ چاغ ــهڭالر، ب ــلىقى قويۇۋەتس ت تۈتماس

تويــدىن بــۇرۇن بهلگىلهنــگهن مهھــرى    ئــۇ ئايالغــا   .دېــگهن ①كېــرەك
مهھـرى  ) تويـدىن بـۇرۇن  (ئهگهر  .كېـرەك  ىيېرىمىنى بېرىشھهققىنىڭ 

 هرســهتــوال بىــر نهرســه ب - ئــۇ ئايالغــا ئــاز ھهققــى بهلگىلهنمىــگهن بولســا،
   .بېرىش ۋاجىپ ئهمهس ئهممابولىدۇ، 

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

                                                 
 . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 49سۈرە ئهھزاب،  ①
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 ْبَن اللَِّه َوَعْبَد ُعَمَر ْبَن اللَِّه َوَعْبَد الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 4384
 كَـاُنوا  َيَسـارٍ  ْبَن َوُسلَْيَمانَ ِشَهابٍ َواْبَن ُمَحمٍَّد ْبَن َوالْقَاِسَم اللَِّه َعْبِد ْبَن َوَساِلَم َمْسُعوٍد
  .َنكََحَها إِذَا لَُه لَازٌِم ذَِلَك إِنَّ أَِثَم ثُمَّ َيْنِكَحَها أَنْ قَْبلَ الَْمْرأَِة بِطَلَاقِ لرَُّجلُا َحلََف إِذَا َيقُولُونَ

 ،ماڭـا يېتىشـىچه  : ىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ  مال – 4384
، ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئـــۆمهر ب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــا

، سـالىم  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ۇلالھ ئىبنى مهسئۇد ، ئابدرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
، قاسـىم ئىبنـى مـۇھهممهد، ئىبنـى     رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئىبنى ئابـدۇلالھ  
 ئهر كىشـــى: يمان ئىبنـــى يهســـار قاتـــارلىق ئـــالىمالرالۇشـــىهاب ۋە ســـ

تــاالق  )تېخــى ئــۆيلهنمهي تــۇرۇپ(نىكاھىغــا ئالمــاقچى بولغــان ئايــالنى  
قهسىمىگه خىالپلىـق   ىپ، كېيىن بۇقىلىۋېتىدىغانلىقىغا قهسهم ئىچ

ـ ،  ئۇ ئايالنى تاالق قىلىشى الزىـم  )ئۆيلهنگهندىن كېيىن(غان بولسا، قىل
   .رىغاندەپ قا

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

 اْمَرأٍَة كُلƌ قَالَ ِفيَمْن َيقُولُ كَانَ َمْسُعوٍد ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 4385
  .َعلَْيِه َشْيَء فَلَا بَِعْينَِها اْمَرأَةً أَْو قَبِيلَةً ُيَسمِّ لَْم إِذَا إِنَُّه طَاِلٌق فَهَِي ِكُحَهاأَْن

ماڭـا يېتىشـىچه،   : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   مالىك – 4385
دىغان ھهرقانداق ىئالمهن ”ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 

ياكى بىـر   هئۇ مۇئهييهن بىر قهبىل :كىشى ھهققىدە دېگهن “خوتۇن تاالق
  . ىسىال، ھېچنېمه بولمايدۇ، ـ دېگهنئايالنىڭ ئىسمىنى ئاتىم

 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 4386
َر ِلاْبنِ آَدَم ِفيَما لَا َيْمِلُك َولَا ِعْتَق لَُه ِفيَما لَا َيْمِلُك َولَا طَلَاَق لَُه ِفيَما لَـا  َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َنذْ

  .َيْمِلُك
بوۋىســـىدىن ى ئـــارقىلىق ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـ  - 4386

نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 
   :رىۋايهت قىلىدۇ
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، ئـۆز  ئاتـاپ نهزىـر قىاللمايـدۇ   نهرسىنى  بولمىغان نىڭىئىنسان ئۆز«
قىاللمايدۇ ۋە نىكاھىدا بولمىغان ئايالنى  دقۇلنى ئازا ئىلكىدە بولمىغان
  . ①»تاالق قىاللمايدۇ

  )1181 :تىرمىزى(

  .النِّكَاحِ َبْعَد الطَّلَاَق اللَُّه َجَعلَ َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ - 4387
هللا ا ئۇلۇغ :ھۇ ئهنهۇما مۇنداق دېگهنرەزىيهلالئىبنى ئابباس  - 4387

بىر ئايالنى نىكاھىغـا ئالمـاي   يهنى (تاالقنى نىكاھتىن كېيىن قىلغان 
  . )تۇرۇپ، تاالق قىلغىلى بولمايدۇ

 )قىلغانرىۋايهت بۇخارى مۇئهللهق (

نَُّه طَلَّـَق اْمَرأََتـُه   َعْن َساِلٌم أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَْخَبَرُه أَ - 4388
للَُّه َوِهَي َحاِئȐٌ فَذَكََر ُعَمُر ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَغيȘََّ ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا

طُْهَر فَإِنْ َبـَدا لَـُه أَنْ   َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ ِلُيَراجِْعَها ثُمَّ ُيْمِسكَْها َحتَّى َتطُْهَر ثُمَّ َتِحيȐَ فََت
  .ُيطَلِّقََها فَلُْيطَلِّقَْها طَاِهًرا قَْبلَ أَنْ َيَمسََّها فَِتلَْك الِْعدَّةُ كََما أََمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

ئابــدۇلالھ ) دادام(: مۇنــداق دەيــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ســالىم  - 4388
ــۆمهر   ــى ئ ــا  ئىبن ــۇ ئهنهۇم ــز رەزىيهلالھ ــالىنى ھهي ــاالق  ئاي ــالهتته ت دار ھ
ــۋەتكهن ــوۋام( ىكهن،قىلى ــۆمهر ) ب ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــۇنى  رەزىيهلالھ ــبهر ب پهيغهم

ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇگه يهتكۈزس ــاڭالپ دەرغهزەپ  . ۈپت ــۇنى ئ ب
  :بولغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــا « ــوي ئېيتىــپئۇنىڭغ ــدىن   ! ق ــلهن يېنىشىۋالســۇن، ئان ــالى بى ئاي
يهنه بىر ھهيـز كـۆرۈپ پـاك     پاك بولغاندىن كېيىن،) هيزدىنھ( ئايالىنى

ئاندىن كېيىن تاالق قىلماقچى بولسا، ھهيزدىن  .بولغۇچه تۇتۇپ تۇرسۇن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 942(ئهلبانى  ①
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بۇيرىغـان  هللا ا ،مانا بـۇ  .جىما قىلماي تۇرۇپ تاالق قىلسۇن ھالهتته ۋەپاك 
  . ەپتۇد» تاالق قىلىشتۇر ①ئىددەتكه اليىق

  )4908 :بۇخارى(

َوكَانَ َعْبُد اللَِّه طَلَّقََها َتطِْليقَةً َواِحَدةً فَُحِسَبْت ِمـْن طَلَاِقَهـا   : ةرواي ويف – 4389
  .َوَراَجَعَها َعْبُد اللَِّه كََما أََمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ئايـالىنى  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا   ئابـدۇلالھ  : يهنه بىر رىۋايهتته - 4389
ــاالقمۇ تــاالق   ) الىتىــدەھهيــزدار ھ( بىــر تــاالق قىلىــۋەتكهن ئىــدى، بــۇ ت
ئايـالى بىـلهن    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائابدۇلالھ  شۇنىڭ بىلهن، .الندىبساېھ

ــبهر  ــهللهم  پهيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــهكىلدە ســ ــان شــ بۇيرىغــ
   .يېنىشىۋالدى

 )1471 :مۇسلىم(

َوِهَي َحاِئȐٌ فَذَكََر ذَِلَك ُعَمُر ِللنَّبِيِّ َصـلَّى   َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََتُه - 4390
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ُمْرُه فَلُْيَراجِْعَها ثُمَّ ِلُيطَلِّقَْها طَاِهًرا أَْو َحاِملًا

مۇنــداق رىــۋايهت  دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئــۆمهر   - 4390
، متته تـاالق قىلىـۋەتكهن ئىـدى   نى ھهيـزدار ھـاله  مئايالى مهن :قىلىنىدۇ

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  نى پهيغهمبهر ئىشبۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر ) دادام(
ــهللهم ــۈزۋەس ــبهر  .دىگه يهتك ــاالمپهيغهم ــۆمهرگه   ئهلهيهىسس ــى ئ ھهزرىت

. ئايالى بىلهن يېنىشىۋالسۇنىڭغا ئېيتىپ قويغىن، ئۇن«: مۇنداق دېدى
 بولغانـدا پـاك  ) ھهيزدىن(ئۇ ئايال  ،ساتاالق قىلماقچى بول ئهگهر راستىنال

   .»ياكى ھامىلدار ھالهتته تاالق قىلسۇن
 )1471:مۇسلىم(

َوكَانَ َعْبُد اللَِّه إِذَا ُسِئلَ َعْن ذَِلَك فَقَالَ ِلأََحِدِهْم أَمَّا أَْنـَت  : رواياته ومن – 4391
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرنِي بَِها فَإِنْ كُْنـَت  طَلَّقَْت اْمَرأََتَك َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ فَإِنَّ َرُسولَ ال

                                                 
سىلهر ئايالالرنى تـاالق قىلسـاڭالر،   ) ئۈممىتىڭگه ئېيتقىنكى! (ئى پهيغهمبهر: تائاالنىڭ هللابۇنىڭدىن  ①

دېـگهن بـۇيرۇقى مهقسـهت     تـاالق قىلىڭـالر  ) اليىـق پهيتـته يهنـى پـاكلىق ھالىتىـدە     (ئۇالرنىڭ ئىددىتىگه 
 .قىلىنغان
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ْن طَلَّقَْتَها ثَلَاثًا فَقَْد َحُرَمْت َعلَْيَك َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا غَْيَرَك َوَعَصْيَت اللََّه َتَعالَى ِفيَما أََمَرَك ِم
  .طَلَاقِ اْمَرأَِتَك
رەزىيهلالھـۇ  ئابدۇلالھ : ىلگهنمۇنداق دېي يهنه بىر رىۋايهتته - 4391
  :ىغانالرغابۇ مهسىله ھهققىدە سوئال سور ئهنهۇما
 پهيغهمـبهر  ،ئايالىڭنى بىـر يـاكى ئىككـى تـاالق قىلغـان بولسـاڭ      ــ 

ــداق ھــالهتته( ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى  يېنىشىشــقا ) بۇن
ئايـــالىڭنى ئـــۈچ تـــاالق  ئهگهر ).ســـهنمۇ شـــۇنداق قىلغىـــن( بۇيرىغـــان

 دىنئۇنىڭـ  ،گىـپ ېباشـقا بىـر ئهرگه ت   كىۋەتكهن بولساڭ، ئۇ ئايال تاقىلى
 .ئاجراشـقانغا قهدەر سـاڭا ھـارام بولىـدۇ     )لىشهلمهيېر سهۋەبتىن كەبىر(

تائاالنىــڭ هللا ا) بىــراقال ئــۈچ تــاالق قىلىــش ئــارقىلىق (ســهن  ،شــۇنداقال
ئايــالىڭنى قانــداق تــاالق قىلىــش ھهققىــدىكى تهلىماتىغــا خىالپلىــق   

   .بېرەتتى بدەپ جاۋاـ  لىسهن،قىلغان بو
  )6025 :ئهھمهد(

عن أŸ الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَْيَمَن َيْسأَلُ اْبَن ُعَمَر َوأَُبو الزَُّبْيرِ  - 4392
النَّبِـيُّ إِذَا طَلَّقْـُتْم النَِّسـاَء    َيْسَمُع فَقَالَ اْبُن ُعَمَر قََرأَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أَيَُّها 

  .فَطَلِّقُوُهنَّ ِفي قُُبلِ ِعدَِّتهِنَّ
ئابــدۇراھمان  :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهبــۇ زۇبهيــردىن  - 4392

تـاالق  ( ىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر  نىڭئىبنى ئهيمهن
ــۇق ــورىغ ) توغرۇلــ ــوئال ســ ــا  ســ ــداق جــ ــڭ مۇنــ ۋاب انلىقىنى ۋە ئۇنىــ

  :بهرگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
ـــ  ــبهر ـ ــته    پهيغهم ــۇ ھهق ــهللهم ب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــزگه (س بى

ــهندۈرۈپ ــى پهيغه :)چۈش ــبهرئ ــى ! (م ــۈممىتىڭگه ئېيتقىنك ــىلهر ) ئ س
اليىـق پهيتـته يهنـى    (ئايالالرنى تـاالق قىلسـاڭالر، ئۇالرنىـڭ ئىـددىتىگه     

  . ىدىقۇغاندېگهن ئايهتنى ئو تاالق قىلىڭالر) پاكلىق ھالىتىدە
  )5247 :ئهھمهد(
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قلت البن عمر إذا طلق الرجل امرأتـه وهـي   قال  ُجَبْيرٍ ْبَن ُيوُنَس عن - 4393
Ýفقال فمه أو إن عجز واستحمق Ýأتعتد بتلك التطليقة Ȑحائ  

مهن ئىبنــى ئــۆمهر : يۇنــۇس ئىبنــى جــۇبهير مۇنــداق دەيــدۇ  - 4393
  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

بـۇ تـاالق    ،هيزدار ھالىتىدە تاالق قىلىۋەتسهبىر كىشى ئايالىنى ھــ 
  :ئۇىم، ىددەپ سورىغانـ  ؟ئىناۋەتلىكمۇ

ـــ  ــقا ـ ــۈننهتكه اليىــق (! ؟ئىناۋەتلىــك بولمىســۇن نېمىش ــاالق ) س ت
ئايـالىنى  ) ھهيـزدار (ۋە ھاماقهتلىك قىلىـپ،   قىلىشتىن ئاجىز كېلىپ

   .دېدى ـ! تاالق قىلسا، بۇ ئىناۋەتلىك بولمامدىكهن؟
  )1471 :مۇسلىم(
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ۋە  ت، ساراڭ، مهسكىشىنىڭ ئايالىنى تاالق قىلىشقا زورالنغان
  نىڭ قىلغان تالىقىالرقۇل قاتارلىق

َعْن ثَابِِت ْبنِ الْأَْحَنِف أَنَُّه َتَزوََّج أُمَّ َولٍَد ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ الَْخطَّابِ  - 4394
ُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ الَْخطَّابِ فَجِئُْتُه فََدَخلُْت َعلَْيِه فَإِذَا ِسَياȓٌ قَالَ فََدَعانِي َعْبُد اللَِّه ْب

بِِه  َمْوُضوَعةٌ َوإِذَا قَْيَداِن ِمْن َحِديٍد َوَعْبَداِن لَُه قَْد أَْجلََسُهَما فَقَالَ طَلِّقَْها َوإِلَّا َوالَِّذي ُيْحلَُف
ا قَالَ فَقُلُْت ِهَي الطَّلَاُق أَلْفًا قَالَ فََخَرْجُت ِمْن ِعْنِدِه فَأَْدَركُْت َعْبَد اللَِّه فََعلُْت بَِك كَذَا َوكَذَ

طَلَاقٍ ْبَن ُعَمَر بِطَرِيقِ َمكَّةَ فَأَْخَبْرُتُه بِالَِّذي كَانَ ِمْن َشأْنِي فََتَغيȘََّ َعْبُد اللَِّه َوقَالَ لَْيَس ذَِلَك بِ
َعلَْيَك فَاْرجِْع إِلَى أَْهِلَك قَالَ فَلَْم ُتقْرِْرنِي َنفِْسي َحتَّى أََتْيُت َعْبَد اللَِّه ْبـَن   َوإِنََّها لَْم َتْحُرْم

ْبُد اللَِّه الزَُّبْيرِ َوُهَو َيْوَمِئٍذ بَِمكَّةَ أَِمٌري َعلَْيَها فَأَْخَبْرُتُه بِالَِّذي كَانَ ِمْن َشأْنِي َوبِالَِّذي قَالَ ِلي َع
قَالَ فَقَالَ ِلي َعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ لَْم َتْحُرْم َعلَْيَك فَاْرجِْع إِلَى أَْهِلَك َوكََتـَب إِلَـى   ْبُن ُعَمَر 

َمنِ َوأَنْ َجابِرِ ْبنِ الْأَْسَوِد الزُّْهرِيِّ َوُهَو أَِمُري الَْمِديَنِة َيأُْمُرُه أَنْ ُيَعاِقَب َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْبِد الرَّْح
ي َي َبْينِي َوَبْيَن أَْهِلي قَالَ فَقَِدْمُت الَْمِديَنةَ فََجهََّزْت َصِفيَّةُ اْمَرأَةُ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر اْمَرأَِتُيَخلِّ

ِليَمِتي َحتَّى أَْدَخلَْتَها َعلَيَّ بِِعلْمِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ثُمَّ َدَعْوُت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َيْوَم ُعْرِسي ِلَو
  .فََجاَءنِي

ئابـدۇراھمان ئىبنـى   : بنى ئهھنهف مۇنداق دەيـدۇ ىسابىت ئ - 4394
ــدىم     ــان ئى ــا ئالغ ــدىكىنى نىكاھىمغ ــر دې ــى خهتتابنىــڭ بى ــد ئىبن  .زەي

ئۇنىــڭ ئــۆيىگه بېرىــپ . چــاقىردىمېنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئابــدۇراھمان 
يـۇپ،  تۆمـۈر كىشـهندىن ئىككىنـى قو    قارىسام، ئالدىغا قامچىدىن بىرنى،

  :مېنى كۆرۈپ .ئىككى يېنىغا قۇلدىن ئىككىنى تۇرغۇزۇپ قويۇپتۇ
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بىـلهن   نىـڭ نـامى  هللا، بولمىسـا  بۇ دېدەكنى تاالق قىلىسـهن سهن ــ 
. دېـدى ـ   مهن،ۋېتىڭنى كۆرسـىتى ۈكـ ۈلۈقهسـهم قىلىمهنكـى، سـاڭا كۆرگ   

   :مهن
دېـدىم ۋە ئۇنىـڭ يېنىـدىن    ـ ئۇ خوتـۇن مىـڭ تـاالق،      ،ئۇنداق بولساــ 

دا ئابدۇلالھ ئىبنى ىمهككه يول )ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهي(. تتىمچىقىپ كه
ئۇنىڭغـا بولغـان ۋەقهنـى     رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا يولۇقـۇپ قالـدىم ۋە  ئۆمهر 

  :ئۇ بۇنى ئاڭالپ قاتتىق غهزەپلهندى ۋە .ئاڭالتتىم
ـــ  ــۇـ ــارام بو     ب ــاڭا ھ ــلهن س ــڭ بى ــڭ بۇنى ــاالق ئهمهس، ئايالى ــۇپت  ل

كۆڭلــۈم . دېــدى ـــ! نىــڭ يېنىغــا قــايتقىنئايالىڭ )دەرھــال. (كهتمهيــدۇ
تىــدىكى ئهمىــرى ئابــدۇلالھ ئىبنــى قشــۇ ۋامهككىنىــڭ  ئهمىــن تاپمــاي،

ئابـدۇلالھ ئىبنـى   . بولغان ۋەقهنى ئـاڭالتتىم  باردىم ۋەزۇبهيرنىڭ يېنىغا 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇزۇبهير 
پ كهتمهيـدۇ، ئايالىڭنىـڭ   لـۇ بۇ تاالق بىلهن ئايالىڭ ساڭا ھارام بوــ 
كه جابىر ئىبنى ئهسـۋەد  ئهمىرىدېدى ۋە مهدىنىنىڭ  ـ! غا قايتقىنيېنى

، ماڭا تهھدىت سـالغان ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇراھماننى     مهكتۇب يېزىپ
. قويۇشــقا بــۇيرۇدى ئىختىيارىمىزغــا ئىككىمىزنــى جازاالشــقا ۋە ئايــالىم

لالھ ئىبنـــى ئابـــدۇ .مهككىـــدىن مهدىـــنىگه كهلـــدىم ،شـــۇنىڭ بىـــلهن
بهردى، ھهتتـا   بجابـدۇ ) توي ئۈچـۈن (يه ئايالىمنى ى سهفىئۆمهرنىڭ ئايال

 ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر    )ئېـرى ( مېنىڭ قېشىمغىچه ئهكىلىپ قويدى،
رەزىيهلالھۇ توي كۈنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر . بۇ ئىشتىن خهۋەردار ئىدى

   .ىم، كېلىپ زىياپهتكه قاتناشتىىدنىمۇ زىياپهتكه چاقىرغانئهنهۇما
 )1245 :مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلƌ طَلَاقٍ َجاِئٌز  - 4395
  .إِلَّا طَلَاَق الَْمْعُتوِه الَْمْغلُوبِ َعلَى َعقِْلِه

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4395
  : ېگهنمۇنداق د يهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمبهر 
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دىن باشقا ھهرقانـداق كىشـىنىڭ قىلغـان    ئادەمئهقلىنى يوقاتقان «
   .①»لىنىدۇبتالىقى تاالق ھېسا

  )1191 :تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ َتقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا طَلَاَق  - 4396
  .ي ِغلَاقٍَولَا َعَتاَق ِف

ــۇ  - 4396 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

بىـــرەر نهرســـىنى ئاڭقىرالمايـــدىغان ۋە تاللىيالمايـــدىغان ھالغـــا  «
ــىنىڭ قى   ــان كىش ــۈپ قالغ ــازا  چۈش ــۇل ئ ــالىقى ۋە ق ــان ت ــى ىقىل دلغ ش

  . ②»ئىناۋەتسىز
  )2193 :ۇدداۋ ئهبۇ(

  .طَلَاٌق ِلَسكَْرانَ َولَا ِلَمْجُنوٍن لَْيَس ُعثَْمانُ َوقَالَ - 4397
نىڭ تمهجنۇننىـــڭ ۋە مهســـ: رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇئوســـمان  - 4397

   .ېگهندـ ، كۈچكه ئىگه ئهمهسقىلغان تالىقى 
  )رىۋايهت قىلغانبۇخارى مۇئهللهق (

  .الُْمَوْسوِسِ طَلَاُق ُزَيُجو لَا َعاِمرٍ ْبُن ُعقَْبةُ َوقَالَ - 4398
 ـ ئــۆزىگه    ئــۆز: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۇقبه ئىبنــى ئــامىر    - 4398

كــۈچكه ئىــگه پ قالغــان كىشــىنىڭ قىلغــان تــالىقى لــۇســۆزلهيدىغان بو
   .ېگهندـ ، ئهمهس

  )قىلغان رىۋايهتبۇخارى مۇئهللهق (

ِه َوَسلََّم قَالَ طَلَاُق الْأََمِة َتطِْليقََتاِن َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 4399
  .َوِعدَُّتَها َحْيَضَتاِن

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 207(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1919(ئهلبانى  ②
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ــۇ  - 4399 ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ئهنهـ
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

بىلهنــال ئېرىــدىن پۈتــۈنلهي ئاجرىشــىپ    دېــدەك ئىككــى تــاالق   «
   ②.»چىقىدۇ ئىددىتىدىن بىلهن قېتىملىق ھهيزئىككى  ۋە ①كېتىدۇ

  )1182 :تىرمىزى(

ـ َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ إِذَا طَلََّق الَْعْبُد اْمَرأََتُه َتطِْليقََتـْينِ    4400
أََمةً َوِعدَّةُ الُْحرَِّة ثَلَـاثُ ِحـَيȐٍ   فَقَْد َحُرَمْت َعلَْيِه َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه ُحرَّةً كَاَنْت أَْو 

  .َوِعدَّةُ الْأََمِة َحْيَضَتاِن
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنافىئ  - 4400

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر 
قـۇل ئايـالىنى ئىككـى تـاالق قىلسـىال، ئايـالى دېـدەك يـاكى ھـۆر          ــ 

ئايالى ھـۆر   .تهگمىگىچه ئۇنىڭغا ھاالل بولمايدۇبولسۇن، باشقا بىر ئهرگه 
ئىددىتىدىن ئۈچ ھهيز بىلهن، دېدەك بولسـا ئىككـى ھهيـز بىـلهن      ،بولسا

   .دەيتتى چىقىدۇ، ـ
  )1217 :مالىك(

عن أŸ َحَسنٍ َمْولَى َبنِي َنْوفَلٍ أَنَُّه اْسَتفَْتى اْبَن َعبَّاسٍ ِفي َمْملُوٍك كَاَنْت َتْحَتـُه   - 4401
 وكَةٌ فَطَلَّقََها َتطِْليقََتْينِ ثُمَّ ُعِتقَا َبْعَد ذَِلَك َهلْ َيْصلُُح لَُه أَنْ َيْخطَُبَها قَالَ َنَعْم قََضـى بِـذَِلكَ  َمْملُ

  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: مۇنـداق دەيـدۇ  ئهبـۇ ھهسـهن   ئازادگهردىسى بهنى نهۋفهلنىڭ  - 4401

  :دىنەزىيهلالھۇ ئهنهۇمارئىبنى ئابباس مهن 
ئايـالى  (دىن كېـيىن،  ئىككى تاالق قىلغانـ  دېدەكنى ــ نىكاھىدىكى

ئالسـا  نىكاھىغـا  ئايـالنى قايتـا   ئـۇ   قـۇل قىلىنغـان   ئـازاد ) بىلهن بىـرگه 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئابباس  سورىغانىدىم،دەپ ـ  بوالمدۇ؟

                                                 
 .ر ئايال ئۈچ تاالق قىلىنمىغىچه ئېرى بىلهن يېنىشىۋېلىشقا بولىدۇھۆ ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 206(ئهلبانى  ②
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 :ســـهللهمســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەپهيغهمـــبهر چـــۈنكى بولىـــدۇ، ـــــ 
   .①بهردى بدەپ جاۋاـ دەپ ھۆكۈم قىلغان،  »بولىدۇ«

  )2187 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ َمْن أَِذنَ ِلَعْبِدِه أَنْ َيْنِكَح فَالطَّلَاُق  - 4402
أَمَّا أَنْ َيأُْخذَ الرَُّجلُ أََمةَ غُلَاِمِه أَْو أََمةَ َوِليَدِتِه فَلَـا  بَِيِد الَْعْبِد لَْيَس بَِيِد غَْيرِِه ِمْن طَلَاِقِه َشْيءĄ فَ

  .ُجَناَح َعلَْيِه
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنافىئ  - 4402

ــۆمهر  كىمكــى قۇلىنىــڭ ئۆيلىنىشــىگه  : رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــائىبنــى ئ
نلهي شـۇ قۇلنىـڭ   ۈقى پۈتـ قـۇ وقىلغان بولسـا، تـاالق قىلىـش ھ   رۇخسهت 

قۇقىدىن ھېچنېمىگه وباشقىالر ئۇنىڭ تاالق قىلىش ھۋە  قولىدا بولىدۇ
ــدۇئىــگه  ــاكى    .بواللماي ــدىكىنى ي ئهممــا كىشــى ئۆزىنىــڭ قۇلىنىــڭ دې

  . دەيتتىۋالسا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، ـ دېدىكىنىڭ دېدىكىنى ئېلى
  )1218 :مالىك(

 ِعتقُها،: Ʀس األمة طالُق :قال هماعن اهللا رضي عباس بن اهللا عبدـ عن   4403
  . ومرياثها هلا، وِهبُته سيدها، وبيُع هلا، زوجها وطالُق

تۆۋەندىكى  :س رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇئىبنى ئاببا - 4403
، ۋېتىــدۇىبهش ئىشــنىڭ بىــرى دېــدەكنى ئېرىنىــڭ نىكاھىــدىن چىقىر 

ى، خوجايىنىنىـڭ  قىلىنىشـى، ئېرىنىـڭ تـاالق قىلىۋېتىشـ     ئـازاد : ئۇالر
ــو   ــقىالرغا ســ ــاكى باشــ ــى يــ ــۇنى سېتىۋېتىشــ ــى ۋە ۋئــ غا قىلىۋېتىشــ

ــىم قىل  ــخورلىرىغا تهقســ ــىىخوجايىنىنىــــڭ مىراســ  نىــــپ كېتىشــ
   .قاتارلىقالر

 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 473(ئهلبانى  ①
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بِـيَّ  َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها أََراَدْت أَنْ َتْعِتَق َمْملُوكَْينِ لََها َزْوٌج قَالَ فََسـأَلَْت النَّ  - 4404
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك فَأََمَرَها أَنْ َتْبَدأَ بِالرَُّجلِ قَْبلَ الَْمْرأَِة

 ئــازادئايــال ئىككــى قــۇلنى  - ئهنهــا ئهر ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4404
ــۇپ  ــاقچى بولـ ــبهر ،قىلمـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ دىن سـ

ــورىغان ــلىههت سـ ــبهى، پهيغهىدمهسـ ــاالممـ ــالنى  ر ئهلهيهىسسـ ــازادئايـ  ئـ
   .①قىلىشقا بۇيرىدى ئازادرنى هقىلىشتىن بۇرۇن ئ

  )2237 :داۋۇد ئهبۇ(

  . لئال يكون هلا خيار: ـ زاد رزين 4405
) قىلىنغـان  ئـازاد ئېرىـدىن بـۇرۇن   (« :رەزىننىڭ رىۋايىتىدە - 4405

ــا  ــۇش  ئايالغ ــۆي تۇت ــلهن ئ ــرى بى ــاكى  ئې ــار ي ــلىق ئىختىي لىقى تۇتماس
دېـگهن ئىبـارە    »)قىلغىـن  ئـازاد ئېرىنـى ئـاۋۋال   ( ىلمهسلىكى ئۈچۈنبېر

  . قوشۇپ نهقىل قىلىنغان
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت كَـانَ   - 4406
َننِ أَنََّها أُْعِتقَْت فَُخيَِّرْت ِفي َزْوجَِها َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ِفي َبرِيَرةَ ثَلَاثُ ُسَننٍ إِْحَدى السُّ

 َتفُـوُر  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْولَاُء ِلَمْن أَْعَتَق َوَدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالُْبْرَمـةُ 
أُْدٌم ِمْن أُْدمِ الَْبْيِت فَقَالَ أَلَْم أََر الُْبْرَمةَ ِفيَها لَْحٌم قَالُوا َبلَى َولَِكـْن  بِلَْحمٍ فَقُرَِّب إِلَْيِه ُخْبٌز َو

  .ذَِلَك لَْحٌم ُتُصدَِّق بِِه َعلَى َبرِيَرةَ َوأَْنَت لَا َتأْكُلُ الصََّدقَةَ قَالَ َعلَْيَها َصَدقَةٌ َولََنا َهِديَّةٌ
ئىسىملىك (بهرىرە  :داق دېگهنمۇنئهنها  ئائىشه رەزىيهلالھۇ - 4406

بهرىـرە   ،سهۋەبىدىن ئۈچ سۈننهت مهيدانغا كهلـگهن، بۇنىـڭ بىـرى   ) دېدەك
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر  ،قىلىنغانــدىن كېــيىن ئـازاد 
تۇتماســلىق توغرىســىدا ئــۆز   تۇتــۇش يــاكى   ئېــرى بىــلهن ئــۆي   ئــۇنى

ــ ــا قوي ــبهر  ،ئىككىنچىســى. دىئىختىيارىغ لالھۇ ئهلهيهــى ســهلالپهيغهم
 قىلغـان بولسـا، شـۇ ئىگىـدارچىلىق     ئـازاد كىـم  ) ئـۇنى («: يهنه ۋەسهللهم
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ى، بىر كۈنى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   نچىسىئۈچ. دىدې »قىلىدۇ
نـان   ئۇنىـڭ ئالـدىغا   .ئۆيگه كىرگهندە قازاندا گۆش قايناۋاتاتتى ۋەسهللهم

  :ۋە باشقا قاتتىق ـ قۇرۇق نهرسىلهر كهلتۈرۈلگهنىدى
  :ۇنىڭغائ. ـ دەپ سورىدى قازاندىكى گۆشچۇ؟ــ 
ســهدىقه قىلغانىــدى، ســهن ســهدىقه بهرىــرەگه گۆشــنى بىرســى ئــۇ ــــ 

  :يىلگهنىدىدې يېمهيسهن، ـ
 ، ـ ھهدىيه بولىدۇ) بهرىرەدىن(بىزگه  غان بىلهن،ئۇنىڭغا سهدىقه بولــ 

  . دىدې
  )5279 :بۇخارى(

انَ َزْوُجَها ُحرŋا قَْولُ الْأَْسَوِد ُمْنقَِطٌع َوقَْولُ اْبنِ قَالَ الْأَْسَوُد َوكَ: ويف رواية - 4407
  .َعبَّاسٍ َرأَْيُتُه َعْبًدا أََصحُّ

نىــڭ ئېــرى ھــۆر كىشــى ەبهرىر: ئهســۋەد، يهنه بىــر رىــۋايهتته - 4407
يهنــى (مــۇنقهتىئ  ســۆزى ئۇنىــڭ: ئهممــا ئىمــام بۇخــارى. ېــگهندـ ئىــدى،   
ــهن ــۋايهت  هسـ ــان رىـ ــۈپ قالغـ ــاس  ئ .)دى ئۈزۈلـ ــى ئاببـ ــۇ ىبنـ رەزىيهلالھـ

دېـگهن   “مۈمهن ئۇنىڭ ئېرىنىڭ قۇل ئىكهنلىكىنى كـۆرد ” :نىڭئهنهۇما
   .دەيدۇـ سۆزى ئهڭ توغرا، 

  )6754 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َزْوَج َبرِيَرةَ كَانَ َعْبًدا ُيقَالُ لَُه ُمِغيثٌ كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيـِه   - 4408
َيْبِكي َوُدُموُعُه َتِسيلُ َعلَى ِلْحَيِتِه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلعبَّاسٍ َيا َيطُوُف َخلْفََها 

ـ  ِه َعبَّاُس أَلَا َتْعَجُب ِمْن ُحبِّ ُمِغيٍث َبرِيَرةَ َوِمْن ُبْغȐِ َبرِيَرةَ ُمِغيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َراَجْعِتِه قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه َتأُْمُرنِي قَالَ إِنََّما أََنا أَْشفَُع قَالَْت لَا َحاَجةَ ِلي ِفيِهَوَسلََّم لَْو 

ــاس   - 4408 ــى ئاببـ ــا  ئىبنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ : مۇنـ
نىــڭ ەنىــڭ ئېــرى مــۇغىس ئىســىملىك قــۇل ئىــدى، ئۇنىــڭ بهرىر ەبهرىر

دا لىرىغىچه ئېقىـپ چۈشـكهن ھالـ   ياشـلىرى سـاقال  ، ئايلىنىپ دائهتراپى
ئۇنىـڭ بـۇ ھـالىنى كـۆرگهن      .تۇرۇپتـۇ  چه كۆز ئالدىمداىتېخ يىغلىغىنى
  :غارەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابباس  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
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 ۈشـىدىن ۋە نـى بـۇنچه ياخشـى كۆر   ەمۇغىسـنىڭ بهرىر ! ئاببـاس ــ ئى 
. دېــدى ـــ! ؟مهمســهنكىــدىن ئهجهپلهنۈنىــڭ ئۇنىڭغــا شــۇنچه ئۆچلەبهرىر

  :گهەئاندىن بهرىر
  :بهرىرە. دېدى ـ! ؟ان بولساڭچۇىۋالغئېرىڭ بىلهن يېنىشــ 
ـ   ؟ىنىڭمـۇ سـېنىڭ مېنـى يېنىشىشـقا بۇيرىغ    ،بۇ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . ەپ سورىدىد
  :رەبهرى گهنىدى،دې ، ـياق، مهن ئۇنىڭغا شاپائهت قىلىۋاتىمهنــ 
   .دېدىـ هتىياجىم يوق، ېمېنىڭ ئۇنىڭغا ھېچبىر ئ ،ئۇنداقتاــ 

  )5283 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه أَنَُّه قَالَ طَلَاُق السُّنَِّة َتطِْليقَةٌ َوِهَي طَاِهٌر ِفي غَْيرِ جَِماعٍ فَـإِذَا   - 4409
طَلَّقََها أُْخَرى ثُمَّ َتْعَتدُّ َبْعـَد ذَِلـَك    َحاَضْت َوطَُهَرْت طَلَّقََها أُْخَرى فَإِذَا َحاَضْت َوطَُهَرْت

  .بَِحْيَضٍة
 سـۈننهتكه ئۇيغـۇن تـاالق قىلىـش    : ئابدۇلالھ مۇنداق دەيـدۇ  - 4409

جىمـا   ،ھهيـزدىن پـاك بولغانـدىن كېـيىن    ئايالى ) ئېرى( :مۇنداق بولىدۇ
ئانـدىن ھهيـز كـۆرۈپ پـاك بولغانـدىن       .ىـدۇ قىلماي تۇرۇپ بىر تاالق قىل

ھهيــز كــۆرۈپ پــاك يهنه بىــر ئانــدىن  .ىــدۇنه بىــر تــاالق قىليه ،كېــيىن
كېـيىن بىـر ھهيـز     ئۇنـدىن  .دۇيهنه بىر تـاالق قىلىـ   ،بولغاندىن كېيىن

  . ①ئىددىتى تۈگهيدۇ) ئايالنىڭ(كۆرسىال 
  )3394 :ئىانهس(

قَةً أَْو َتطِْليقََتْينِ عن ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيقُولُ أَيَُّما اْمَرأٍَة طَلَّقََها َزْوُجَها َتطِْلي - 4410
أَوَّلُ ثُمَّ َتَركََها َحتَّى َتِحلَّ َوَتْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه فََيُموَت َعْنَها أَْو ُيطَلِّقََها ثُمَّ َيْنِكُحَها َزْوُجَها الْ

  . فَإِنََّها َتكُونُ ِعْنَدُه َعلَى َما َبِقَي ِمْن طَلَاِقَها
ئېرى : مۇنداق دەيدۇالھۇ ئهنهۇ رەزىيهلئۆمهر ئىبنى خهتتاب  - 4410

نى توشـقۇزۇپ  ئىـددىتى  ،ندىن كېـيىن بىر ياكى ئىككى تاالق قىلىۋەتكه
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) ئۇنىڭـدىنمۇ (قالغـان يـاكى   بۇ ئېـرى ئۆلـۈپ    كهن ۋەباشقا بىر ئهرگه تهگ
بـۇرۇنقى ئېـرى نىكـاھالپ ئالسـا، ئۇنىـڭ بـۇرۇن        تاالق قىلىنغان ئايـالنى 

ئىككــى يــاكى بىــر  ىــدىنىقتالقېتىملىــق قىلغــان بىــر يــاكى ئىككــى 
  . ىدۇغان بولقال ئېشىپ ھهققىتاالق قىلىش قېتىم 

 )1244 :مالىك(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْبَغȐُ الَْحلَالِ إِلَى اللَّـِه   - 4411
  .َتَعالَى الطَّلَاُق
ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، دىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر  - 4411
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

  . ①»ۇئهڭ يامان كۆرىدنى تاالق ىنھاالل ئىشالر ئىچىد تائاالهللا ا«
 )2178 :داۋۇد ئهبۇ(

 ال”: قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعْنُه، اللَُّه َرِضَي ُموَسى، أَبِي َعْن - 4412
  .“الذَّوَّاقَاِت َوال الذَّوَّاِقَني ُيِحبُّ ال َوَتَعالَى َتَباَرَك اللََّه إِنَّ رِيَبةَ، ِمْن إِال النَِّساُء ُتطَلَُّق

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    – 4412 ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئهب
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــالالرنى« ــانلىق  ) ئىســتىلىدە(پهقهت  ئاي ــدا بولغ ــان پهي ــرەر گۇم  ىبى
تائــاال تــوال خوتــۇن   هللا ا لــېكىنســهۋەبىدىنال تــاالق قىلىشــقا بولىــدۇ،    

   .②»گىدىغان ئايالالرنىمۇ ياقتۇرمايدۇېئالىدىغانالرنىمۇ، توال ئهرگه ت
  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر« ؛1497 :بهززار(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَيَُّما اْمـَرأٍَة َسـأَلَْت    َعْن ثَْوَبانَ أَنَّ َرُسولَ - 4413 
  .َزْوَجَها طَلَاقًا ِمْن غَْيرِ َبأْسٍ فََحَراٌم َعلَْيَها َراِئَحةُ الَْجنَِّة

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 472(ئهلبانى  ①
ــۇ ھهدىســن): 7761(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئىمراننىــڭ   ب ى بهززار ۋە تهبهرانــى رى

 . ئىشهنچلىك ياكى ئهمهسلىكىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن
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ــهۋبان  - 4413 ــۇ سـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  : ېگهند مۇنداقسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

ــدىن « ــىزبسهۋەئېرىــ ــال   الســ ــان ئايــ ــنى تهلهپ قىلغــ ئاجرىشىشــ
  . ①»قىنى پۇراشتىنمۇ مهھرۇم قىلىنىدۇىجهننهتنىڭ پۇر

  )1187 :تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّاُس َوالرَُّجلُ ُيطَلُِّق اْمَرأََتُه َما َشاَء أَنْ ُيطَلِّقََها َوِهَي  - 4414
اْرَتَجَعَها َوِهَي ِفي الِْعدَِّة َوإِنْ طَلَّقََها ِمائَةَ َمرٍَّة أَْو أَكْثََر َحتَّى قَالَ َرُجـلٌ ِلاْمَرأَِتـِه    اْمَرأَُتُه إِذَا

َواللَِّه لَا أُطَلِّقُِك فََتبِينِي ِمنِّي َولَا آوِيِك أََبًدا قَالَْت َوكَْيَف ذَاَك قَالَ أُطَلِّقُِك فَكُلََّمـا َهمَّـْت   
َتْنقَِضَي َراَجْعُتِك فَذََهَبْت الَْمْرأَةُ َحتَّى َدَخلَْت َعلَى َعاِئَشةَ فَأَْخَبَرْتَها فََسـكََتْت   ِعدَُّتِك أَنْ

 َوَسـلََّم  َعاِئَشةُ َحتَّى َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرْتُه فََسكََت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
الْقُْرآنُ الطَّلَاُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَسـاٍن قَالَـْت َعاِئَشـةُ     َحتَّى َنَزلَ

  .فَاْسَتأَْنَف النَّاُس الطَّلَاَق ُمْسَتقَْبلًا َمْن كَانَ طَلََّق َوَمْن لَْم َيكُْن طَلََّق
: ۇمۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدئهنهــادىن  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4414

كىشـىلهر  ) تاالققا مۇناسـىۋەتلىك ئـايهتلهر نازىـل بولۇشـتىن ئىلگىـرى     (
ئايالىنىــڭ ئىــددىتى . قىالتتــى تــاالق خالىغــانچه لىرىئايــاللىرىنى ئــۆز

تـــاالق قېـــتىم يـــۈزدىن ئـــارتۇق  چىقىشـــتىن بـــۇرۇن قايتۇرۇۋالســـىال،
بىـر   .تۇتـۇپ تـۇرااليتتى   تهقدىردىمۇ، ئايالىنى يهنه نىكاھىداقىلىۋەتكهن 

  :ئايالىغا دەمئا
ـــ  ــېنى ـ ــۈمهن س ــله   پۈت ــهن بى ــايمهن، س ــاالقمۇ قىلم ــر نلهي ت ن بى

  :ئايالى. دېدىتۆشهكتىمۇ بولمايمهن، ـ 
  :ئادەمئۇ  ەپ سورىغانىدى،دـ بۇ قانداق گهپ؟ ــ 

مهن ســېنى تــاالق قىلىــمهن، ھهر قېــتىم ئىــددىتىڭ چىقــاي      ــــ 
مېنىـڭ  ئايـال   ئـۇ  ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ـ دېـدى ۋالىمهن،  ۇيهنه قايتۇر ،گهندەېد

ــا ميېنى ــپكېلغ ــى  ى ــۋال ئېيتت ــى   . ئهھ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
ــهللهم  ــچه ۋەســ ــدىمكهلگىــ ــېمه دېمىــ ــبهر . ھېچنــ ــايهت، پهيغهمــ نىهــ
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پهيغهمــبهر  .ېيتــتىمئــۇ ئايالنىــڭ دەردىنــى ئ .ئهلهيهىسســاالممۇ كهلــدى
 :شـۇ چاغـدا  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممۇ ھېچنېمه دېمهي ئولتـۇردى 

)ــ ــدىغان قايت ــقا بولى ــدىن    )ا يارىشىش ــدۇر، ئۇنىڭ ــاالق ئىككــى قېتىم ت
يهنـى  ( ياكى ياخشىلىق بىـلهن  چىرايلىقچه تۇتۇش )خوتۇنىنى( كېيىن

ــاي، ــۇم قىلمـ ــاي،  زۇلـ ــى قىلمـ ــان گېپىنـ ــدىن  يامـ ــىلهرنى ئۇنىڭـ كىشـ
  .نازىل بولدىدېگهن ئايهت  ①قويۇۋېتىش الزىم )يىراقالشتۇرماي

 )بــۇرۇن(، شــۇنىڭ بىــلهن: اق دەيــدۇمۇنــد ئهنهــا ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ
ھهممىســى  ،تــاالق قىلمىغــانالر بولســۇن )تېخــى( يــاكىتــاالق قىلغــانالر 
   .②تاالقنى ئايهتكه ئۇيغۇن قىلىدىغان بولدىيېڭىدىن باشالپ 

 )1192 :تىرمىزى(

ُيَراجُِعَها َولَا َحاَجةَ  َعْن ثَْورِ ْبنِ َزْيٍد الدِّيِليِّ أَنَّ الرَُّجلَ كَانَ ُيطَلُِّق اْمَرأََتُه ثُمَّ - 4415
َك َوَتَعالَى لَُه بَِها َولَا ُيرِيُد إِْمَساكََها كَْيَما ُيطَوِّلُ بِذَِلَك َعلَْيَها الِْعدَّةَ ِلُيَضارََّها فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَباَر

  .ُه َيِعظُُهْم اللَُّه بِذَِلَكَولَا ُتْمِسكُوُهنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد șَلََم َنفَْس
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   سهۋر ئىبنـى زەيـد دىيلىـدىن     - 4415

ئـۆي تۇتـۇش مهقسـىتىدە ئهمهس،     ۋە تهتتىېنى تاالق قىلىۋالرئايال لهرئهر
 تىدەىسـ قغا زىيانكهشلىك قىلىش مهىئايال ،ئۇزارتىپ نىئىددىتى بهلكى
ــىۋاالتتى يهنه ــلهن .يېنىشـ ــۇنىڭ بىـ ــۇالرتاهللا ا ،شـ ــاال ئـ ــا ئـ نى ئاياللىرىغـ

 :مۇنــۇ ئــايهتنى نازىــل قىلغــان    بــۇيرۇپ، زىيانكهشــلىك قىلماســلىققا 
    ،ئۇالرنىـڭ ئىـددىتى توشـاي     سىلهر ئايـالالرنى تـاالق قىلغـان بولسـاڭالر

ــا،  ــان بولسـ ــىپ،   دەپ قالغـ ــرايلىقچه يارىشـ ــلهن چىـ ــۇالر بىـ ــۇالرنى ( ئـ ئـ
 هن قويـۇۋېتىڭالر، يـاكى ئـۇالرنى ياخشـىلىق بىـل     تۇتۇڭالر )نىكاھىڭالردا

ــۈزۈپ    ــان يهتك ــىتىدە زىي ــش مهقس ــۇم قىلى ــاڭالر  ،زۇل ــۇالرنى تۇتۇۋالم  .ئ
يهنـى كىمكـى چىـرايلىقچه ئـۆي تۇتـۇش      ( كىمكى شـۇنداق قىلىـدىكهن  

ــۇم قىلىــش     ــددىتىنى ئۇزارتىــپ زۇل ــلهن ئهمهس، بهلكــى ئى نىيىتــى بى

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 229سۈرە بهقهرە،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 208(ئهلبانى  ②
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ئــۆزىگه ئــۆزى زۇلــۇم قىلغــان  ،)نىيىتىــدە خوتــۇنى بىــلهن يارىشــىدىكهن
  . ①دۇبولى

  )1248 :مالىك(

َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ ِعْمَرانَ ْبَن ُحَصْينٍ ُسِئلَ َعْن الرَُّجـلِ ُيطَلِّـُق    - 4416
َت َراَجْعاْمَرأََتُه ثُمَّ َيقَُع بَِها َولَْم ُيْشهِْد َعلَى طَلَاِقَها َولَا َعلَى َرْجَعِتَها فَقَالَ طَلَّقَْت ِلَغْيرِ ُسنٍَّة َو

  .ِلَغْيرِ ُسنٍَّة أَْشهِْد َعلَى طَلَاِقَها َوَعلَى َرْجَعِتَها َولَا َتُعْد
ــدۇ   - 4416 ــداق دەي ــدۇلالھ مۇن ــى ئاب ــف ئىبن ــر كىشــى  : مۇتهررى بى

دىن كېـــيىن، ئايـــالىنى تـــاالق قىلغانـــ ئىمـــران ئىبنـــى ھۈســـهيندىن
يېنىشىۋالغان، لېكىن تاالق قىلغانـدىمۇ، يېنىشـىۋالغاندىمۇ گـۇۋاھچى    

لتۈرمىگهن كىشىنىڭ ھۆكمى ھهققىدە سورىغانىدى، ئىمران ئىبنـى  كه
  :ھۈسهين

. ــ ھهر ئىككىلىسـىنى سـۈننهتكه خىـالپ ھالـدا قىلغـان بولىسـهن      
بۇ ئىشنى  تاالق قىلغاندىمۇ، يېنىشىۋالغاندىمۇ گۇۋاھچى كهلتۈرگىن ۋە

   .②ـ دەپ جاۋاب بهردى! تهكرارلىمىغىن
  )2186 :داۋۇد ئهبۇ(

ي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيِحلƌ َعْن أَبِ - 4417
  .ِلاْمَرأٍَة َتْسأَلُ طَلَاَق أُْخِتَها ِلَتْسَتفْرِغَ َصْحفََتَها فَإِنََّما لََها َما قُدَِّر لََها

ىلىنىـدۇكى،  دىن رىـۋايهت ق ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ – 4417
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــداق« ــڭ   ھهرقانـ ــڭ ئۆزىنىـ ــ(ئايالنىـ ــى يدىنىـ ــال ) جهھهتتىكـ ئايـ
ــۆر   )يهنــى ئېــرىگه تېگىــۋېلىش (ۋېتىش ۈقېرىندىشــىنىڭ قاچىســىنى ئ

ۇنىڭ ئېرىدىن ئايالىنى تـاالق قىلىۋېتىشـىنى تهلهپ قىلىشـى    ئ ،ئۈچۈن
ىــڭ نېسىۋىســى ئهزەلــدىن پۈتۈلــۈپ كهتــكهن  چــۈنكى ئۇن. دۇرۇس ئهمهس

  . »بويىچه بولىدۇ تهقدىرى
                                                 

 . قىسمىـ ئايهتنىڭ بىر  231سۈرە بهقهرە،  ①
 . سهھىه، ـ دېگهن): 1915(ئهلبانى  ②
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  )5152: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثٌ جِـدُُّهنَّ   - 4418
  .جِدٌّ َوَهْزلُُهنَّ جِدٌّ النِّكَاُح َوالطَّلَاُق َوالرَّْجَعةُ

ــۇ – 4418 ــ ئهبـ ــۇ رەيرە ۇھـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

مــۇ )يــالغىنى(مۇنــداق ئــۈچ تۈرلــۈك ئىشــنىڭ راســتىمۇ راســت، چــاقچىقى «
ــاراســت  ــرى     :لىنىدۇبھېس ــاالق، يهنه بى ــرى ت ــاھ، يهنه بى ــرى نىك ــاال(بى قتىن ت
  . ①»شىۋېلىشيېنى) كېيىن

  )1184 :تىرمىزى(

  . ـ عن ابن مسعود، مثله وجعل العتق بدل الرجعة 4419
دىن رىــۋايهت قىلىنغــان بىــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــائىبنــى مهســئۇد  - 4419

ھهدىسته يـۇقىرىقى بىـلهن ئوخشـاش مهزمـۇن بايـان قىلىنغـان بولـۇپ، ئۇنىڭـدا         
 ېـگهن ئىبـارە  د “قىلىـش  ئازادقۇل ”دېگهن ئىبارىنىڭ ئورنىغا  “شۋېلىيېنىشى”

   .كهلگهن
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

  .َعْن ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَلََّق َحفَْصةَ ثُمَّ َراَجَعَها - 4420
ــۆمهر  - 4420 ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــبهر   رەزىيهلالھ ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى دىن رى

 ،ئهنهـانى تـاالق قىلىۋېتىـپ    يهلالھـۇ ھهفسـه رەزى  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  
   .②يارىشىۋالغان )ئۇنىڭ بىلهن( كېيىن

  )2283 :داۋۇد ئهبۇ(

 طَلَّـقَ ” َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنّ الُْجَهنِيِّ، َعاِمرٍ بن ُعقَْبةَ َعْن - 4421
 َيا بَِك اللَُّه َيْعَبأُ َما: فَقَالَ َرأِْسِه، َعلَى َراَبالتُّ فََوَضَع الَْخطَّابِ، بن ُعَمَر ذَِلَك فََبلَغَ “َحفَْصةَ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 944(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1998(ئهلبانى  ②
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 ُتَراجِـعَ  أَنْ َيأُْمُرَك َتَعالَى اللََّه إِنَّ: فَقَالَ السَّالُم، َعلَْيِه جِْبرِيلُ فََنَزلَ َهذَا، َبْعَد الَْخطَّابِ اْبَن
  .ِلُعَمَر َرْحَمةً َحفَْصةَ

مۇنـداق رىـۋايهت   دىن لالھۇ ئهنهـۇ رەزىيهئۇقبه ئىبنى ئامىر جۇھهنى  - 4421
ئهنهـانى   ھهفسه رەزىيهلالھـۇ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

نى ئاڭلىغان ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ   تاالق قىلىۋەتكهن ئىدى، بۇ خهۋەر
  :ئۆزىگه ـ ئۆز ،چىپېغا توپا چىبېشئهنهۇ 

 ، ـ هرۋا قىلمايـدىغان بولـدى  سـاڭا ھـېچ پ  هللا ئهمـدى ا ! ئىبنـى خهتتـاب  ـــ ئـى   
پهيغهمـبهر   ،جىبرىئىـل ئهلهيهىسسـاالم چۈشـۈپ    ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېگىلى تۇردى

  :گهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
هرىبانلىق قىلىش يۈزىسىدىن سېنى ھهفسه بىـلهن  ېتائاال ئۆمهرگه مهللا اــ 

   .①دېدىـ ، ىدىيارىشىشقا بۇير
  )»ئهلكهبىر«(

: فَقَالَ َواْمَرأَُتُه، َرُجلٌ فََجاَء الَْخطَّابِ بن ُعَمَر ِعْنَد كَانَ أَنَُّه ِه،اللَّ َعْبِد َعْن - 4422
 اَألْمـرَ  أَُحدِّثَ أَنْ ِمْنَك كَانَ الَِّذي َيْحِملْنِي لَْم أَنَُّه أََما: الَْمْرأَةُ فَقَالَِت َراَجْعُتَها، ثُمَّ طَلَّقُْتَها
 آِخـرِ  ِفـي  كُْنُت إِذَا َحتَّى َتَركَنِي ثُمَّ طَلَّقَنِي،: فَقَالَْت ينِي،َحدِِّث: ُعَمُر فَقَالَ َوْجهِِه، َعلَى
 فَقَـَرعَ  ِثَيابِي، َوَنَزْعُت َبابِي، َوَرَدْدُت غُْسِلي، َوَضْعُت الدَُّم، َعنِّي َواْنقَطََع ِحَيȐٍ، ثَالِث
 َتقُولُ َما: ُعَمُر فَقَالَ ِثَيابِي، لَبِْسُتَو غُْسِلي، فََتَركُْت َرَجْعُتِك قَْد َرَجْعُتِك قَْد: قَالَ الَْباَب،
 :ُعَمـرُ  فَقَـالَ  ،“الصَّالةُ لََها َتِحلَّ أَنْ ُدونَ َما بَِها أََحقُّ أَُراُه” :فَقُلُْت َعْبٍدÝ أُمِّ اْبَن َيا ِفيَها
  .“ذَِلَك أََرى َوأََنا َرأَْيَت، َما نِْعَم”

مهن  :اق رىــۋايهت قىلىنىــدۇمۇنــددىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئابــدۇلالھ  - 4422
  :ئايالى بىلهن كېلىپ ئادەمبىر  ،نىڭ يېنىدا تۇراتتىمرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر 

ـــ  ــدىم   ــ ــۋەتكهن ئىـ ــاالق قىلىـ ــۇنى تـ ــيىن ،مهن بـ ــلهن ( كېـ ــڭ بىـ  )ئۇنىـ
  :ئايالىىدى، دېگهنـ  يېنىشىۋالدىم،

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهمرى ئىبنى سـالىه ھهزرەمـى    ):7753(ھهيسهمى  ①

 .ن راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئىسىملىك تهرجىمىهالى ئېنىق بولمىغان بىرى بار، قالغا
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ــ ماڭا قىلغانلىرىڭغا چىدىغۇچىلىكىم قالمىدى، شۇڭا ھهممه ئىشنى ئـۆز  
  :ئايالغارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر  .ىددې هينى ئېيتىمهن، ـئ

  :ئايال. دېدى ـ! ــ قېنى ئېيتقىن
تاشـالپ   چهىئۈچىنچى ھهيـز ئاخىرالشـق   كىتا ،بۇ مېنى تاالق قىلىۋېتىپــ 
يۇيۇنـاي دەپ ئىشـىكنى تاقـاپ،     توختىغانـدىن كېـيىن،   چى ھهيـز ىنئـۈچ  .قويدى

مهن سـهن  ”: ئىشـىكنى چىكىـپ  بـۇ كېلىـپ    ،كىيىملىرىمنى سېلىپ تۇرسـام 
بىـلهن،  شـۇنىڭ  . دېـدى  “بىلهن يېنىشىۋالدىم، مهن سهن بىـلهن يېنىشـىۋالدىم  

ــى ك    ــۇپ، كىيىمىمن ــنى قوي ــلى قىلىش ــد غۇس ــپ كهل ــدىـ ىم،    ىيى ــۆمه. دې ر ئ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭا

ەپ دـ   مهسـىلىگه قانـداق قارايسـهن؟    سـهن بـۇ  ! ئهبدنىڭ ئـوغلى  ئى ئۇممۇــ 
  :مهن. سورىدى
نامـاز ئوقۇسـا بولغـۇدەك ۋاقىـت      )ۇ ئايال پاك بولغـان ئارىلىقتـا يۇيۇنـۇپ   ب(ــ 

ـ   دەپ قارايمهن، بىلهن يېنىشىۋېلىش ھهققى بار ئايالى نىڭئهر ،ئۆتمىگهنال بولسا
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر  ،دىمگهنىدې

   ①.دېدىـ قارايمهن، دەپ بۇ بهكال توغرا قاراش، مهنمۇ شۇنداق ــ 
 )9617 :»ئهلكهبىر«(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4423
قَالَ إِذَا ادََّعْت الَْمْرأَةُ طَلَاَق َزْوجَِها فََجاَءْت َعلَى ذَِلَك بَِشاِهٍد َعْدلٍ اْسُتْحِلَف َزْوُجَها فَإِنْ 

  .َدةُ الشَّاِهِد َوإِنْ َنكَلَ فَُنكُولُُه بَِمْنزِلَِة َشاِهٍد آَخَر َوَجاَز طَلَاقُُهَحلََف َبطَلَْت َشَها
بوۋىســىدىن پهيغهمــبهر  ئــارقىلىق ئهمــر ئىبنــى شــۇئهيب دادىســى - 4423

  :مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
قىنى دەۋا قىلىــپ، بــۇنى ئايــال كىشــى ئېرىنىــڭ ئــۆزىنى تــاالق قىلغــانلى«

ئىسپاتالش ئۈچۈن ئىشهنچلىك بىر گـۇۋاھچى ئېلىـپ كهلسـه، ئېرىـدىن قهسـهم      
  ):ئهر كىشى(ئهگهر  .قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ

                                                 
ــهھىه ھهدىســنىڭ      ): 7780(ھهيســهمى  ① ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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گۇۋاھچىنىـڭ گـۇۋاھلىقى    ،دەپ قهسـهم ئىچسـه   ، ـ مهن تـاالق قىلمىغـان  ـــ  
ــدۇ ېئ ــا ئېلىنمايـ ــهم قىالئهگهر  .تىبارغـ ــا، لقهسـ ــۇ مىسـ ــهمدىن  (بـ ــى قهسـ يهنـ

ــانلىقىقاچ ــورنى  )ق ــر گۇۋاھچىنىــڭ ئ ــدۇتولدۇر نىيهنه بى ــلهن ( ۋە ى ) شــۇنىڭ بى
   .①»كىتىلىدۇېب ئۇنىڭ تاالق قىلغانلىقى

  )2038 :ئىبنى ماجه(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 443(ئهلبانى  ①
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   قىلىش ③ۋە زىهار ②، ئىيال①خۇلئى

قَالَ أَيَُّما اْمَرأٍَة اْخَتلََعْت ِمْن  َعْن ثَْوَبانَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه - 4424
  .َزْوجَِها ِمْن غَْيرِ َبأْسٍ لَْم َترِْح َراِئَحةَ الَْجنَِّة

ــهۋبان  - 4424 ــۇ سـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  : ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

دىن خۇلئى قىلىشنى سىزال ئېرىبقانداقال بىر ئايال ھېچبىر سهۋە«
   .④»تهلهپ قىلسا، جهننهتنىڭ پۇرىقىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ

  )1186 :تىرمىزى(

  .َعْن ثَْوَبانَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْمْخَتِلَعاُت ُهنَّ الُْمَناِفقَاُت - 4425
ى تهلهپ خـۇلئى قىلىشـن  ) سىزالبسهۋە(« :يهتتهايهنه بىر رىۋ - 4425

  . ⑤ەپ كهلگهند »قىلىدىغان ئايالالر مۇناپىق ئايالالردۇر
  )1186 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ اْمَرأَةَ ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ أََتْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4426
َعلَْيِه ِفي ُخلُقٍ َولَا ِدينٍ َولَِكنِّي أَكَْرُه الْكُفَْر ِفي  فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه ثَابُِت ْبُن قَْيسٍ َما أَْعِتُب

                                                 
ل تۆلهپ، ئېرىنىڭ ئۆزىنى قويۇپ بېرىشىنى تهلهپ مهلۇم مىقداردا ماددىي بهدە) ئېرىگه(ئايال كىشىنىڭ  ①

 . قىلىشى
بولـۇپ، بۇنىـڭ ھـۆكمى سـۈرە بهقهرەنىـڭ       ىق قىلماسلىققا قهسهم ئىچىـش ئاياللىرىغا يېقىنچىل: ئىيال ②
 .ئايىتىدە بايان قىلىنغان - 226
ماڭا ئانام ھارام  سهن ماڭا ئانامنىڭ ئۇچىسىغا ئوخشاش، ـ دېمهك بولۇپ، بۇنىڭدىن، سهن خۇددى : ئايالىغا ③

ــۇ، جــاھىلىيهت دەۋرىــدە تــاالق قىلىــش ئۈچــۈن كــۆپ   . بولغانــدەك ھــارام دېــگهن مهنه مهقســهت قىلىنىــدۇ  ب
لىپ سـالغانالرنىڭ ھـۆكمى   ىقوللىنىدىغان سۆز ئىدى، ئىسالمدا بۇنداق قىلىشنىڭ ھاراملىقى ۋە بۇنداق ق

 .ىي بايان قىلىنغانتوغرىسىدىكى ئايهتلهر سۈرە مۇجادىلهنىڭ باش تهرىپىدە تهپسىل
 .سهھىه، ـ دېگهن): 948(ئهلبانى  ④
 .سهھىه، ـ دېگهن): 947(ئهلبانى  ⑤
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َرُسـولُ   الْإِْسلَامِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتُردِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه قَالَْت َنَعْم قَالَ
  .ِديقَةَ َوطَلِّقَْها َتطِْليقَةًاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اقَْبلْ الَْح

ــائىبنــى ئاببــاس  - 4426 ــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
نىڭ ئايالى پهيغهمبهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇسابىت ئىبنى قهيس  :قىلىنىدۇ

  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ىــيدىيــانهت ۋەيــاكى ئهخالق تىن مهن ســابىت! ئــى رەســۇلۇلالھ ــــ 

 ،مىـدىم، بىـراق مهن مۇسـۇلمان تـۇرۇپ    التاپ هيىـب جهھهتتىن ھېچبىر ئ
پهيغهمـبهر   .①دېـدى ـ ئىسالمغا زىـت ئىشـالرنى قىلىشـنى خالىمـايمهن،      

  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا
 ـ  ىنى قايتۇرۇپ بېرەمسـهن؟ بېغسابىتنىڭ ساڭا بهرگهن  ،ئۇنداقتاــ 

  :ئۇ ئايال. دەپ سورىدى
شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . دېدىـ قايتۇرۇپ بېرىمهن،  ــ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
   .دېدى ـ! ــ باغنى قايتۇرۇۋېلىپ، ئايالىڭنى بىر تاالق قىلغىن

 )5273 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َحبِيَبةَ بِْنَت َسْهلٍ كَاَنْت ِعْنَد ثَابِِت ْبنِ قَْيسِ ْبـنِ َشـمَّاسٍ    - 4427
  ...فََضَرَبَها فَكََسَر َبْعَضَها 

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهــادىن  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4427
سـابىت ئىبنـى قهيـس ئىبنـى      )ئهنها رەزىيهلالھۇ(ھهبىبه بىنتى سهھل 

 ،بـۇ ئايـالنى ئـۇرۇپ    سـابىت  بولۇپ،نىڭ ئايالى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ شهمماس
 ھهدىســــنىڭ داۋامــــى ... (ۋەتكهن ئىــــدىۇئهزالىرىنــــى ســــۇندۇر  بهزى

ــپ      ــالىقىنى تهلهپ قىلىـ ــدىن تـ ــالى ئۇنىڭـ ــۇپ، ئايـ ــدەك بولـ يۇقىرىقىـ
  . ②)كهلگهن

  )2228 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
شـۇ سـهۋەبتىن مهن خاتـا    . ئۇ بولسىمۇ، ئۇنىـڭ بهكـال كۆرۈمسـىزلىكى   . يهنى ئۇنىڭدا باشقا بىر ئهيىب بار ①

 .يولغا كىرىپ قېلىشتىن ئهنسىرەپ، تالىقىمنى تهلهپ قىلىپ كهلدىم، ـ دېمهكچى
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1949(ئهلبانى  ② 
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4428 -   ِȐعن أُمَّ َسلََمةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحلََف لَا َيْدُخلُ َعلَى َبْعـ
َوِعْشُرونَ َيْوًما غََدا َعلَْيهِنَّ أَْو َراَح فَِقيلَ لَُه َيا َنبِيَّ اللَِّه َحلَفَْت  أَْهِلِه َشْهًرا فَلَمَّا َمَضى ِتْسَعةٌ

  .أَنْ لَا َتْدُخلَ َعلَْيهِنَّ َشْهًرا قَالَ إِنَّ الشَّْهَر َيكُونُ ِتْسَعةً َوِعْشرِيَن َيْوًما
مۇنـــداق رىـــۋايهت ئهنهـــادىن  رەزىيهلالھـــۇ ســـهلهمه ئۇممـــۇ – 4428
بهزى ئاياللىرىنىـڭ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

يىگىـرمه توققـۇز    ۋە يېنىغا بىر ئايغىچه كىرمهسلىككه قهسـهم قىلـدى  
نىـڭ يېنىغـا   ىئهتىـگهن يـاكى كهچـته ئـۇ ئايال     ،كۈن ئۆتكهندىن كېـيىن 

  :ئۇنىڭدىن .دىكىر
ـــ ســهن  دىغانلىقىڭغابــۇ ئايالنىــڭ يېنىغــا بىــر ئــايغىچه كىرمهيــ  ـ

  :قىلغانىدىڭغۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى قهسهم
   .دېدى ــ يىگىرمه توققۇز كۈنلۈك ئايالرمۇ بار، ـ

   )5202 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر إِذَا َمَضْت أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ ُيوقَُف َحتَّى ُيطَلَِّق َولَا َيقَـُع َعلَْيـِه    - 4429
ثَْمانَ َوَعِليٍّ َوأَبِي الدَّْرَداِء َوَعاِئَشةَ َواثَْنْي َعَشَر َرُجلًا الطَّلَاُق َحتَّى ُيطَلَِّق َوُيذْكَُر ذَِلَك َعْن ُع
  .ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــۆمهر  - 4429 ــدۇ ئىبنــى ئ ــداق دەي ــا مۇن ئىــيال  :رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم
 )يهنــى ئايالىغــا يېقىنچىلىــق قىلماســلىققا قهســهم قىلغــان (قىلغــان 

تاالق قىلىشـى تهلهپ   )ئايالىنى( تۆت ئاي ئۆتكهندىن كېيىن دىنىشىك
ــۆزى  .قىلىنىــدۇ ــۇ كىشــى ئ ــاالق قىلمىغىــچه ئ ــاالق بو ،ت ــالى ت ــۇئاي پ ل
دەردا، ئائىشــه  ئهلــى، ئهبــۇ ھهزرىتــى ئوســمان،ھهزرىتــى  نىــڭبۇ. كهتمهيــدۇ

ئــون ئىككــى ســاھابىنىڭ قارىشــى  ئــۇالردىن باشــقا ئهنهــا ۋە رەزىيهلالھــۇ
   .غانى رىۋايهت قىلىنئىكهنلىك

 )5291 :بۇخارى(

َعْن اْبن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما كَانَ َيقُولُ ِفي الْإِيلَاِء الَِّذي َسمَّى اللَُّه لَـا   - 4430
  . ُه َعزَّ َوَجلََّيِحلƌ ِلأََحٍد َبْعَد الْأََجلِ إِلَّا أَنْ ُيْمِسَك بِالَْمْعُروِف أَْو َيْعزَِم بِالطَّلَاقِ كََما أََمَر اللَّ
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هللا كىشـى ا ئىيال قىلغـان   :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر  - 4430
يـا ئايـالى    ،مـۇددەتتىن كېـيىن  ) تـۆت ئـايلىق  (قۇرئانـدا توختاتقـان   تائاال 

بۇيرىغاندەك تۆت ئاي ئۆتكهنـدىن  هللا ياكى ا شىۇبىلهن چىرايلىق ئۆي تۇت
   .دەيتتىـ تاالق قىلىشى كېرەك، ) ئايالىنى(كېيىن 

  )5291 :بۇخارى(

 لَـا  ذَِلَك فَإِنَّ َولََدَها َتفِْطَم َحتَّى َيطَأََها لَا أَنْ ِلاْمَرأَِتِه َحلََف َمْن َماِلك قَالَ - 4431
  .إِيلَاءă َيَرُه فَلَْم ذَِلَك َعْن ُسِئلَ طَاِلبٍ أَبِي ْبَن َعِليَّ أَنَّ َبلََغنِي َوقَْد إِيلَاءă َيكُونُ

ــام مالىــــك - 4431 ــدۇ ئىمــ ــا بالىســــىنى : مۇنــــداق دەيــ ئايالىغــ
ئهمچهكــتىن ئايرىــپ بولغــۇچه يــېقىن كهلمهســلىككه قهســهم قىلغــان  

ــىمى    ــۇ قهس ــىنىڭ ب ــان  (كىش ــان قىلىنغ ــۆكمى باي ــدا ھ ــيال ) قۇرئان ئى
بـــۇ  بتىنتـــالى ۇئهلـــى ئىبنـــى ئهبـــ ،تىشـــىچهېماڭـــا ي .النمايدۇبھېســـا

   .بۇنى ئىيال دەپ قارىمىغان ،توغرۇلۇق سوئال سورالغاندا
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت آلَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن نَِساِئِه َوَحـرََّم   - 4432
  .فََجَعلَ الَْحَراَم َحلَالًا َوَجَعلَ ِفي الَْيِمنيِ كَفَّاَرةً

 :ۇمۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدئهنهــادىن  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4432
ــبهر  ــهللهم پهيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــېقىن  ســ ــا يــ ئاياللىرىغــ

ئـۆزىگه   )ئاياللىرىغـا يـېقىن كېلىشـنى   (كهلمهسلىككه قهسهم قىلىپ، 
بۇ ئىشنى قىلدى ۋە قهسـىمىگه   )نى بۇزۇپقهسهم(ئاندىن  .ھارام قىلدى

   .①رەت بهردىهففاك
   )1201 :تىرمىزى(

 اَألْشُهُر َمَضِت إِذَا” :قَالُوا عباس، َواْبَن َمْسُعوٍد، َواْبَن َعِليŋا، أَنَّ قََتاَدةَ، َعْن - 4433
  .“بنفِْسَها أََحقُّ َوِهي َتطِْليقَةٌ، فَهَِي اَألْرَبَعةُ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 209(ئهلبانى  ①



   ئىيال ۋە زىهار قىلىش خۇلئى،

501 

، رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهلـى   رىـۋايهت قىلىنىشـىچه،  قهتادەدىن  - 4433
 :)ئىـيال مهسىلىسـىدە  (ئىبنى مهسئۇد ۋە ئىبنى ئابباس قاتارلىق زاتالر 

پ كېتىـدۇ،  لـۇ بىـر تـاالق بو   ئۆزلىكىـدىنال ئايالى  ،تۆت ئاي ئۆتسهدىن ئارى
  . ①قارىغاندەپ ـ ئۇندىن كېيىن باشقا ئهرگه تهگسىمۇ بولىدۇ، 

 )9639 :»ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجلًا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد șَـاَهَر ِمـْن    - 4434
ِتِه فََوقََع َعلَْيَها فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي قَْد șَاَهْرُت ِمْن َزْوَجِتي فََوقَْعُت َعلَْيَها قَْبـلَ أَنْ  اْمَرأَ

 أُكَفَِّر فَقَالَ َوَما َحَملََك َعلَى ذَِلَك َيْرَحُمَك اللَُّه قَالَ َرأَْيُت َخلَْخالََها ِفي َضْوِء الْقََمرِ قَالَ فَلَا
  .َها َحتَّى َتفَْعلَ َما أََمَرَك اللَُّه بِِهَتقَْرْب

ــائىبنــى ئاببــاس  - 4434 ــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
بىـر   قىلغـان  چىلىـق ئايالىنى زىهـار قىلىـپ بولـۇپ، يېقىن   : قىلىنىدۇ

  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمكىشى پهيغهمبهر 
ـــ  ــى رەســۇلۇلالھ ـ ــالىمن! ئ ــار قىلغانمهن ئاي ــدىمى زىه ــا، ى رەت كهفف

 هنىــدى،دېگـ بېرىشــتىن بــۇرۇن ئۇنىڭغــا يــېقىن كېلىــپ ســالدىم،         
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ـــ  ــېمه   ! ســاڭا رەھىــم قىلســۇن هللا اـ ــۇ ئىشــنى قىلىشــقا ن ســېنى ب
  :ئۇ كىشى. دېدى ـ مهجبۇرلىدى؟

ـــ  ــ(مهن ئاينىــــڭ شولىســــىدا ئايالىمنىــــڭ خهلخــــالىنى  ـــ ت ۇپــ
 پهيغهمـبهر . دېـدى  ، ـ دە، ئۆزەمنى تۇتۇۋااللمىـدىم  - كۆردىم) كىنىۈهيزبىل

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
چه ئايالىڭغــا ۇرەتنى ئــادا قىلىــپ بولمىغــهففــابۇنــدىن كېــيىن كــــ 
  . ②دېدى ـ! الشمايېقىن

 )1199 :تىرمىزى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، قهتـادە ھهزرىتـى ئهلـى بىـلهن ئىبنـى          ): 7839(ھهيسهمى  ①

قالغـان راۋىيلىـرى   . نى كۆرمىگهن ھهم ئىبنى ئابباستىن ھهدىس ئـاڭالپ باقمىغـان  ماالرمهسئۇد رەزىيهلالھۇ
 .هنسهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگ

 . ھهسهن، ـ دېگهن): 958(ئهلبانى  ②
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ْمَرأَِتِه َيا أَُخيَّةُ فَقَالَ َرُسولُ اللَّـِه  َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجْيِميِّ أَنَّ َرُجلًا قَالَ ِلا - 4435
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْخُتَك ِهَي فَكَرَِه ذَِلَك َوَنَهى َعْنُه

 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    تهمىـيمه ھۇجهيمىيـدىن   ۇئهب - 4435
  :بىر كىشى ئايالىغا

ـــ  هلهيهــى ســهلاللالھۇ ئپهيغهمــبهر  ىــدى،دېگهن ـ   !ھهي ھهمشــىرەمـ
  :ۋەسهللهم

دە، ئهرنىـڭ ئايالىغـا بۇنـداق     - دېـدى  ـ  بۇ سـېنىڭ ھهمشـىرەڭمۇ؟  ــ 
  . ①چهكلىدى لهرنى قىلىشتىنيىشىنى ياقتۇرمىدى ۋە بۇنداق سۆزېد

  )2210 :داۋۇد ئهبۇ(

َعـْن   َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيمٍ الزَُّرِقيِّ أَنَُّه َسأَلَ الْقَاِسَم ْبَن ُمَحمَّـدٍ  - 4436 
ْهـرِ  َرُجلٍ طَلََّق اْمَرأَةً إِنْ ُهَو َتَزوََّجَها فَقَالَ الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد إِنَّ َرُجلًا َجَعلَ اْمَرأَةً َعلَْيِه كَظَ

كَفَِّر كَفَّاَرةَ أُمِِّه إِنْ ُهَو َتَزوََّجَها فَأََمَرُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ إِنْ ُهَو َتَزوََّجَها أَنْ لَا َيقَْرَبَها َحتَّى ُي
  .الُْمَتظَاِهرِ

: مۇنـداق دەيـدۇ  زۇرەقـى   ۇلهيمسهئىد ئىبنى ئهمر ئىبنى سـ  - 4436
ــۇننى ئالســام ”: قاســىم ئىبنــى مــۇھهممهدتىن مهن  ــاالنى خوت ــۇ  ،مهن پ ئ
قاســىم ئىبنــى  ىدىم،دېــگهن كىشــى توغرىســىدا پهتىــۋا ســورىغان “تــاالق

  :مۇنداق دېدى مۇھهممهد
ـــ   ماڭــا ئانامنىــڭ ئــۇ ،لســامائ نچى ئايــالنىپــاالمهن ”: بىــر كىشــىـ

ــۇئۇچىســىغا ئوخشــاش بو ــار قىلىــۋەتكهن ئىــدى  “پ كهتســۇنل  .دەپ زىه
سهن ئۇ ” :ۇنىڭغائ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر ئىبنى خهتتاب  ،شۇنىڭ بىلهن

رىتىنى هففــــازىهارنىــــڭ ك ،قالســــاڭنى نىكاھىڭغــــا ئېلىــــپ خوتــــۇن
   .پ بۇيرىدىدە “يېقىنالشقىنغا ۇنىڭئاندىن ئ ،بېرىۋېتىپ

 )1187 :مالىك(

                                                 
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 482(ئهلبانى  ①
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َعْن َسلََمةَ ْبنِ َصْخرٍ قَالَ اْبُن الَْعلَاِء الَْبَياِضيُّ قَالَ كُْنُت اْمَرأً أُِصيُب ِمـْن   - 4437
النَِّساِء َما لَا ُيِصيُب غَْيرِي فَلَمَّا َدَخلَ َشْهُر َرَمَضانَ ِخفُْت أَنْ أُِصيَب ِمْن اْمَرأَِتي َشْيئًا ُيَتاَبُع 

َحتَّى أُْصبَِح فَظَاَهْرُت ِمْنَها َحتَّى َيْنَسِلǸَ َشْهُر َرَمَضانَ فََبْيَنا ِهَي َتْخُدُمنِي ذَاَت لَْيلَـٍة إِذْ  بِي 
َتكَشََّف ِلي ِمْنَها َشْيءĄ فَلَْم أَلَْبثْ أَنْ َنَزْوُت َعلَْيَها فَلَمَّا أَْصَبْحُت َخَرْجـُت إِلَـى قَـْوِمي    

َوقُلُْت اْمُشوا َمِعي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالُوا لَـا َواللَّـِه    فَأَْخَبْرُتُهْم الَْخَبَر
َنا بِذَاَك َيا فَاْنطَلَقُْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ أَْنَت بِذَاَك َيا َسلََمةُ قُلُْت أَ

ِه َمرََّتْينِ َوأََنا َصابٌِر ِلأَْمرِ اللَِّه فَاْحكُْم ِفيَّ َما أََراَك اللَُّه قَالَ َحرِّْر َرقََبةً قُلُْت َوالَِّذي َرُسولَ اللَّ
لَ َبَعثََك بِالَْحقِّ َما أَْمِلُك َرقََبةً غَْيَرَها َوَضَرْبُت َصفَْحةَ َرقََبِتي قَالَ فَُصْم َشْهَرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ قَـا 

لْ أََصْبُت الَِّذي أََصْبُت إِلَّا ِمْن الصَِّيامِ قَالَ فَأَطِْعْم َوْسقًا ِمْن َتْمرٍ َبْيَن ِستَِّني ِمْسِكيًنا قُلُْت َوَه
ْيقٍ َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ لَقَْد بِْتَنا َوْحَشْينِ َما لََنا طََعاٌم قَالَ فَاْنطَِلْق إِلَى َصاِحبِ َصَدقَِة َبنِي ُزَر

ى َيْدفَْعَها إِلَْيَك فَأَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا َوْسقًا ِمْن َتْمرٍ َوكُلْ أَْنَت َوِعَيالَُك َبِقيََّتَها فََرَجْعُت إِلَفَلْ
 قَْوِمي فَقُلُْت َوَجْدُت ِعْنَدكُْم الضِّيَق َوُسوَء الرَّأْيِ َوَوَجْدُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .السََّعةَ َوُحْسَن الرَّأْيِ َوقَْد أََمَرنِي أَْو أََمَر ِلي بَِصَدقَِتكُْم
سهلهمه ئىبنى سهخردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنـى ئهال   - 4437

 مۇناسـىۋەتنى  مهن باشـقىالرغا قارىغانـدا جىنسـىي   : بهيازى مۇنداق دەيدۇ
 دە،كىرگهنــــ ئېيــــى رامىــــزان. ئىــــدىمكىشــــى  ئۆتكۈزىــــدىغان كــــۆپ

ىن شـىد تاڭ ئېتىپ كهتكۈچه داۋام قىلىپ قېلى كىتاقىنچىلىقنىڭ يې
 ،بىـر كېچىسـى  . زىهـار قىلـدىم   نىرامىزان چىققـۇچه ئايـالىم   ،ئهنسىرەپ

توســاتتىن كــۆزۈم ئۇنىــڭ  ،ئايــالىم مېنىــڭ خىزمىتىمنــى قىلىۋاتــاتتى
ــدى   ــۈپ قالـ ــرىگه چۈشـ ــاي  - بهزى يهرلىـ ــۆزەمنى تۇتالمـ ــا  ،دە، ئـ ئۇنىڭغـ

ــدىم ــاڭ ئاتقا. ئېتىل ــپ ت ــدا چىقى ــۈزد   ،ن ــۋالنى يهتك ــائهتكه ئهھ م ۋە ۈجام
ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  ئــــۇالردىن مهن بىــــلهن بىــــرگه پهيغهمــــبهر    

نى تهلهپ قىلــدىم، ئــۇالر رەت ىنىڭ يېنىغــا بېرىشــىپ بېرىشــۋەســهللهم
پهيغهمـبهر   .دۈمئۆزەم يالغۇز بېرىپ ئهھۋالنى يهتكۈز ،قىلغاندىن كېيىن

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن. دىەپ سورىد ـ سهن شۇ ئىشنى قىلدىڭمۇ؟! سهلهمهى ــ ئ
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نىــڭ هللا! ئــى رەســۇلۇلالھ .شــۇنداق، ئــۇ ئىشــنى قىلىــپ ســالدىم ــــ 
 نىڭهللاا اغمېنىڭ بۇ ئىشىم .سهۋر قىلىمهن ، مهنبۇيرۇقى بولسا القانداق
  .دېدىم ـ! غىنچه ھۆكۈم قىلىكۆرسهتكىنى بوي ساڭا

  :مهن. ېدىدـ  !قىل ئازاد) يهنى قۇل(بىر گهدەن ــ 
ش ئۈچــۈن پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتــكهن ۈســېنى ھهقنــى يهتكــۈزــــ 

 ، ـ بىلهن قهسهمكى، مېنىڭ بۇنىڭدىن باشقا گهدىـنىم يـوق   نىڭ نامىهللا
  .گهدىنىمگه پاققىدە بىرنى سالدىم دەپ، ئۆز
  .دېدى ـ! زا تۇتقىنورئۈزۈلدۈرمهي ئىككى ئاي  ،ئۇنداقتاــ 

  .دېدىم زمىدىممۇ؟ ـئېيىدا ئۆتكۈ ــ بۇ خاتالىقنى روزا
  :مهن. دېدى ـ! ئاتمىش مىسكىنگه ئاتمىش سا خورما بهر، ئۇنداقتاــ 
ش ئۈچــۈن پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتــكهن ۈســېنى ھهقنــى يهتكــۈزــــ 

 بولمىغاچقـا، بىلهن قهسهمكى، بىـزدە يهيـدىغان بىـر نهرسـه      نىڭ نامىهللا
ــاچ ياتقان  ــاق ئ ــدۇقورس ــدىمـ ق،    ى ــبهر . دې ــهلاللالھۇ ئهلهپهيغهم ــى س يه

  :ۋەسهللهم
غىلغـان سـهدىقىگه   ىسهن بهنـى زۇرەيـق قهبىلىسـىدىن ي    ،ئۇنداقتاــ 

ئۇ ساڭا شۇ سهدىقىنى بهرسۇن، سهن ئۇنىڭدىن  .قارىغۇچىنىڭ يېنىغا بار
ــكىنگه بېرىـــپ   ــاتمىش مىسـ ــانى ئـ ــاتمىش سـ ــالغىن ،ئـ ــالىقـ  - نى ئايـ

مهن قهۋمىمنىـڭ   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى ــ  ! گىنېلىرىڭ بىـلهن يـ  ىبال
  :قايتىپ كېلىپيېنىغا 
قىيىنالشــتۇرۇپ، يامــان  ئىشــنى  ،ســىلهرگه ئهھــۋالنى دېســهم  ــــ 

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبهر  .ئوتتۇرىغـــا قويۇشـــتۇڭالر تهرىپىنـــى
ىم، ئىشنى ئاسانالشتۇرۇپ، ياخشى پىكىـر  ىدنىڭ يېنىغا بارغانۋەسهللهم

  . ①دېدىم ـ سىلهرنىڭ سهدىقهڭالرنى ماڭا بۇيرۇپ بهردى، ۋە بهردى
  )2213 :داۋۇد هبۇئ(

َعْن ُخَوْيلَةَ بِْنِت َماِلِك ْبنِ ثَْعلََبةَ قَالَْت șَاَهَر ِمنِّي َزْوجِي أَْوُس ْبُن الصَّاِمِت  - 4438
َم فَجِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْشكُو إِلَْيِه َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّ  

                                                 
 . ھهسهن، ـ دېگهن): 1933(ئهلبانى  ①
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اِدلُنِي ِفيِه َوَيقُولُ اتَِّقي اللََّه فَإِنَُّه اْبُن َعمِِّك فََما َبرِْحُت َحتَّى َنَزلَ الْقُْرآنُ قَْد َسِمَع اللَّـُه  ُيَج
قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي َزْوجَِها إِلَى الْفَْرضِ فَقَالَ ُيْعِتُق َرقََبةً قَالَْت لَا َيجِـُد قَـالَ فََيُصـوُم    

َتَتابَِعْينِ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّه َشْيǸٌ كَبٌِري َما بِِه ِمْن ِصَيامٍ قَالَ فَلْـُيطِْعْم ِسـتَِّني   َشْهَرْينِ ُم
ِمْسِكيًنا قَالَْت َما ِعْنَدُه ِمْن َشْيٍء َيَتَصدَُّق بِِه قَالَْت فَأُِتَي َساَعَتِئٍذ بَِعَرقٍ ِمْن َتْمرٍ قُلْـُت َيـا   

إِنِّي أُِعيُنُه بَِعَرقٍ آَخَر قَالَ قَْد أَْحَسْنِت اذَْهبِي فَأَطِْعِمي بَِها َعْنُه ِستَِّني ِمْسـِكيًنا  َرُسولَ اللَِّه فَ
  .َواْرجِِعي إِلَى اْبنِ َعمِِّك

ئهنهادىن  خۇۋەيله بىنتى مالىك ئىبنى سهئلهبه رەزىيهلالھۇ - 4438
ىهــار ئېــرىم ئهۋس ئىبنــى ســامىت مېنــى ز: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــدى ــلهن  .قىلــ ــۇنىڭ بىــ ــبهر  ،شــ ــى  مهن پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ســ
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   .دىمبـار نىڭ يېنىغا شىكايهت قىلىـپ  ۋەسهللهم

  :ئۇ. ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىككىمىز بۇ ھهقته تاالش ـ تارتىش قىلىشتۇق
مهن . ــ دېـدى  ! ئۇ دېـگهن تاغاڭنىـڭ ئـوغلى تۇرسـا؟    ! تىن قورقهللاــ ا

ھهقىـقهتهن ئېـرى توغرىسـىدا    هللا ا: ن قوزغالمـاي تـۇرۇپ  تېخى ئورنۇمـدى 
ــكهن ۋە ا   ــلهن مۇنازىرىلهش ــهن بى ــهللاس ــڭ   ق ــان ئايالنى ــىكايهت قىلغ ا ش

هللا ا ،ئىككىڭالرنىــڭ ســۆزۈڭالرنى ئــاڭالپ تۇرىــدۇ هللا ا .ســۆزىنى ئاڭلىــدى
ســىلهردىن ئايــاللىرىنى زىهــار . كۆرگۈچىــدۇر ،ھهقــقهتهن ئاڭلىغۇچىــدۇر

نى ئانىلىرىمىزنىڭ ئۇچىلىرىغا ئوخشـاش  يهنى ئاياللىرى(قىلغانالرنىڭ 
پهقهت ئـۇالرنى   .ئاياللىرى ئۇالرنىڭ ئانىلىرى ئهمهسـتۇر ) دېگۈچىلهرنىڭ

ــدۇر    ــان ئايـــالالرال ئۇالرنىـــڭ ئانىلىرىـ زىهـــار (ئـــۇالر  ،ھـــالبۇكى .تۇغقـ
 – شـهك هللا ا .يالغـان سـۆزنى قىلىـدۇ    ،ئهلۋەتته يامان سۆزنى) قىلغۇچىالر

ــىزكى ــۇچىنى( ،شۈبهىسـ ــدۇر ) تهۋبه قىلغـ ــۇ قىلغۇچىـ ــرەت  ،ئهپـ مهغفىـ
يهنـى  (ئانـدىن قىلغـان سـۆزىگه     ،ئاياللىرىنى زىهار قىلىپ. قىلغۇچىدۇر

) ئايـــال ئىككىســـى - ئهر(پۇشـــايمان قىلغـــانالر ) زىهـــار قىلغانلىقىغـــا
. قىلىشـى الزىـم   ئـازاد يېقىنچىلىق قىلىشـتىن ئىلگىـرى بىـر قـۇلنى     

ســىلهرنىڭ هللا ا .نهســىههت قىلىنىــدۇ  - بۇنىــڭ بىــلهن ســىلهرگه ۋەز  
قـۇلى يـوق   ) قىلىشقا ئازاد. (قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خهۋەرداردۇر

ئادەم ئايالى بىلهن يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇدا ئىككـى ئـاي   
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ــم ــاكى كېســهللىك ســهۋە ( .روزا تۇتۇشــى الزى ى بىــلهن روزا بقېرىلىــق ي
اق بېرىشـى  مىسكىنگه بىر ۋاخ تامـ  60(اللمىغان ئادەم وقادىر ب) تۇتۇشقا
) ئهمىر قىلغـان ئىشـالرغا  (ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى هللا ا) ئهھكام(بۇ  .)الزىم

نىـڭ قانۇنىـدۇر   هللابـۇالر ا ). بايان قىلىندى(تهستىق قىلىشىڭالر ئۈچۈن 
دېـگهن   ①ئىنكار قىلغۇچىالر قاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ   ) بۇ قانۇننى(
پهيغهمـبهر  . ولـدى ئـايهتلهر نازىـل ب  ) بۇنىڭ كهففارىتىنى بايـان قىلغـان  (

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن. دېدىـ ! قىلسۇن ئازادئېرىڭ بىر قۇل ــ 
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر . دېــدىمـ قىاللمايــدۇ،    ئــازادقــۇل ــــ 

  :ۋەسهللهم
  :مهن. دېدى ـ! تۇتسۇن وزارئۈزۈلدۈرمهي ئىككى ئاي  ،ئۇنداقتاــ 

ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــال  ! ئ ــگهن بهك ــۇ دې ــادەم، ر ئ ــكهن ئ ــپ كهت زا وقېرى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر. دېدىم ـ تۇتقۇدەك ھالى يوق،

  :مهن. دېدىـ ! ئاتمىش مىسكىنگه تاماق بهرسۇن ا،ئۇنداقتــ 
 دەل شـۇ . دېـدىم ـ نېمىسـى يـوق،     بىـر  بهرگـۈدەك ارەت هففئۇنىڭ كــ 

ــته، ــبهر پهيت ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــر  نىڭ س ــا بى يېنىغ
  : مهن. زەمبىل خورما ئېلىپ كېلىندى

مهنمۇ ئۇنىڭغا بىر زەمبىل خورما يـاردەم قىـالي، ـ    ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دېدىم

ئـاتمىش   ، ئۇنىـڭ ئورنىـدا  ئېلىـپ بېرىـپ   ، بۇنىمـۇ ياخشىــ ئۇنداقتا 
 )يهنى ئېرىڭنىڭ( ىنىڭئاندىن تاغاڭنىڭ ئوغل .نى تويغۇزغىنمىسكىن
   .②دېدى ـ! قىنقايت يېنىغا

  )2214: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 4ـ ئايهتتىن  1سۈرە مۇجادىله،  ①
 . ھهسهن، ـ دېگهن): 1934(ئهلبانى ②
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لهنهت ئېيتىشىش، بالىنى نهسهبگه چېتىش ۋە تېپىۋېلىنغان 
  باال

لَّـُه  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ِهلَالَ ْبَن أَُميَّةَ قَذََف اْمَرأََتُه ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال - 4439
șَْهـرَِك   َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشرِيِك اْبنِ َسْحَماَء فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبيَِّنةُ أَْو َحدٌّ ِفي

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِذَا َرأَى أََحُدَنا َرُجلًا َعلَى اْمَرأَِتِه َيلَْتِمُس الَْبيَِّنةَ فََجَعلَ النَّبِيُّ
َصـاِدٌق  َوَسلََّم َيقُولُ الَْبيَِّنةُ َوإِلَّا فََحدٌّ ِفي șَْهرَِك فَقَالَ ِهلَالٌ َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َنبِيŋا إِنِّي لَ

َن َيْرُمونَ أَْزَواَجُهْم َولَـْم  َولَُيْنزِلَنَّ اللَُّه ِفي أَْمرِي َما ُيْبرǛُِ بِِه șَْهرِي ِمْن الَْحدِّ فََنَزلَْت َوالَِّذي
لَْيـِه  َيكُْن لَُهْم ُشَهَداُء إِلَّا أَْنفُُسُهْم فَقََرأَ َحتَّى َبلَغَ ِمْن الصَّاِدِقَني فَاْنَصَرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع

بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَُّه َوَسلََّم فَأَْرَسلَ إِلَْيهَِما فََجاَءا فَقَاَم ِهلَالُ ْبُن أَُميَّةَ فََشهَِد َوالنَّ
َيْعلَُم أَنَّ أََحَدكَُما كَاِذٌب فََهلْ ِمْنكَُما ِمْن َتاِئبٍ ثُمَّ قَاَمْت فََشهَِدْت فَلَمَّا كَانَ ِعْنَد الَْخاِمَسِة 

ا إِنََّها ُموجَِبةٌ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فََتلَكَّأَْت أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمْن الصَّاِدِقَني َوقَالُوا لََه
َوَنكََصْت َحتَّى șََننَّا أَنََّها َسَتْرجُِع فَقَالَْت لَا أَفَْضُح قَْوِمي َساِئَر الَْيْومِ فََمَضْت فَقَالَ النَّبِـيُّ  

الَْعْيَنْينِ َسابِغَ الْأَلَْيَتْينِ َخَدلََّج السَّاقَْينِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبِصُروَها فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَكَْحلَ 
ى فَُهَو ِلَشرِيِك اْبنِ َسْحَماَء فََجاَءْت بِِه كَذَِلَك فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْولَا َما َمَض

  .ِمْن ِكَتابِ اللَِّه لَكَانَ ِلي َولََها َشأْنٌ
دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــاس ئىبنـــــى ئاببـــــا - 4439

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى قىلىنىــدۇكى، ھىــالل ئىبنــى ئــۇمهييه پهيغهمــبهر 
  :زۇرىدا ئۆز ئايالىنىونىڭ ھۋەسهللهم

دەپ ـ ا دېـگهن كىشـى بىـلهن زىنـا قىلـدى،       ھمشهرىك ئىبنـى سـه  ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . قارىلىدى
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پـاك ئايالالرغـا    ،بولمىسـا  .ڭ كېـرەك ۈشـ ۈتۈركهلڭغا گۇۋاھچى بۇنىــ 
ــۈن   ــۆھمهت قىلغانلىقىــڭ ئۈچ ــا تارتىلىســهن جازات ــدى، ـ   غ ــالل . دې ھى

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
باشـقا ئهر بىـلهن تۇتۇۋېلىـپ     بىر كىشى ئايـالىنى ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــۇرۇپ، ــۇنى ئىســپاتاليمهن دەپ ت ــ! ؟گــۇۋاھچى چــاقىرغىلى كېتهرمــۇ  ،ب  ـ
  :لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمر سهپهيغهمبه. دېدى

ـــ  ــۇنى ئىســپاتالش ئۈچــۈن  ـ ــاپ گــۇۋاھچىب ــۆھمهت  قىن،ت بولمىســا ت
  :ھىالل. ۋەردىىدەپ تۇر ، ـجازاسىغا تارتىلىسهن

ش ئۈچــۈن پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتــكهن ۈســېنى ھهقنــى يهتكــۈزــــ 
هللا ا. مهن راسـت ئېيتىـۋاتىمهن  بىلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،   نامى  نىڭهللا
ىلهم توغرىسىدا ئايهت نازىـل قىلىـپ، مېنـى جازاغـا     قۇم مېنىڭ مهسوچ

خوتۇنلىرىنى ﴿ :ئۆتمهي كۆپئارىدىن . دېدىـ تارتىلىشتىن قۇتۇلدۇرىدۇ،  
زىنــا بىــلهن قارىلىغــان ۋە ئۆزلىرىــدىن باشــقا گۇۋاھچىســى بولمىغــانالر  

نىـڭ  هللا گۇۋاھلىق سـۆزىنىڭ راسـت ئىكهنلىكىنـى دەلىلـلهش ئۈچـۈن،     
ئهگهر « :بهشـىنچى قېتىمىـدا  . م قىلسـۇن نامى بىلهن تۆت قېتىم قهسه

خوتـۇن كىشـى   . دېسـۇن » نىڭ لهنىتـى بولسـۇن  هللاماڭا ا ،يالغانچى بولسام
نىڭ نامى بىلهن تۆت قېتىم قهسهم هللائېرىنىڭ يالغانچى ئىكهنلىكىگه ا

بهشىنچى قېتىمىدا، ئۇ . ئىچسه، جازاغا تارتىلىشتىن ساقالپ قېلىنىدۇ
رىمنىـڭ گېپـى راسـت بولىـدىغان     يهنـى ئې ( ئهگهر راستچىلالردىن بولسا

دېـگهن ئـايهت    ①Ŷنىڭ غهزىپى بولسۇن دەپ قهسهم قىلىدۇهللاماڭا ا )بولسا
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئادەم ئهۋەتىپ، ئهر پهيغهمبهر  .نازىل بولدى

ئـۆرە   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھىالل  .ـ خوتۇن ئىككىسىنى چاقىرتىپ كهلدى
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   .ئىچتـى  چه قهسـهم ىتـۇرۇپ يـۇقىرىقى ئـايهت بـوي    

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــنئىككىڭالرـ ــانچى ئىكهنلىكىنــى ا  دى بىلىــپ هللا بىرىنىــڭ يالغ

دەپ  ـ  تهۋبه قىلىۋاالمسـىلهر؟  ،تۇرىدۇ، يالغان ئېيتىپ سالغان بولسـاڭالر 

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 9ـ ئايهتتىن  6سۈرە نۇر،  ①
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ئاندىن ئايـالى ئورنىـدىن تـۇرۇپ قهسـهم ئىچىـپ، بهشـىنچى       . تۇرۇۋاتاتتى
  :ئهتراپىدىكىلهر ئۇ ئايالغا ،چاغدا گه كهلگهنقېتىملىق قهسهم

 بئـازا  اڭابـۇ قېتىمقـى قهسـهم سـ    ) اڭئهگهر يالغان ئېيتقان بولس(ــ 
كهچلىشـىپ ئارقىسـىغا داجىـپ    ېئـۇ ئايـال ك   .ۇ، ـ دېـدى  ئېلىـپ كېلىـد  

ــۇنى كــۆرۈپ  .كهتتــى ــۇ ئايــال ســۆزىدىن يېنىــپ راســت گهپنــى    ،بىــز ب ب
  : البىراق ئۇ ئاي .ۇقىددەپ ئويلىغان لىدىغان بولدىقى

ە بهشـىنچى  ۋ دېـدى  ، ـ  مهن ئهمـدى قهۋمىمنـى رەسـۋا قىلمـايمهن    ـــ  
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر   ،شۇنىڭ بىلهن. قهسهمنىمۇ قىلىۋەتتى

  :ۋەسهللهم
ـــ  ــا ــ ــۇ ئايالغـ ــالرئـ ــقهت قىلىڭـ ــى  .دىقـ ــاقتىكى بالىسـ ئهگهر قورسـ

كىرپىكلىرى كۆزىگه سۈرمه تارتقاندەك قاپقارا، ساغرىسى يوغان، ئىككـى  
ئۇ باال شهرىك ئىبنى سهھمادىن بولغـان   ۇلسا،تۇغ) بوغماق(ۇتى سېمىز پ

ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر  .دىبــاال شــۇنداق تۇغۇلــدەرۋەقه، . دېــدى ، ـ  بولىــدۇ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

قهسـهم ئىچىـش بىـلهن جازانىـڭ سـاقىت      ( ىـدىكى بنىـڭ كىتا هللاــ 
 دى، ئـۇ ھۆكـۈم تهتبىقلىنىـپ بولمىغـان بولسـا ئىـ     ) شىدىن ئىبارەتۇبول

  . ①دېدى ، ـكىنى كۆرسىتهتتىمۈلۈئايالنىڭ كۆرگ
  )2254 :داۋۇد ئهبۇ(

َجاَء ِهلَالُ ْبُن أَُميَّةَ َوُهَو أََحُد الثَّلَاثَِة الَِّذيَن ِتيَب َعلَْيهِْم فََجاَء ِمْن : ويف رواية - 4440
َسِمَع بِأُذَُنْيِه فَلَْم َيهِْجُه َحتَّى أَْصَبَح فََغـَدا  أَْرِضِه ِعَشاءă فََوَجَد ِعْنَد أَْهِلِه َرُجلًا فََرأَى بَِعْيَنْيِه َو

 َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فأخƎه فَكَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َجاَء بِـهِ 
َولَْم َيكُْن لَُهْم ُشَهَداُء إِلَّا أَْنفُُسـُهْم فََشـَهاَدةُ   َواْشَتدَّ َعلَْيِه، فََنَزلَْت َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزَواَجُهْم 

لَ اللَُّه أََحِدِهْم الْآَيةَ فَُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْبِشْر َيا ِهلَالُ فَقَْد َجَع
ُجو ذَاَك ِمْن َربِّي َعزَّ َوَجلَّ فَقَالَ َرُسولُ اللَّـِه  لََك فََرًجا َوَمْخَرًجا فَقَالَ ِهلَالٌ قَْد كُْنُت أَْر

لَُّه َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرِسلُوا إِلَْيَها فَأَْرَسلُوا إِلَْيَها فََجاَءْت فَقََرأََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال
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وفيه . بنحوه...َعذَاَب الْآِخَرِة أََشدُّ ِمْن َعذَابِ الدُّْنَيا َوَسلََّم َعلَْيهَِما َوذَكََّرُهَما َوأَْخَبَرُهَما أَنَّ
ْرَمـى  فَفَرََّق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنُهَما َوقََضى أَنَُّه لَا ُيْدَعى َولَُدَها ِلأَبٍ َولَا ُت

َمى َولََدَها فََعلَْيِه الَْحدُّ َوقََضى أَنْ لَا َبْيَت لََها َعلَْيِه ِهَي بِِه َولَا ُيْرَمى َولَُدَها َوَمْن َرَماَها أَْو َر
َولَا قُوَت ِمْن أَْجلِ أَنَُّهَما َيَتفَرَّقَاِن ِمْن غَْيرِ طَلَاقٍ َولَا ُمَتَوفŕى َعْنَها َوقَـالَ إِنْ َجـاَءْت بِـِه    

نْ َجاَءْت بِِه أَْوَرَق َجْعًدا ُجَماِليŋـا َخـَدلََّج   أَُصْيهَِب أَُرْيِسَح َحْمَش السَّاقَْينِ فَُهَو ِلهِلَالٍ َوإِ
اقَْينِ السَّاقَْينِ َسابِغَ الْأَلَْيَتْينِ فَُهَو ِللَِّذي ُرِمَيْت بِِه فََجاَءْت بِِه أَْوَرَق َجْعًدا ُجَماِليŋا َخَدلََّج السَّ

ْيِه َوَسلََّم لَْولَا الْأَْيَمانُ لَكَانَ ِلي َولََها َشانٌ قَـالَ  َسابِغَ الْأَلَْيَتْينِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .ِعكْرَِمةُ فَكَانَ َبْعَد ذَِلَك أَِمًريا َعلَى ِمْصرٍ َوكَانَ ُيْدَعى ِلأُمِِّه َوَما ُيْدَعى ِلأَبِيِه

ــۋايهتته  - 4440 ــر رى ــيىلگهن  يهنه بى ــداق دې ــى ق: مۇن ــۇل وتهۋبىس ب
ــىنىڭ بىر  ــۈچ كىش ــان ئ ــۇمهييه    قىلىنغ ــى ئ ــالل ئىبن ــان ھى ــى بولغ س

بىــر كــۈنى كهچــته ئېتىزلىقىــدىن ئــۆيىگه قايتىــپ   رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ
ــپ،ك ــدۇ، ئۇالرنىــڭ     ېلى ــانلىقىنى كۆرى ــلهن ياتق ــر ئهر بى ئايالىنىــڭ بى

ئهمما تاڭ  .قىلمىشىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرىدۇ، قۇلىقى بىلهن ئاڭاليدۇ
ــدۇ  ــا تۇيدۇرمايـ ــا قهدەر ئۇالرغـ ــاڭ .ئاتقانغـ ــبهر   تـ ــان پهيغهمـ ــان ھامـ ئاتقـ

ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــپ س ــا بېرى ــى   ،نىڭ يېنىغ ــان ۋەقهن بولغ
بهك  گهبۇ ۋەقه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  .ئېيتىپ بېرىدۇ

وتۇنلىرىنى زىنا بىـلهن  خ :كۆپ ئۆتمهي .بهكمۇ ھار ئالىدۇئېچىنىدۇ ۋە 
ــدىن باشــقا گۇۋاھچىســى   بولمىغــانالر گۇۋاھلىــق قارىلىغــان ۋە ئۆزلىرى

 لهردېــگهن ئــايهت ...ســۆزىنىڭ راســت ئىكهنلىكىنــى دەلىلــلهش ئۈچــۈن
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر  ،نازىـــل بولىـــدۇ، شـــۇنىڭ بىـــلهن   

  :نىڭ چىرايى ئېچىلىپۋەسهللهم
 ، ـ  سـاڭا چىقىـش يـولى ئاتـا قىلـدى     هللا ا خـۇش خهۋەر، ! ھىـالل ـــ ئـى   

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇھىالل . دەيدۇ
ـــ  ــا قىلىشــىنى ئ   ـ ــولى ئات ــا چىقىــش ي ــۈمهن رەببىمنىــڭ ماڭ  دمى
ئـادەم   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبهر  . دەيـدۇ  ـ  ،اتتىمقىلىۋاتـ 
ئىككىسـىگه   ئانـدىن  .ىپ كېلىـدۇ تچاقىر، ھىاللنىڭ ئايالىنى ئهۋەتىپ

نهسىههت قىلىـدۇ ۋە بـۇ    - ئوقۇپ بېرىپ، ئۇالرغا ۋەز يۇقىرىقى ئايهتلهرنى
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 دەھشـــهتلىكتېخىمـــۇ ازابىـــدىن ئاخىرەتنىـــڭ ئازابىنىـــڭ دۇنيانىـــڭ ئ
 هئانــــدىن ئــــۇالر يــــۇقىرىقى ھهدىســــت    .بىلدۈرىــــدۇىنــــى ئىكهنلىك

بۇ رىۋايهتته بايان قىلىنىشـىچه، ئـۇالر   . قهسهم قىلىشىدۇ ئېيتىلغاندەك
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر   ،لهنهت ئېيتىشىپ بولغانـدىن كېـيىن  

ــهللهم ــى   ۋەس ــىنىڭ ئارىس ــۇ ئىككىس ــڭ   ئ ــۇ ئايالنى ــدۇ ۋە ئ نى ئايرىۋېتى
مــۇئهييهن بىــر ) پاالنىنىــڭ بالىســى دېگهنــدەك(قورســىقىدىكى بــالىنى 

ــى ــبهتكىشـ ــلىككه گه نىسـ ــان دەپ   بهرمهسـ ــا قىلغـ ــالنى زىنـ ــۇ ئايـ ، ئـ
سلىققا ۋە ئۇ ئايالنىـڭ بالىسـىنىمۇ ھارامـدىن بولغـان بـاال دەپ      ىماقارىل

نى زىنـا قىلغـان   ئـۇ ئايـال   ىلغاندىن سـىرت، ھۆكۈم ق ككهسلىهلىمبيىهئ
ــان دەپ ئ    ــدىن بولغ ــىنى ھارام ــاكى بالىس ــان ي ــبدەپ قارىلىغ ن گهلىهيى

ــارا چــاپال (كىشــىنىڭ  ــادەمگه ق ــاك ئ ) جازاســى بىــلهن ش گۇناھىنىــڭپ
ئايالنىـــڭ ئاجرىشـــىپ كېتىشـــى، . يـــدۇجازالىنىـــدىغانلىقىنى جاكارال

نىڭ ئۇنى تاالق قىلىۋېتىشى ياكى ۋاپات بولـۇپ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇھىالل 
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبهر  ،ېتىشـــى ســـهۋەبىدىن بولمىغاچقـــاك

ئۇ ئايالغـا ئـۆي تۇتـۇپ بېـرىش ۋە     ) ئىددىتى چىققۇچه(ھىاللنى  ۋەسهللهم
ــكه بۇير  ــى بېرىش ــدۇخىراجىتىن ــبهر . ىماي ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  :ۋەسهللهم
رەڭگى قىزغۇچ، ساغرىسى كىچىـك ۋە   باال ىقىدىكىقورس نىڭئايالــ 
ئهگهر . ئـۇ بـاال ھىاللـدىن بولغـان بولىـدۇ      ،سـا ۇلقلىرى ئىـنچىكه تۇغ پاچا

بۇغداي ئۆڭلـۈك، بـۈدرە چـاچلىق، ئۇسـىتىخانلىرى چـوڭ، ئىككـى پـۇتى        
ئــۇ بــاال قــارا چاپالنغــان  ۇلســا،ۋە ساغرىســى يوغــان تۇغ) بوغمــاق(ســېمىز 

باال بۇغداي ئۆڭلـۈك، بـۈدرە   ئۇ  ،كېيىن. ، ـ دەيدۇ كىشىدىن بولغان بولىدۇ
ــاچل ــېمىز    چ ــۇتى س ــى پ ــوڭ، ئىكك ــتىخانلىرى چ ــاق(ىق، ئۇس ۋە ) بوغم

سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر شۇنىڭ بىلهن، . لىدۇساغرىسى يوغان تۇغۇ
  :ۋەسهللهم

ــ  ــدى   ـ ــا ئى ــان بولس ــىمى بولمىغ ــكهن قهس ــڭ   ،ئىچ ــۇ ئايالنى مهن ئ
ــوالتتىم، ـ  كىنى كۆرســىتۈلــۈكۆرگ مۇنــداق  ئىكــرىمه. ەيــدۇد ىۋەتكهن ب
  :دەيدۇ
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ئـۇ، دادىسـىنىڭ ئىسـمى    غا باشلىق بولـدى،  ىر كېيىن مىسئۇ باالــ 
   .①بىلهن ئاتالماي، ئانىسىنىڭ ئىسمى بىلهن ئاتىالتتى

  )2132 :ئهھمهد(

َعْن ُمَحمٍَّد قَالَ َسأَلُْت أََنَس ْبَن َماِلٍك َوأََنا أَُرى أَنَّ ِعْنَدُه ِمْنُه ِعلًْما فَقَـالَ   - 4441
ذََف اْمَرأََتُه بَِشرِيِك اْبنِ َسْحَماَء َوكَانَ أََخا الَْبَراِء ْبنِ َماِلٍك ِلأُمِِّه َوكَـانَ  إِنَّ ِهلَالَ ْبَن أَُميَّةَ قَ

وَها أَوَّلَ َرُجلٍ لَاَعَن ِفي الْإِْسلَامِ قَالَ فَلَاَعَنَها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبِصـرُ 
Ȑَ َسبِطًا قَِضيَء الَْعْيَنْينِ فَُهَو ِلهِلَالِ ْبنِ أَُميَّةَ َوإِنْ َجاَءْت بِِه أَكَْحلَ َجْعـًدا  فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَْبَي

َحْمَش السَّاقَْينِ فَُهَو ِلَشرِيِك اْبنِ َسْحَماَء قَالَ فَأُْنبِئُْت أَنََّها َجاَءْت بِِه أَكَْحلَ َجْعًدا َحْمـَش  
  .السَّاقَْينِ

ــداق  - 4441 ــۇھهممهد مۇنـ ــدۇ مـ ــك : دەيـ ــى مالىـ  مهن ئهنهس ئىبنـ
ــۇدىن  ــۇ ئهنه ــۇ  ( رەزىيهلالھ ــڭ ب لهنهت ئېيتىشــىش ھادىسىســىدىن  ئۇنى

مۇنـداق دەپ   ئـۇ  ىدىم،بۇ ۋەقه توغرۇلۇق سـورىغان ) دەپ ئويالپ خهۋىرى بار
  :جاۋاب بهردى

شـهرىك ئىبنـى سـهھما دېـگهن      :ھىـالل ئىبنـى ئـۇمهييه ئايـالىنى    ـ 
بهرا ئىبنـى   ،شـهرىك بولسـا  . ىلىـدى دەپ قارـ   كىشى بىلهن زىنـا قىلـدى،  

ــا بىــر  ــۇ باشــقادادا  ،مالىكنىــڭ ئان  ھىــالل ئىســالم. قىنى ئىــدىغبىــر ت
ئۇ ئايالى بىـلهن لهنهت  . دا تۇنجى لهنهت ئېيتىشقان كىشى بولىدۇتارىخى

ــيىن   ــدىن كېـ ــىپ بولغانـ ــبهر  ،ئېيتىشـ ــى  پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
  :ۋەسهللهم
ــ  ــــ  ىكى بالىســى رەڭگــى ئــاق،   قورســاقت .زىتىڭالرۆئــۇ ئايــالنى ك

 .ئـۇ بـاال ھىاللـدىن بولغـان بولىـدۇ      ،سـا ۇلچاچلىرى تۈز، كۆزى چاپـاق تۇغ 
ئهگهر كىرپىكلىرى كۆزىگه سـۈرمه تارتقانـدەك قاپقـارا، چـاچلىرى بـۈدرە،      

ئۇ بـاال شـهرىك ئىبنـى سـهھمادىن بولغـان       ،ساۇلتۇغ پاچاقلىرى ئىنچىكه
پىكلىـرى كـۆزىگه سـۈرمه    مهن ئۇ بالىنىڭ كىر ،كېيىن. دېدى ، ـ بولىدۇ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهببـاد ئىبنـى مهنسـۇر       ): 7840(ھهيسهمى  ①

 . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ئىنچىكه تۇغۇلغـانلىقىنى   پاچاقلىرىتارتقاندەك قاپقارا، چاچلىرى بۈدرە، 
  . ئاڭلىدىم

  )1496 :مۇسلىم(

َعْن َسْهلَ ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ أَْخَبَرُه أَنَّ ُعَوْيِمًرا الَْعْجلَانِيَّ َجاَء إِلَى َعاِصمِ  - 4442
قَالَ لَُه َيا َعاِصُم أََرأَْيَت َرُجلًا َوَجَد َمَع اْمَرأَِتِه َرُجلًا أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه أَْم ْبنِ َعِديٍّ الْأَْنَصارِيِّ فَ

كَْيَف َيفَْعلُ َسلْ ِلي َيا َعاِصُم َعْن ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَ َعاِصٌم َعْن 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم الَْمَسـاِئلَ   ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

َوَعاَبَها َحتَّى كَُبَر َعلَى َعاِصمٍ َما َسِمَع ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّـا َرَجـَع   
ْيِمٌر فَقَالَ َيا َعاِصُم َماذَا قَالَ لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِصٌم إِلَى أَْهِلِه َجاَء ُعَو

ـ  أَلُْتُه فَقَالَ َعاِصٌم لَْم َتأِْتنِي بَِخْيرٍ قَْد كَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسأَلَةَ الَِّتي َس
اللَِّه لَا أَْنَتهِي َحتَّى أَْسأَلَُه َعْنَها فَأَقَْبلَ ُعَوْيِمٌر َحتَّى أََتى َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى  َعْنَها قَالَ ُعَوْيِمٌر َو

قُْتلُـُه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوْسطَ النَّاسِ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت َرُجلًا َوَجَد َمَع اْمَرأَِتِه َرُجلًا أََي
أَْم كَْيَف َيفَْعلُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أَْنَزلَ اللَُّه ِفيـَك َوِفـي    فََتقُْتلُوَنُه

ْيِه َصاِحَبِتَك فَاذَْهْب فَأِْت بَِها قَالَ َسْهلٌ فََتلَاَعَنا َوأََنا َمَع النَّاسِ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
لَمَّا فََرغَا قَالَ ُعَوْيِمٌر كَذَْبُت َعلَْيَها َيا َرُسولَ اللَِّه إِنْ أَْمَسكُْتَها فَطَلَّقََها ثَلَاثًا قَْبلَ أَنْ َوَسلََّم فَ

  .َيأُْمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْبُن ِشَهابٍ فَكَاَنْت ِتلَْك ُسنَّةَ الُْمَتلَاِعَنْينِ
مۇنـداق  دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ سهھل ئىبنى سهئد سائىدى  - 4442

ئاســىم ئىبنــى ) دېــگهن ســاھابه(ئــۇۋەيمىر ئهجالنــى : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
  :نىڭ يېنىغا كېلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهنسارى  يئهدى

بىر كىشى ئايالىنى باشقا بىر ئهر بىـلهن تۇتۇۋالسـا، ئـۇ    ! ئاسىمــ ئى 
 ئهگهر ؟ئۆلتۈرۈلهمــدۇ) قىســاس ئۈچــۈن( ئــۇ كىشــى ،ئهرنــى ئۆلتۈرىۋەتســه

ــا  ــكه بولمىس ــۇق      ،ئۆلتۈرۈش ــۇ توغرۇل ــهن ب ــرەك؟ س ــى كې ــېمه قىلىش ن
! رۇق سوراپ كهلگىـن ودىن يوليسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

دىن بـۇ مهسـىله   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر  ئاسىم. دېدىـ 
ــورىغان  ــدە س ــوئالال  ىدى،ھهققى ــۇ خىــل س ــبهر   رنىب ــان پهيغهم ياقتۇرمىغ
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ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــىمنى  س ــۈن  (ئاس ــوئالى ئۈچ ــورىغان س ) س
ــدى ــۆزلىرى    .ئهيىبلىـ ــك سـ ــاالمنىڭ ئهيىبلىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

 ،ئاســىم ئــۆيىگه قايتقانــدىن كېــيىن .ئاســىمغا بهكمــۇ ھــار كهلگهنىــدى
  :كېلىپ ئۇنىڭدىنئۇۋەيمىر 

  :ئاسىم. دەپ سورىدىـ دى؟ نېمه دېئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ــ 

ـــ  ــپ كهلمهپ    ـ ــوئال ئېلى ــى س ــا ياخش ــڭ يېنىمغ ــهن مېنى ــهنس ، س
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇ ســوئالنى ياقتۇرمىــدى، ـ    پهيغهمــبهر 

  :ئۇۋەيمىر. دېدى

 پهيغهمــبهربــۇ مهســىلىنى بىــلهن قهســهمكى،  تائاالنىــڭ نــامى هللاــــ 
بولـدى   ه سـورىمىغىچه تىدىن ئـۆزەم بىۋاسـ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ان پهيغهمــبهر غــكىشــىلهرنىڭ ئوتتۇرىســىدا تۇرۋە  دېــدى ـ   ،قىلمــايمهن
  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىر كىشى ئايالىنى باشقا بىر ئهر بىلهن تۇتۇۋالسا، ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ئۆلتۈرەمسـىلهر؟   )قىسـاس ئۈچـۈن  (سـىلهر ئـۇنى    ،ئۇ ئهرنى ئۆلتۈرىۋەتسـه 

پهيغهمــبهر . دېــدىـ نــېمه قىلىــش كېــرەك؟       ،ۆلتۈرۈشــكه بولمىســا ئ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــپ     هن ۋەســهللا اـ ــدى، بېرى ــل قىل ــايهت نازى ئايالىــڭ توغرىســىدا ئ
  .دېدى ـ! لگىنئايالىڭنى ئېلىپ كه

ــدۇ   ــداق دەي ــهھل مۇن ــلهن : س ــۇنىڭ بى ــى   - ئهر ،ش ــۇن ئىككىس خوت
 .نىڭ ئالدىدا لهنهت ئېيتىشـتى هللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسپهيغهمبهر 

 لغانــدىن كېــيىن،لهنهت ئېيتىشــىپ بو .مهنمــۇ شــۇ ســورۇندا بــار ئىــدىم
  :ئۇۋەيمىر

مهن ئـۇنى يهنه خوتـۇن    ،لهنهت ئېيتىشـىپ بولـۇپ  ! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 
 ۋە دېــدىـ ئۇنىڭغــا تــۆھمهت قىلغــان بــولىمهن،    ،قىلىــپ تۇتــۇپ تۇرســام

ــبهر  ــ  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــقا    هللهمسـ ــاالق قىلىشـ ــۇنى تـ ئـ
  .بۇيرۇشتىن بۇرۇنال ئۈچ تاالق قىلىۋەتتى
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لهنهت  ،تىبــــارەنېشــــۇندىن ئ: مۇنــــداق دەيــــدۇ ئىبنــــى شــــىهاب
ــقۇچىالرنىڭ    ــۋېتىش لهنهت ئېيتىشـ ــاالق قىلىـ ــۇپ تـ ــىپ بولـ ئېيتىشـ

   .ىنىپ قالدىسۈننىتىگه ئايل
  )5259 :بۇخارى(

ْبُنَها ُيْدَعى ِلأُمِِّه قَالَ ثُمَّ َجَرْت السُّنَّةُ ِفي َوكَاَنْت َحاِملًا َوكَانَ ا: ويف رواية - 4443
  .ِمَرياِثَها أَنََّها َترِثُُه َوَيرِث ِمْنَها َما فََرَض اللَُّه لَُه

ــۋايهتته - 4443 ــر رىـ ــيىلگهن يهنه بىـ ــداق دېـ ــالى ئۇنىـــڭ : مۇنـ ئايـ
دادىسـىنىڭ ئىسـمى تىلغـا    (ھامىلدار ئىدى، بـاال تۇغۇلغانـدىن كېـيىن    

. پــاالنى ئايالنىــڭ بالىســى دەپ چاقىرىلىــدىغان بولــدى ،)تىنئېلىنماســ
ــۇندىن ئ ــارەنېشـ ــ ،تىبـ ــدىغان،  ىبالىسـ ــى ئالىـ ــىنى ئانىسـ نىڭ مىراسـ

گىشـلىك دەپ بهلگىـلهپ بهرگهن   ېبالىغـا ت هللا ئانىسىنىڭ مىراسـىدىن ا 
   .قىسمىنى شۇ بالىسى ئالىدىغان بىر خىل سۈننهت جارى بولۇپ كهلدى

 )5309 :بۇخارى(

َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد ِفي َخَبرِ الُْمَتلَاِعَنْينِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن - 4444
إِنْ َوَسلََّم أَْبِصُروَها فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَْدَعَج الَْعْيَنْينِ َعِظيَم الْأَلَْيَتْينِ فَلَا أَُراُه إِلَّا قَـْد َصـَدَق وَ  

  .كَأَنَُّه َوَحَرةٌ فَلَا أَُراُه إِلَّا كَاِذًبا قَالَ فََجاَءْت بِِه َعلَى النَّْعِت الَْمكُْروِهَجاَءْت بِِه أَُحْيِمَر 
لهنهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇ  ســـــهھل ئىبنـــــى ســـــهئد    - 4444

 :رىــۋايهت قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن ئېيتىشــقۇچىالر توغرىســىدا ھهدىــس 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

بالىسـى كۆزىنىـڭ قارىسـى    ) قورساقتىكى! (زىتىڭالرۆكئۇ ئايالنى «
ئهگهر بـاال   .غۇلسا، ئېرى راست ئېيتقان بولىدۇۇقاپقارا، ساغرىسى يوغان ت

 »غۇلسا، ئېرى يالغان ئېيتقـان بولىـدۇ  ۇخۇددى كهسلهنچۈكتهك قىزىل ت
يهنـى  (يامـان كـۆرۈلگهن   ) ئانىسى تهرەپتىن(ئۇ باال  ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى
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 )پاتالپ، دادىسـىنىڭ سـۆزىنى راسـت قىلىـپ قويىـدىغان     تۆھمهتنى ئىس
  . ①سۈپهت بىلهن تۇغۇلدى

   )2248 :داۋۇد ئهبۇ(

قَالَ َرُجلٌ ِلاْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الَْمْجِلسِ ِهَي الَِّتي قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 4445
َهِذِه فَقَالَ لَا ِتلَْك اْمَرأَةٌ كَاَنْت ُتظْهُِر ِفي الْإِْسلَامِ  َوَسلََّم لَْو َرَجْمُت أََحًدا بَِغْيرِ َبيَِّنٍة َرَجْمُت

  .السُّوَء
نىڭ قىسسىسى زىكىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبىر سورۇندا ئاسىم  - 4445
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن بىر كىشى ئىبنى ئابباس ىدى،قىلىنغان

ىنى بىرەرسـ مهن « :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ پهيغهمبهر ــ 
ــالنى   م،كېســهك قىلىــدىغان بولســا  - پاكىتســىز چالمــا ــا مۇشــۇ ئاي مان
ـ دەپ ؟  مۇشۇ ئايـال كـۆزدە تۇتۇلغـانمۇ   دېگهن سۆزىدىن  »قىلغان بوالتتىم

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئابباس  .سورىدى
ئۇ دېـگهن ئىسـالم جهمئىيىتىـدە ناچـار قىلىقـالر       .ياق، ئۇ ئهمهســ 

باشـقا بىـر   ) ھىشه قىلغانلىقىغا ئىسـپات يـوق  ئهمما پا(بىلهن تونۇلغان 
   .دېدىـ ئايال ئىدى، 

  )5310 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمـَر َرُجلًـا ِحـَني أََمـَر      - 4446
  .َعلَى ِفيِه َوقَالَ إِنََّها ُموجَِبةٌ الُْمَتلَاِعَنْينِ أَنْ َيَتلَاَعَنا أَنْ َيَضَع َيَدُه ِعْنَد الَْخاِمَسِة

: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇئىبنى ئابباس  - 4446
بىر جۈپ ئهر ـ ئايـال لهنهت ئېيتىشـىپ، بهشـىنچى قېتىمغـا كهلگهنـدە،       

ــا قـــولىنى  ئهرنـــى ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر  ئاغزىغـ
  :قويۇۋېلىشقا بۇيرۇپ

ــۇ « ــىن(بـ ــى )چىبهشـ ــازاتائاالنىـــڭ  هللا قېتىمقىسـ ئېلىـــپ  بىنىئـ
   .②دېدى »كېلىدۇ

  )3472 :ئىانهس(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1967(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3249(ئهلبانى  ②
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 َبكْـرٍ،  أََبا َيا”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُحذَْيفَةَ، َعْن - 4447
: قَالَ ثُمَّ َشرŋا، بِِه فَاِعال كُْنُت: لَقَا َصانًِعا، كُْنَت َما َرُجال ُروَمانَ أُمِّ َمَع َوَجْدَت لَْو أََرأَْيَت

 َيا َوأَْنَت”: قَالَ قَاِتلَُه، َواللَِّه كُْنُت: قَالَ َصانًِعا، كُْنَت َما َرُجال َوَجْدَت لَْو أََرأَْيَت ُعَمُر َيا”
 َولََعَن َخبِيثَةٌ، فَهَِي الَْبْعَدى ُهاللَّ َولََعَن َخبِيثٌ، فَُهَو اَألْبَعَد اللَُّه لََعَن: فَقَالَ ،“َبْيَضاَء اْبُن ُسَهْيلُ
 إِلَى أَْزَواَجُهْم َيْرُمونَ َوالَِّذيَن: الْقُْرآنَ َتأَوَّلَْت َبْيَضاَء، اْبَن َيا”: فَقَالَ ذَكََرُه، الثَّالثَِة، أَوَّلَ اللَُّه
  .“اɇَيِة آِخرِ

 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ھۇزەيفه  - 4447
  :غارەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهبۇ بهكرى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
ئهگهر ئۇممـۇ رومـاننى باشـقا     ئېيتىـپ بـاققىنه،  ! ئهبـۇ بهكـرى   ــ ئهي

بهكـرى   ئهبـۇ  ىـدى، دېگهن ـ  قانـداق قىلىسـهن؟   ،بىـرى بىـلهن تۇتۇۋالسـاڭ   
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

اللالھۇ ئهلهيهــى ســهلپهيغهمــبهر . دېــدىـ ئــۇنى بــوش قويمــايمهن،   ــــ 
  :ۋەسهللهم

قانـداق   ،سهن تۇتۇۋالساڭئهگهر  ئېيتىپ باققىنه،سهن ! ئۆمهرــ ئهي 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر. دەپ سورىدى ـ سهن؟ىقىل

ـ   ۋېتىمهن،ۈبىلهن قهسهمكى، مهن ئۇنى چوقۇم ئۆلتۈر نىڭ نامىهللاــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر. دېدى

رەزىيهلالھـۇ  سـۇھهيل  . دېـدى  ـ  ؟سهنچۇ! ل ئىبنى بهيزاسۇھهي هيئــ 
  :ئهنهۇ

نىڭ لهنىتى بولسۇن، ئۇ بۇ قىلمىشـى  هللائهرگه ا ئۇ) زىنا قىلغۇچى(ــ 
نىـڭ  هللائايـالغىمۇ ا ) زىنا قىلغۇچى. (بىلهن رەزىل بىر ئادەمگه ئايلىنىدۇ

. لهنىتى بولسۇن، ئۇمۇ بۇ قىلمىشى بىلهن رەزىل بىر ئادەمگه ئايلىنىـدۇ 
ئهگهر (كىســى ئۈســتىدىن شــىكايهت قىلىــپ كهلــگهن ئهرگىمــۇ  ئىك بــۇ

نىڭ لهنىتى بولسۇن، ئۇمـۇ  هللا) يالغاندىن تۆھمهت قىلىپ كهلگهن بولسا
پهيغهمـبهر  . دېـدى ـ بۇ قىلمىشى بىلهن رەزىـل بىـر ئـادەمگه ئايلىنىـدۇ،      

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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 :نىـــڭتائاال هللا) ڭ بىـــلهنۈبـــۇ ســـۆز(ســـهن ! ئىبنـــى بهيـــزا هيئـــــ 
    خوتۇنلىرىنى زىنا بىلهن قارىلىغان ۋە ئۆزلىرىـدىن باشـقا گۇۋاھچىسـى

بولمىغــانالر گۇۋاھلىــق ســۆزىنىڭ راســت ئىكهنلىكىنــى دەلىلــلهش      
   .②دېدى الپ بهرگهن بولدۇڭ، ـدېگهن ئايىتىنى ئىزاھ ①...ئۈچۈن

 )»ئهلئهۋسهت«(

 فبـات  نبلعجـال  من امرأة االنصار من رجل تزوج قال عباس ابن عن - 4448
 فـدعا  وسلم عليه اهللا صلى النƑ إىل شأŒما فرفع عذراء ƶدها Ɓ أصبح فلما ليلة عندها
  .اƫهر وأعطاها فتالعنا هبما فأمر عذراء كنت بلى فقالت اƨارية

ــائىبنــى ئاببــاس  - 4448 ــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
ىســىدىن بىــر الردىن بىــر كىشــى بهلــئهجالن قهبىلىئهنســار: قىلىنىــدۇ

ــدى ۋەئايال ــا ئۆيلهنـ ــز    غـ ــڭ قىـ ــۇ ئايالنىـ ــى ئـ ــان كېچىسـ ــرگه بولغـ بىـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى نى پهيغهمــبهر ئهھــۋالبــۇ  ئهمهســلىكىنى ســېزىپ،

ئايـالنى چاقىرىـپ   ئهلهيهىسسـاالم ئـۇ   پهيغهمـبهر   .دىگه يهتكۈزۋەسهللهم
  :ئايال ىدى،سورىغان
سـهلاللالھۇ  هر پهيغهمـب  ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ـ دېـدى مهن قىـز ئىـدىم،    ــ 

 .دىئايال ئىككىسىنى لهنهت ئېيتىشىشقا بۇيرۇ - ئهر ئهلهيهى ۋەسهللهم
مهھـرى ھهققىنـى   ئهر ئايالغـا   قاندىن كېـيىن، ئىككىسى لهنهت ئېيتىش

   .③بهردى
  )1509 :بهززار(

 لَّقََهـا، طَ َوقَْد قَذَفََها إِنْ” :َمْسُعوٍد َواْبُن َعِليٌّ، قَالَ: قَالَ ُجَرْيجٍ، اْبنِ َعنِ - 4449
  .“ُيالِعْنَها لَْم َوَبتََّها طَلَّقََها َوقَْد قَذَفََها، َوإِنْ الَعَنَها، َرْجَعةٌ َعلَْيَها َولَُه

                                                 
 .ـ ئايهت 6سۈرە نۇر،  ①
ى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى مۇسا ئىبنى ئىسهاق دېـگهن  بۇ ھهدىسن): 784(ھهيسهمى  ②

ئۇنىڭـدىن باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ        . كىشىنىڭ كىملىكى ماڭا مهلۇم ئهمهس
 .دېگهن

 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 7843(ھهيسهمى  ③
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رەزىيهلالھــۇ ئهلــى ۋە ئىبنــى مهســئۇد  تىنئىبنــى جــۇرەيج - 4449
ــۋايهت قىلى ئهنهۇما ــداق دېگهنلىكــى رى ــنىــڭ مۇن ــاالق : دۇنى ــالىنى ت ئاي

ــل   ــان بولســىمۇ، ئۇنىــڭ بى ــى قىلغ ــۇرۇپ،  هن يېنىشــىۋېلىش ھهقق ــار ت  ب
ــا     ــدى دەپ قارىلىس ــا قىل ــلهن زىن ــقىالر بى ــالىنى باش ــال   ( ،ئاي ) ئهر ـ ئاي

شـقا  ىيېنىش ۋەتـاالق قىلىـۋەتكهن    ئهگهر. ئىككىسى لهنهت ئېيتىشـىدۇ 
يول قالمىغان ئايالىنى باشقىالر بىلهن زىنا قىلدى دەپ قارىلىسا، لهنهت 

  . ①ئېيتىشمايدۇ
  )9660 :»ئهلكهبىر«(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها قَالَـْت   - 4450
كَانَ ُعْتَبةُ ْبُن أَبِي َوقَّاȋٍ َعهَِد إِلَى أَِخيِه َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاȋٍ أَنَّ اْبَن َوِليَدِة َزْمَعـةَ ِمنِّـي   

فَلَمَّا كَانَ َعاُم الْفَْتحِ أََخذَُه َسْعٌد فَقَالَ اْبُن أَِخي قَْد كَانَ َعهَِد إِلَيَّ ِفيِه فَقَـاَم   فَاقْبِْضُه إِلَْيَك
ـ  ُه َعْبُد ْبُن َزْمَعةَ فَقَالَ أَِخي َواْبُن أََمِة أَبِي ُوِلَد َعلَى ِفَراِشِه فََتَساَوقَا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

فَقَالَ َسْعٌد َيا َرُسولَ اللَِّه اْبُن أَِخي كَانَ َعهَِد إِلَيَّ ِفيِه فَقَالَ َعْبُد ْبُن َزْمَعةَ أَِخي  َعلَْيِه َوَسلََّم
 َواْبُن َوِليَدِة أَبِي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَو لََك َيا َعْبُد ْبَن َزْمَعـةَ الَْولَـدُ  

اِهرِ الَْحَجُر ثُمَّ قَالَ ِلَسْوَدةَ بِْنِت َزْمَعةَ اْحَتجِبِي ِمْنُه ِلَما َرأَى ِمْن َشَبهِِه بُِعْتَبةَ فََما ِللِْفَراشِ َوِللَْع
  .َرآَها َحتَّى لَِقَي اللََّه

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهــادىن  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4450
  :ۋەققاسقا ۇۋەققاس قېرىندىشى سهئد ئىبنى ئهب ۇئۇتبه ئىبنى ئهب

مهنـدىن بولغـان   يهنـى  (مېنىڭ باالم قان باال غزەمئهنىڭ دېدىكى تۇــ 
مهكـكه فهتىـه   . دەپ تاپىلىـدى ـ ئۆزەڭ باق،   ،، سهن ئۇ بالىنى ئېلىپ)باال

  :ئۇ بالىنى ئېلىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇسهئد  ،قىلىنغان يىلى
بـۇ مېنىـڭ قېرىندىشـىمنىڭ ئـوغلى، ئـۇ ماڭـا بـۇ بـاال توغرۇلـۇق          ــ 

  :نىڭ ئوغلى ئهبدهزەمئ. دېدى ـ سىيهت قىلغان،ۋە

                                                 
يهنـى زەئىـپ ھهدىـس    (بۇ ھهدىسنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىك، بىراق سـهنهدى ئـۈزۈك   ): 7845(ھهيسهمى  ①

 .، ـ دېگهن)قاتارىدا
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مېنىڭ قېرىندىشىم، دادامنىڭ دېدىكىنىڭ ئـوغلى، دادامنىـڭ    بۇــ 
ــدى،     تۆشــىكى ــدىـ ئۈســتىدە تۇغۇل ــۇ ئىككىســى  ،شــۇنىڭ بىــلهن. دې ئ
  :سهئد. باردى ئالدىغانىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

 مدىن بولغـــان بـــاال،بـــۇ مېنىـــڭ قېرىندىشـــى! ئـــى رەســـۇلۇلالھـــــ 
  :ئهبد. دېدىـ ، ىدىباال توغرۇلۇق ۋەسىيهت قىلغانبۇ ماڭا  قېرىندىشىم

ـ   بۇ دېگهن مېنىـڭ قېرىندىشـىم، دادامنىـڭ دېـدىكىنىڭ ئـوغلى،     ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى

ىــڭ ئــۇ بــاال ســاڭا بېرىلىــدۇ، بــاال كىمن ! ئهبــد ئىبنــى زەمــئهــــ ئــى 
غـا  )نىـڭ ئـاغزى  ( زىنـا قىلغـۇچى   .شـۇنىڭ بولىـدۇ  ، تۇغۇلسـا  ①تۆشىكىدە

ــاش ــ! تــ ــدى ـــ ــاپ    . دېــ ــۇتبهگه ئوخشــ ــقهتهن ئــ ــڭ ھهقىــ ــۇ بالىنىــ ئــ
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمكېتىــدىغانلىقىنى كــۆرگهن پهيغهمــبهر 

  :گهەنىڭ قىزى سهۋدهزەمئ
. دېـدى  ، ـ )يهنـى سـاڭا نـامهھرەم   ( ئۇ بالىدىن يۆگىنىشىڭ كېـرەك ــ 

ئهنهانى  ۋاپات تاپقانغا قهدەر سهۋدە رەزىيهلالھۇ كىئۇ باال تا ،شۇنىڭ بىلهن
   .كۆرۈپ باقمىدى

  )2745 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ كَاَنْت ِلَزْمَعةَ َجارَِيةٌ َيطǘََُها ُهَو َوكَانَ َيظُـنُّ   - 4451
ِشْبِه الَِّذي كَانَ َيظُنُّ بِِه فََماَت َزْمَعةُ َوِهَي ُحْبلَى فَـذَكََرْت   بِآَخَر َيقَُع َعلَْيَها فََجاَءْت بَِولٍَد

الَْولَُد  ذَِلَك َسْوَدةُ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ةُ فَلَْيَس لَِك بِأǷٍَِللِْفَراشِ َواْحَتجِبِي ِمْنُه َيا َسْوَد

ــداق      - 4451 ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــى زۇبهي ــدۇلالھ ئىبن ئاب
زەمئهنىــڭ بىــر دېــدىكى بــار بولــۇپ، ئــۇ، بــۇ دېــدىكى : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

بىــلهن جىمــا قىالتتــى ۋە باشــقا بىرســىنىڭمۇ بــۇ دېــدەك بىــلهن جىمــا   
ن ئـۇ دېـدەك   مهلۇم ۋاقىتـتىن كېـيى  . قىلىدىغانلىقىدىن گۇمانلىناتتى

                                                 
باشـقا  . يهنى ئايال كىمنىڭ نىكاھىدا بولسا ياكى كىمنىڭ مۈلكىدە بولسا، تۇغۇلغان باال شۇنىڭ بولىـدۇ  ①

يىش ھهققـى يـوق، گهرچه راسـتىن    دېـ  ، ـ مېنىڭكـى مهن ئۇ ئايال بىلهن زىنا قىلغان، شـۇڭا بـاال   : بىرسىنىڭ
 . قىلغان بولسىمۇ، دەۋاسى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ جىما
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ــدى   ــاال تۇغ ــر ب ــدىكى   . بى ــڭ گۇمانى ــاال زەمئهنى ــا   (ب ــلهن زىن ــدىكى بى دې
ئهمما زەمئه ئۇ دېدەك تېخى ھامىلدار . كىشىگه ئوخشايتتى) قىلىدىغان
رەزىيهلالھـۇ  سـهۋدە  . ئۆلـۈپ كهتتـى  ) بـاال تۇغۇلۇشـتىن بـۇرۇن   (ۋاقتىدىال 

ــا  ــۇ ئهنهـ ــۋالبـ ــهللهمگ  ئهھـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ  هنى پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  يهتكۈزگهنىدى،

 شـۇنداقتىمۇ،  .شـۇنىڭ بولىـدۇ   ،تۇغۇلسـا  تۆشـىكىدە باال كىمنىـڭ  ــ 
ئــۇ بــاال ســېنىڭ   چــۈنكى ئــال،  ھىجابقــاســهن ئــۇ بالىــدىن ئــۆزەڭنى    

  . ①دېدى ، ـكهنئى قېرىندىشىڭ ئهمهس
 )3485 :ئىانهس(

اْمَرأَةً َهلََك َعْنَها َزْوُجَها فَاْعَتدَّْت أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ أَنَّ - 4452
َوَعْشًرا ثُمَّ َتَزوََّجْت ِحَني َحلَّْت فََمكَثَْت ِعْنَد َزْوجَِها أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َونِْصَف َشْهرٍ ثُمَّ َولََدْت 

فَذَكََر ذَِلَك لَُه فََدَعا ُعَمُر نِْسَوةً ِمـْن نَِسـاِء   َولًَدا َتامŋا فََجاَء َزْوُجَها إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ 
لََك َعْنَها الَْجاِهِليَِّة قَُدَماَء فََسأَلَُهنَّ َعْن ذَِلَك فَقَالَْت اْمَرأَةٌ ِمْنُهنَّ أََنا أُْخبُِرَك َعْن َهِذِه الَْمْرأَِة َه

َماُء فََحشَّ َولَُدَها ِفي َبطْنَِها فَلَمَّا أََصاَبَها َزْوُجَها َزْوُجَها ِحَني َحَملَْت ِمْنُه فَأُْهرِيقَْت َعلَْيِه الدِّ
 الَِّذي َنكََحَها َوأََصاَب الَْولََد الَْماُء َتَحرََّك الَْولَُد ِفي َبطْنَِها َوكَبَِر فََصدَّقََها ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ

  .ْغنِي َعْنكَُما إِلَّا َخْيٌر َوأَلَْحَق الَْولََد بِالْأَوَّلَِوفَرََّق َبْيَنُهَما َوقَالَ ُعَمُر أََما إِنَُّه لَْم َيْبلُ
ــ   - 4452 ــى ئهبـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــۇمهييه ۇئابـ ــۋايهت  ئـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
بىر ئايال ئېرى ئۆلۈپ قالغاندىن كېيىن تۆت ئاي ئـون كـۈن   : قىلىنىدۇ

ئـۇ ئهر   .ئىددىتى چىققاندىن كېيىن بىـر ئهرگه تهگـدى   ۋە ئىددەت تۇتتى
بىـر   بېجىرىمھهممه ئهزاسى  ،يېرىم ئاي ياشىغاندىن كېيىن بىلهن تۆت
نىـڭ يېنىغـا   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئېـرى ئـۆمهر    ،شـۇنىڭ بىـلهن   .باال تۇغدى

جــاھىلىيهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ئــۆمهر .ئېيتتــىكېلىــپ ئهھــۋالنى  
بۇ ئىـش   ،دەۋرىدىمۇ ياشىغان قېرى خوتۇنالردىن بىر قىسمىنى چاقىرىپ

  :بىرى دىنئۇالر ىدى،سورىغانتوغرۇلۇق مهسلىههت 
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 ،ئېرى ئۆلـۈپ قالغانـدا   .دەپ بېرەي نىمهن ساڭا بۇ ئايالنىڭ ئىشىــ 
بالىغـا ھامىلـدار تـۇرۇپ، ھهيـز     ) بـۇ ئايـال  ( .بۇ ئايال ھامىلدار ئىكهنتـۇق 

 گهئېـرى  ئايـال كېيىنكـى   .كۆرگهچكه، ھامىله يوغىنىمـاي، تـۇرۇپ قـاپتۇ   
يهتكهنـدىن كېـيىن، ھـامىله    ھامىلىگه  مهنىسى ئهرنىڭ ياتلىق بولۇپ،

بـۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئۆمهر . دېدى قايتا ھهرىكهتكه كېلىپ يوغىناپتۇ، ـ 
ــىنى    ــۇ ئىككىســـــ ــتىقلىدى ۋە ئـــــ ــۆزىنى تهســـــ ــڭ ســـــ خوتۇننىـــــ

  :ئۇالرغاتكهندىن كېيىن، ۋەىئاجراشتۇر
بىلىپ تـۇرۇپ  يهنى (ماڭا سىلهرنىڭ ياخشى ئادەم ئىكهنلىكىڭالر ــ 

بـۇرۇنقى  ى دېـدى ۋە بـالىن  ـ   يهتتـى، ) لىقىڭالربۇنداق ئىشنى قىلمايدىغان
  . گه نىسبهت بهردىئېرى

 )1450 :مالىك(

َعْن َرَباحٍ قَالَ َزوََّجنِي أَْهِلي أََمةً لَُهْم ُروِميَّةً فََوقَْعُت َعلَْيَها فََولََدْت غُلَاًمـا   - 4453
َها فََولََدْت غُلَاًما أَْسَوَد ِمثِْلي فََسمَّْيُتُه ُعَبْيَد اللَِّه ثُمَّ أَْسَوَد ِمثِْلي فََسمَّْيُتُه َعْبَد اللَِّه ثُمَّ َوقَْعُت َعلَْي

ةٌ ِمـْن  طَبَِن لََها غُلَاٌم ِلأَْهِلي ُروِميٌّ ُيقَالُ لَُه ُيوَحنَّْه فََراطََنَها بِِلَسانِِه فََولََدْت غُلَاًما كَأَنَُّه َوَزغَ
ْت َهذَا ِلُيوَحنَّْه فََرفَْعَنا إِلَى ُعثَْمانَ أَْحَسُبُه قَالَ َمْهِديٌّ قَـالَ  الَْوَزغَاِت فَقُلُْت لََها َما َهذَا فَقَالَ

لَْيـِه  فََسأَلَُهَما فَاْعَتَرفَا فَقَالَ لَُهَما أََتْرَضَياِن أَنْ أَقِْضَي َبْيَنكَُما بِقََضاِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى أَنَّ الَْولََد ِللِْفَراشِ َوأَْحَسُبُه قَالَ فََجلَـَدَها  َوَسلََّم إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا

  .َوَجلََدُه َوكَاَنا َمْملُوكَْينِ
ئــائىلهم مېنــى ئۆزلىرىنىــڭ بىــر    : رەبــاھ مۇنــداق دەيــدۇ   - 4453

ــدىكى ــ گهرۇملــۇق دې ــۆيلهپ قوي ــدىن  بىــلهن ئۇنىــڭ .دىئ بىــرگه بولغان
بالىغا  مهن ئۇ .ش قارا تهنلىك بالىدىن بىرنى تۇغدىماڭا ئوخشا ،كېيىن

 ،يهنه يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن .دەپ ئىسىم قويدۇم “ئابدۇلالھ”
غـــا ئۇنىڭيهنه ماڭـــا ئوخشـــاش قـــارا تهنلىـــك بالىـــدىن بىرنـــى تۇغـــدى، 

ئائىلهمنىـــڭ يـــۇھهننه كېـــيىن . دەپ ئىســـىم قويـــدۇم “ئۇبهيـــدۇلالھ”
يــۈرۈپ، ئــۇنى يولــدىن سۆزلىشــىپ ئىســىملىك بىــر قــۇلى ئــۆز تىلىــدا  
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 كئۇ ئايال كهسلهنچۈكتهنهتىجىدە، . )ۋە ئۆزىنىڭ قىلىۋاپتۇ(چىقىرىپتۇ 
  :دېدەكتىنمهن . بىر باال تۇغدى )يهنى رەڭگى قىزىلغا مايىل(

  :ئۇ ـ دەپ سورىسام،بۇ نېمه ئىش؟ ــ 
ـــ  ــۇـ ــاال ب ــۇھهننهدىن بولــ  ب ــدىـ ،   دىي ــلهن . دې ــۇ   ،شــۇنىڭ بى ــز ب بى

رەزىيهلالھـۇ  ئوسـمان   .غـا سـۇندۇق  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ان مهسىلىنى ئوسم
ئىككىلىسـى   نى سۈرۈشـته قىلغانىـدى،  ئۇ ئىككىسـىدىن بـۇ ئىشـ    ئهنهۇ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئوسمان . ئېتىراپ قىلدى) قىلمىشىنى(
نىڭ ھـۆكمى  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  ــ سىلهرگه

 :ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبهر  رازى بوالمســىلهر؟ ،چه ھۆكــۈم قىلســامىبــوي
دەپ ھۆكـۈم   »بولىـدۇ  شـۇنىڭ  ،ىدە تۇغۇلغان بولساتۆشىكباال كىمنىڭ «

چالمـا ـ كېسـهك    (ۋە ھهر ئىككىلىسـى قـۇل بولغاچقـا،     دېـدى ـ قىلغـان،   
  . ①دەررە جازاسى بهردى) قىلماستىن

  )2275 :داۋۇد ئهبۇ(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجـاَءُه   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ - 4454
ـ  ْم أَْعَرابِيٌّ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اْمَرأَِتي َولََدْت غُلَاًما أَْسَوَد فَقَالَ َهلْ لََك ِمْن إِبِلٍ قَالَ َنَع

قَالَ َنَعْم قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَِلـَك قَـالَ أَُراُه   قَالَ َما أَلَْواُنَها قَالَ ُحْمٌر قَالَ َهلْ ِفيَها ِمْن أَْوَرَق 
  .ِعْرٌق َنَزَعُه قَالَ فَلََعلَّ اْبَنَك َهذَا َنَزَعُه ِعْرٌق

ــۇ – 4454 ــ ئهبـ ــۇرەيرە ۇھـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبهر ئهرەب بىـــر ســـهھرالىق  :قىلىنىـــدۇ
  :نىڭ يېنىغا كېلىپۋەسهللهم

دېدى ـ بىر باال تۇغدى،   مېنىڭ ئايالىم قارا تهنلىك! ئى رەسۇلۇلالھــ 
پهيلى ئايالىـدىن  ۈئۇ بالىنىـڭ رەڭگىنىـڭ ئـۆزىگه ئوخشـىمىغانلىقى تـ     (

ســـهلاللالھۇ پهيغهمـــبهر ). گۇمانالنغـــانلىقىنى ئىپـــادىلىمهكچى ئىـــدى
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئادەمئۇ  .ەپ سورىدىدـ  تۆگهڭ بارمۇ؟ــ 
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  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،ىىددېگهنـ بار، ــ 
  :ئادەمئۇ . دىدەپ سورى گىلىرىڭنىڭ رەڭگى قانداق؟ ـۆــ ت
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  .ـ دېدىزىل، ىقــ 
  .ەپ سورىدىدـ  ئارىسىدا بوز تۆگىمۇ بارمۇ؟ــ 
  :لهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل پهيغهمبهر .ـ دېدىبار، ــ 
 ـ  پ قالـدى؟ لۇبوز تۆگه نهدىن پهيدا بو )قىزىل تۆگىنىڭ ئارىسىغا(ــ 
  : ئادەمئۇ . دېدى

. دېـدى ـ رسىيهت تارتىپ كهلدىمىكىن دەپ قارايمهن،  ېمهن بۇنى ئــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

شــى ۇرســىيهت تارتىــپ كهلــگهن بولېشــۇ ئهســېنىڭ بــاالڭنىمۇ ئــــ 
  . دېدى ، ـمۇمكىن

 )6847 :بۇخارى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَاَم َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه  - 4455
ي ْعَوةَ ِفإِنَّ فُلَاًنا اْبنِي َعاَهْرُت بِأُمِِّه ِفي الَْجاِهِليَِّة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا د

  .الْإِْسلَامِ ذََهَب أَْمُر الَْجاِهِليَِّة الَْولَُد ِللِْفَراشِ َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر
رىـۋايهت   دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىنئهمر ئىبنى شۇئهيب  - 4455

  :بىر كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ىسـى  پاالنى مېنىڭ ئوغلۇم بولىدۇ، مهن ئۇنىـڭ ئان ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

ــان     ــا قىلغ ــدە زىن ــاھىلىيهت دەۋرى ــلهن ج ــددېگهن ، ـ   بى ــبهر ى ى، پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

يهنـــى نىكاھىـــدا بولمىغـــان ئايالنىـــڭ (بۇنـــداق دەۋا ئىســـالمدا ـــــ 
تىكى ئىشالر كهلمهسكه جاھىلىيهت .يوق) بالىسىنى ئۆزىنىڭ دەۋېلىش

زىنـا   .نىڭ بولىـدۇ شـۇ  غـان بولسـا،  ە تۇغۇلتۆشـىكىد باال كىمنىڭ  .كهتتى
   .①دېدى قىلغۇچىالرنىڭ باال دەۋا قىلىش ھهققى يوق، ـ
  )2274 :داۋۇد ئهبۇ(
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 4456
لَ أَلَْم َتَرْي أَنَّ ُمَجزًِّزا َنظََر آنِفًا إِلَى َزْيـِد ْبـنِ   َدَخلَ َعلَيَّ َمْسُروًرا َتْبُرُق أََسارِيُر َوْجهِِه فَقَا

ٍȐَحارِثَةَ َوأَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد فَقَالَ إِنَّ َهِذِه الْأَقَْداَم َبْعُضَها ِمْن َبْع.  
 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهــادىن  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ - 4456

يېنىمغـا خۇشـال    ۋەسـهللهم سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  بىر كـۈنى،  
مۇجهززىز ) سىنچى( بىلهمسهن؟«: پېتى كىرىپ كهلدى ۋە مۇنداق دېدى

ئۇسـامه ئىبنـى   ) ئـوغلى (زەيد ئىبنى ھارىسه بىلهن ) بىر يوتقاندا ياتقان(
بۇ پۇتالر بىـر ـ بىـرىگه شـۇ قهدەر ئوخشـايدىكهنكى، خـۇددى        :كه قاراپزەيد

  . »دېدى بىر ـ بىرىدىن تۆرەلگهندەكال تۇرىدۇ، ـ
  )6770 :بۇخارى(

ويف رواية أَلَْم َتَرْي أَنَّ ُمَجزًِّزا الُْمْدِلجِيَّ َدَخلَ َعلَيَّ فََرأَى أَُساَمةَ ْبَن َزْيـٍد   - 4457
َها ِمْن َوَزْيًدا َوَعلَْيهَِما قَِطيفَةٌ قَْد غَطََّيا ُرُءوَسُهَما َوَبَدْت أَقَْداُمُهَما فَقَالَ إِنَّ َهِذِه الْأَقَْداَم َبْعُض

ٍȐَبْع.  
ــۋايهتته  -4457 ــر رىـ ــيىلگهن  يهنه بىـ ــداق دېـ ــه « :مۇنـ ــى ئائىشـ ! ئـ

دى ۋە يېنىمـدا  مۇجهززىز مۇدلهجى يېنىمغا كىر ①)سىنچى(بىلهمسهن؟ 
. ئۇسامه ئىبنى زەيدنى كـۆردى ) ئوغلى(ياتقان زەيد ئىبنى ھارىسه بىلهن 

پـۇتلىرى  ئۇالر باش تهرىپىنى بىر پارچه رەخت بىلهن يۆگىۋالغان بولـۇپ،  
بـۇ پـۇتالر بىـر ـ     : مۇجهززىز ئۇالرنىڭ پۇتلىرىغـا قـاراپ  . ئوچۇق قالغانىدى

  . »، ـ دېدىبىرسىدىن تۆرەلگهندەك تۇرىدۇ
 )6771 :بۇخارى(

كَانَ أَُساَمةُ أَْسَوَد َشِديَد السََّواِد ِمثْلَ الْقَارِ َوكَانَ َزْيٌد أَْبـَيȐَ  : ويف رواية - 4458
  .ِمثْلَ الْقُطْنِ

                                                 
قاراپ شۇ نهرسـىگه باھـا بهرگـۈچى    سىنچى ــ ھهرقانداق نهرسىنىڭ تۇرقى، كۆرۈنۈشى، چىراي ـ شهكلىگه   ①

 ).ـ بهت 676ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى، (كىشى؛ شۇ ھهقته تهھلىل يۇرگۈزگۈچى كىشى 
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ئۇسامه ئىبنـى زەيـد   «: يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 4458
  . ①»مومدەك قاپقارا، زەيد ئىبنى ھارىسه بولسا، پاختىدەك ئاپئاق ئىدى

  )2276: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كَانَ ُيِليطُ أَْولَاَد الَْجاِهِليَِّة بَِمْن  - 4459
دََّعاُهْم ِفي الْإِْسلَامِ فَأََتى َرُجلَاِن ِكلَاُهَما َيدَِّعي َولََد اْمَرأٍَة فََدَعا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّـابِ قَاِئفًـا   ا

ةَ لَْمـْرأَ فََنظََر إِلَْيهَِما فَقَالَ الْقَاِئُف لَقَْد اْشَتَركَا ِفيِه فََضَرَبُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ بِالدِّرَِّة ثُمَّ َدَعا ا
ارِقَُها فَقَالَ أَْخبِرِينِي َخَبَرِك فَقَالَْت كَانَ َهذَا ِلأََحِد الرَُّجلَْينِ َيأِْتينِي َوِهَي ِفي إِبِلٍ ِلأَْهِلَها فَلَا ُيفَ

 Ąثُمَّ َخلَـَف  َحتَّى َيظُنَّ َوَتظُنَّ أَنَُّه قَْد اْسَتَمرَّ بَِها َحَبلٌ ثُمَّ اْنَصَرَف َعْنَها فَأُْهرِيقَْت َعلَْيِه ِدَماء
لِ َعلَْيَها َهذَا َتْعنِي الْآَخَر فَلَا أَْدرِي ِمْن أَيِّهَِما ُهَو قَالَ فَكَبََّر الْقَاِئُف فَقَالَ ُعَمـُر ِللُْغلَـامِ َوا  

  .أَيَُّهَما ِشئَْت
ــۋايهت قىلىنىــدۇ يمان ئىبنــى يهســاردىن ســۇال - 4459 ــداق رى  :مۇن

) دادىســـىز(ىلىيهتته جـــاھرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب 
 “ئىـدى  مېنىـڭ بـاالم  ” ،تۇغۇلغان بالىالرنى ئىسالم كهلگهندىن كېـيىن 

ھهر  ئادەم كهلدى ۋەئىككى  ،بىر كۈنى .دەپ دەۋا قىلغانالرغا بېرىۋېتهتتى
  :ئىككىلىسى بىر ئايالنىڭ بىر بالىسىنى

ـــ  ــاالم ـ ــۇ مېنىــڭ ب ــۆمهر  .دەپ دەۋا قىلــدى ، ـ  ب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئ
قـاراپ  قـۇر  بىـر  ) ۋە بالىغـا (چى ئـۇ ئىككىسـىگه   سـىن  .قىردىچاسىنچى 

  :چىققاندىن كېيىن
بـۇنى  . دېـدى ـ ئىـكهن،    دا ھهر ئىككىسىنىڭ ھهسسىسى باربۇ بالىــ 

ئانــدىن . ئــۇنى قامچــا بىــلهن ئــۇردى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئاڭلىغــان ئــۆمهر 
  :ئايالنى چاقىرىپ

ـــ راســتىڭنى ئېيــت  ــ! ـ ــدى ـ ــدىن ئ. دې ــال ئىككــى ئادەم بىرىنــى  اي
  :كۆرسىتىپ تۇرۇپ

كېلىـپ مهن  ) ئـادەم ( ، بـۇ ۋاتقانـدا امهن ئائىلهمنىڭ تۆگىسىگه قارــ 
ــوالتتى   ــرگه بـ ــلهن بىـ ــايتتى  بىـ ــدىن ئايرىلمـ ــاق   .ۋە مهنـ ــاكى قورسـ تـ
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كۆتـــۈرگهنلىكىم ھهر ئىككىمىـــزگه ئايـــان بـــولغىچه، بـــۇ مۇناســـىۋەت  
ــتى ــۇ    . داۋامالش ــيىن، ئ ــدىن كې ــان بولغان ــى ئىــش ئاي ــ. تاشــالپ كهتت ۇ ئ

يهنه بىرىنـى  ئانـدىن  . كهتكهندىن كېيىن، مهن ھهيـزدار بولـدۇم، ـ دېـدى    
  :كۆرسىتىپ تۇرۇپ

كېلىـپ مهن بىـلهن بىلـله بولۇشـقا     ) ئـادەم (ــ ئۇنـدىن كېـيىن، بـۇ    
ـ نى بىلمهيـمهن،   ىدىن بولغـانلىق سـى قايسى ىنىـڭ شۇڭا بۇ بال .باشلىدى
 تهكبىـــر) خۇشـــاللىقىدىن(چى ســـۆزلهرنى ئاڭلىغـــان ســـىن بـــۇ. دېـــدى
  :بالىغا قاراپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر  ،شۇنىڭ بىلهن. ئېيتتى
   .دېدىـ ! خالىغىنىڭنى تاللىغىن )دىنبۇ ئىككىسى(سهن ــ 

  )1451 :مالىك(

َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 4460
َمْن ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه َوُهَو َيْعلَُم أَنَُّه غَْيُر أَبِيِه فَالَْجنَّةُ َعلَْيِه َحَراٌم فَذَكَْرُتُه ِلـأَبِي   َوَسلََّم َيقُولُ

  .َبكَْرةَ فَقَالَ َوأََنا َسِمَعْتُه أُذَُناَي َوَوَعاُه قَلْبِي ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
رەزىيهلالھـۇ  سـهئد   دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئوسـمان  ۇئهب – 4460

 :نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهن پهيغهمبهر: مۇنداق دېگهنئهنهۇ 
باشــقا بىــر  ،كىمكــى ئۆزىنىــڭ دادىســى ئهمهســلىكىنى بىلىــپ تــۇرۇپ «

» ئـۇ جهننهتـتىن مهھـرۇم قالىـدۇ     ،قىلىۋالسـا  دىسـى دا نىڭئادەمنى ئۆزى
  .ىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىد

بهكـر رەزىيهلالھـۇ    مهن بۇ ھهدىسنى ئهبۇ: ئوسمان مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ
  :ئۇ ىدىم،سۆزلهپ بهرگهن ئهنهۇغا
دىن سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   مهنمۇ بۇ ھهدىسنى پهيغهمـبهر  ـ 

  . دېدىـ ، ىدىمساقلىغان دەقهلبىم ۋە م بىلهن ئاڭلىغانۇلىقىئىككى ق
  )6767 :بۇخارى(

رٍّ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَـْيَس ِمـْن   َعْن أَبِي ذَ - 4461
 َمقَْعَدُه ِمْن َرُجلٍ ادََّعى ِلَغْيرِ أَبِيِه َوُهَو َيْعلَُمُه إِلَّا كَفََر َوَمْن ادََّعى َما لَْيَس لَُه فَلَْيَس ِمنَّا َولَْيَتَبوَّأْ

  .ُجلًا بِالْكُفْرِ أَْو قَالَ َعُدوَّ اللَِّه َولَْيَس كَذَِلَك إِلَّا َحاَر َعلَْيِهالنَّارِ َوَمْن َدَعا َر
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ــۇ – 4461 ــۇزەر  ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، رەزىيهلالھـ دىن رىـ
   :دېگهنمۇنداق سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

باشقا بىـر ئـادەمنى    ،ئۆزىنىڭ دادىسى ئهمهسلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ«
ــۇ مېنىــڭ دادام” ئۆزىنىــڭ  .دەپ دەۋا قىلغــان كىشــى كــاپىر بولىــدۇ  “ب

يهنـى  (بولمىغان نهرسـىنى مېنىڭكـى دەپ دەۋا قىلغـان كىشـى بىـزدىن      
ئهمهس، ئۇنــداق كىشــى جهھهننهمــدىن ئــۆزىگه  ) مۇســۇلمانالر قاتارىــدىن
نىـڭ  هللا”يـاكى   “كاپىر”كىمكى باشقا بىرىنى ! ئورۇن ھازىرالپ قويسۇن

 هر ئۇنىـڭ بۇ سۆزل ،ئۇنداق بولمىسا ئهمهلىيهتته ئۇ ئادەم ،دېسه “دۈشمىنى
   .»ئۆزىگه قايتىدۇ

 )61 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ ِحـَني    - 4462
ى قَْومٍ َرُجلًا لَْيَس ِمْنُهْم فَلَْيَسْت ِمْن اللَِّه ِفي َشْيٍء َنَزلَْت آَيةُ الُْملَاَعَنِة أَيَُّما اْمَرأٍَة أَْدَخلَْت َعلَ

 ِمْنـُه  َولَا ُيْدِخلَُها اللَُّه َجنََّتُه َوأَيَُّما َرُجلٍ َجَحَد َولََدُه َوُهَو َيْنظُُر إِلَْيِه اْحَتَجَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  .َيْوَم الِْقَياَمِةَوفََضَحُه َعلَى ُرُءوسِ الْأَوَِّلَني َوالْآِخرِيَن 

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رەيرە ۇھ ئهبۇ – 4462
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبهر  ،لهنهت ئېيتىشىش ئايىتى نازىل بولغاندا

   :مۇنداق دېگهن ۋەسهللهم
ھهرقانداق بىـر ئايـال ئېرىنىـڭ جهمهتىـدىن بولمىغـان بىرەرىنـى       «

ــى ( ــپىش ئــــ يهنــ ــاال تېــ ــادىن بــ ــگه ) ارقىلىقزىنــ ئۇالرنىــــڭ جهمهتىــ
ھېچبىــر قىممىتــى ئــۇ ئايالنىــڭ نىــڭ دەرگاھىــدا هللا، ئارىالشتۇرىۋەتســه

قانـداقال بىـر ئهر    .ئۇنـداق ئايـالنى جهنـنهتكه كىرگۈزمهيـدۇ    هللا ا ،قالمايدۇ
ــۆز بالىســىدىن  كىشــى  ــۇرۇپ ئ ــاالم ئهمهس ”قــاراپ ت ــۇ مېنىــڭ ب دەپ  “ب

. كۆرەلمهيـدۇ  امالىنىجنىڭ هللائۇنداق كىشى قىيامهت كۈنى ا ،تېنىۋالسا
ــادەمنى  هللاقىيــامهت كــۈنى،  ــۇ ئ ــارلىق ئ ــداب رەســۋا  مهۋجۇداتنىــڭ ئالدى

  . ①»قىلىدۇ
 )3481 :ئىانهس(

                                                 
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 229(ئهلبانى  ①
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َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 4463
ْسُتلِْحَق َبْعَد أَبِيِه الَِّذي ُيْدَعى لَُه ادََّعاُه َوَرثَُتُه فَقََضى أَنَّ كُلَّ َوَسلََّم قََضى أَنَّ كُلَّ ُمْسَتلَْحقٍ ا

ِمـْن  َمْن كَانَ ِمْن أََمٍة َيْمِلكَُها َيْوَم أََصاَبَها فَقَْد لَِحَق بَِمْن اْسَتلَْحقَُه َولَْيَس لَُه ِممَّا قُِسَم قَْبلَُه 
ِمَرياٍث لَْم ُيقَْسْم فَلَُه َنِصيُبُه َولَا َيلَْحُق إِذَا كَانَ أَُبـوُه الَّـِذي    الِْمَرياِث َشْيءĄ َوَما أَْدَرَك ِمْن

َولَـا   ُيْدَعى لَُه أَْنكََرُه َوإِنْ كَانَ ِمْن أََمٍة لَْم َيْمِلكَْها أَْو ِمْن ُحرٍَّة َعاَهَر بَِها فَإِنَُّه لَا َيلَْحُق بِـهِ 
  .ُهَو ادََّعاُه فَُهَو َولَُد زِْنَيٍة ِمْن ُحرٍَّة كَانَ أَْو أََمٍة َيرِثُ َوإِنْ كَانَ الَِّذي ُيْدَعى لَُه

بوۋىسىدىن رىـۋايهت   ئارقىلىق ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى - 4463
ئادەمنىــڭ مىراســخورلىرى   ئۆلــۈپ كهتــكهن : مۇنــداق دەيــدۇ قىلىــپ 

بۇمــۇ بىزنىــڭ دادىمىزنىــڭ بالىســى ”بــالىنى  دادىســىدىن كېــيىن بىــر
 بۇ دەۋاغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهما قىلسا، پهيغهمبهر دەپ دەۋ “ئىدى

كىشـىنىڭ ئـۆز ئىلكىـدىكى دېـدەك بىـلهن      «: مۇنداق ھۆكـۈم قىالتتـى  
مىراسـخورالر ئـۇ بـالىنى ئـۆز جهمهتىـگه      (قىلغان جىمادىن تۇغۇلغان باال 

بـاال بـۇ جهمهتـكه     بىـراق  .ه قوشـۇۋېتىلىدۇ كجهمهتـ  شـۇ ) قاتماقچى بولسا
 )بـۇ بالىغـا  (تهقسىم قىلىنىپ بولغان مىراسـتىن  ۇن قېتىلىشتىن بۇر

 ،تهقسىم قىلىنمىغـان مىـراس بولسـا   ئهگهر تېخى ھېچنهرسه تهگمهيدۇ، 
دادىسى ھايات  ئهگهر مىراسخورالرنىڭ. سىۋىسىنى ئالىدۇېئۆز ن ىمۇئۇ بال

دەپ ئىنكـار قىلغـان بولسـا،     “بـۇ مېنىـڭ بـاالم ئهمهس   ” بـالىنى  تىداقۋا
اۋەتســـىز بولـــۇپ، بـــۇ بـــاال ئۇالرنىـــڭ جهمهتىـــگه  بۇالرنىـــڭ دەۋاســـى ئىن

لكىـــدە ئى بـــۇ بـــالىنى ئۆزىنىـــڭ ئۇالرنىـــڭ دادىســـى ئهگهر. كىرمهيـــدۇ
دېدەكتىن ياكى باشقا بىـر ھـۆر   ) لكىدىكىئىباشقا بىرىنىڭ (بولمىغان 

تاپقان بولسا، بـۇ بـاال ئۇالرنىـڭ جهمهتىـگه      دىن)بىلهن زىنا قىلىش(ئايال 
گهرچه . ىن بۇنىڭغــا مىراســمۇ تهگمهيــدۇ ئۇالرنىــڭ دادىســىد .كىرمهيــدۇ

دەۋاسى  ،دەپ دەۋا قىلسىمۇ “بۇ باال راستىنال مېنىڭ باالم ئىدى”دادىسى 
ئايـال  ھـۆر   ياكى دېدەكئانىسىنىڭ چۈنكى ئۇ باال  .كه ئېلىنمايدۇئىناۋەت

   .①»ولىدۇب تۇغۇلغانبهرىبىر زىنادىن  بولۇشىدىن قهتئىينهزەر،
  )2265 :داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1982(ئهلبانى  ①
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ْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُمَساَعاةَ ِفي َع - 4464
ثُ الْإِْسلَامِ َمْن َساَعى ِفي الَْجاِهِليَِّة فَقَْد لَِحَق بَِعَصَبِتِه َوَمْن ادََّعى َولًَدا ِمْن غَْيرِ رِْشَدٍة فَلَا َيرِ

  .َولَا ُيوَرثُ
دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 4464

   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
چىقىرىۋېتىشـكه  ) سـىرتقا (دېدەكنى پۇل تېپىش ئۈچۈن ئىسالمدا «

نى پــۇل تېپىشــقا چىقىرىــپ كىمكــى جــاھىلىيهتته دېــدىكى .بولمايــدۇ
ــۇپ، ــاال تۇغۇ) شــۇ ســهۋەبتىن( قوي ــاال ئۇنىــڭ جهمهتىــگه   لغــان بولســا،ب ب

جهمهتىــــگه  ئۆزىنىــــڭبــــالىنى  ۇغۇلغــــانزىنــــادىن ت .قوشــــۇۋېتىلىدۇ
قېتىۋالغان كىشى ئۇ بالىغا مىراس قالدۇرالمايدۇ، ئۇنىـڭ مىراسـىغىمۇ   

   .①»قول تهگكۈزەلمهيدۇ
 )2264 :داۋۇد ئهبۇ(

نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد ال - 4465
َوقَـْد   َرُجلٌ ِمْن الَْيَمنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ َنفَرٍ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ أََتْوا َعِليŋا َيْخَتِصُمونَ إِلَْيِه ِفي َولَـدٍ 

ا ِطيَبا بِالَْولَِد ِلَهذَا فََغلََيا ثُمَّ قَالَ ِلـاثَْنْينِ  َوقَُعوا َعلَى اْمَرأٍَة ِفي طُْهرٍ َواِحٍد فَقَالَ ِلاثَْنْينِ ِمْنُهَم
ُمَتَشاِكُسـونَ  ِطيَبا بِالَْولَِد ِلَهذَا فََغلََيا ثُمَّ قَالَ ِلاثَْنْينِ ِطيَبا بِالَْولَِد ِلَهذَا فََغلََيا فَقَالَ أَْنُتْم ُشَركَاُء 

لَُد َوَعلَْيِه ِلَصاِحَبْيِه ثُلُثَا الدَِّيِة فَأَقَْرَع َبْيَنُهْم فََجَعلَُه ِلَمـْن  إِنِّي ُمقْرٌِع َبْيَنكُْم فََمْن قُرَِع فَلَُه الَْو
  .قُرَِع فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدْت أَْضَراُسُه أَْو َنَواجِذُُه

مهن پهيغهمــــبهر : زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم مۇنــــداق دەيــــدۇ  - 4465
يهمهنـدىن بىـر    ،نىڭ يېنىـدا ئولتـۇراتتىم  لالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم سهلال

  :مۇنداق دېدى كىشى كېلىپ
. كهلـدى  ئالـدىغا نىـڭ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئهلـى   ئۈچ ئادەم ــ يهمهنلىك

ئۆزلىرى جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهن بىر ئايالدىن تۇغۇلغان بـالىنى  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 498(ئهلبانى  ①
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ــتى  ــىپ دەۋاالشـ ــى .تالىشـ ــۇ ئۇال  ئهلـ ــۇ ئهنهـ ــى  رەزىيهلالھـ ــڭ بىرىنـ رنىـ
  :كۆرسىتىپ تۇرۇپ، قالغان ئىككىسىگه

ئـۇالر  . دىگهنىـ دې ــ ! سىلهر بۇ بالىنى بۇ ئادەمگه ئۆتۈنۈپ بېـرىڭالر ــ 
ــدۈردى  ــراز بىل ــى  . ئېتى ــى ئهل ــۇرۇپ،  يهنه بىرھهزرىت ــى كۆرســىتىپ ت ىن
  :قالغان ئىككىسىگه

ز ئـۇالر يهنه ئېتىـرا  . دېـدى  ــ ! بۇ ئادەمگه ئۆتۈنۈپ بېرىڭالر ،ئۇنداقتاــ 
ھهزرىتى ئهلى ئۈچىنچى بىرىنى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ، قالغـان    . بىلدۈردى

  :ئىككىسىگه
ئۇالرمـۇ ئېتىـراز   . دېـدى  ــ ! بـۇ ئـادەمگه ئۆتۈنـۈپ بېـرىڭالر     ،ئۇنداقتاــ 

  :شۇنىڭ بىلهن، ھهزرىتى ئهلى. بىلدۈرۈشتى
ـــ  بىــر ـ بىــرىڭالر بىــلهن كېلىشــهلمهيدىغان شــېرىكلهر     ســىلهر ـ

ــىلهر ــۇڭا. ئىكهنس ــاراڭ ش ــاليمهنك تهالردا چئ ــا هچ. اش ــگه چىقس  ،ك كىم
ئـۇ ئايالنىـڭ    بـالىنى ئـالغىنى قالغـان ئىككىسـىگه    . بالىنى شـۇ ئالىـدۇ  

 نداق قىلىـپ، شـۇ . دېـدى ـ تۆلهيدۇ،   قىممىتىنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىنى
  .ېرىلدىك چىققان كىشىگه بهچ باال ندى ۋەك تاشالهئۇالرنىڭ ئارىسىدا چ

ئېزىــق ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهلاللالبــۇنى ئاڭلىغــان پهيغهمــبهر 
   .①دەك دەرىجىدە كۈلۈپ كهتتىۈچىشلىرى كۈرۈنگ

 )2269 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن  - 4466
  .َواِليِه فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه الُْمَتَتابَِعةُ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه أَْو اْنَتَمى إِلَى غَْيرِ َم

ــۋايهت      - 4466 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يـاكى   كىمكى ئۆز دادىسىدىن باشقا بىرىنـى ئـۆزىگه دادا قىلىۋالسـا   «
نىـڭ  هللائۆز خوجايىنىـدىن باشـقا بىرىنـى ئـۆزىگه خوجـايىن قىلىۋالسـا،       

  . ②»لهنىتى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه ئۇنىڭغا يېغىپ تۇرىدۇ
  )5115: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1986(ى ئهلبان ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4268(ئهلبانى  ②
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ُه َعْن َراِفعِ ْبنِ ِسَناٍن أَنَُّه أَْسلََم َوأََبْت اْمَرأَُتُه أَنْ ُتْسِلَم فَأََتْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ - 4467
ُه َعلَْيِه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت اْبَنِتي َوِهَي فَِطيٌم أَْو َشَبُهُه َوقَالَ َراِفٌع اْبَنِتي قَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

اْدُعَواَها فََمالَْت  َوَسلََّم اقُْعْد َناِحَيةً َوقَالَ لََها اقُْعِدي َناِحَيةً قَالَ َوأَقَْعَد الصَّبِيَّةَ َبْيَنُهَما ثُمَّ قَالَ
لَـى أَبِيَهـا   الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمَِّها فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ اْهِدَها فََمالَْت الصَّبِيَّةُ إِ

  .فَأََخذََها
ــىنان   - 4467 ــى سـ ــئ ئىبنـ ــۇ رافىـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ رىـ

 ئىمـان ئېيتقىلـى  ئايالى  ،غاندىن كېيىنمۇسۇلمان بول ئۇ قىلىنىدۇكى،
) بالىنى كىـم ئالىـدىغانلىقىنى بهلگىـلهش ئۈچـۈن    ( .ئۇنىماي تۇرىۋالىدۇ
  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئايالى پهيغهمبهر 

ـــ  ــزىمـ ــېڭىال   قى ــدىئهمچهكــتىن ي ــۆزەم  ، شــۇڭا ئايرىل قىزىمنــى ئ
  :رافىئمۇ. دەيدۇ ، ـئېلىپ قالىمهن

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   .دەيـدۇ ـ   ىمنى ئۆزەم ئېلىپ قـالىمهن، قىزــ 
  :رافىئقا قاراپئهلهيهى ۋەسهللهم 

  :ئاندىن ئايالىغا قاراپ. دەيدۇ ـ! سهن بىر تهرەپته ئولتۇرــ 
ئاندىن قىزىنى ئىككىسـىنىڭ  . دەيدۇـ ! سهنمۇ بىر تهرەپته ئولتۇرــ 

  :ئوتتۇرىدا ئولتۇرغۇزۇپ
ھهر ئىككىسـى   .دەيدۇ ـ! چاقىرىڭالرەڭالرغا ئۆزنى رقىزىڭالــ ئهمدى 

شـكه باشـلىغاندا،   گىلىېقىز ئانىسى تهرەپـكه ئ  قىزىنى ئۆزىگه چاقىرىدۇ،
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

 .ــ دەپ دۇئـا قىلىـدۇ   ! كىنۇ قىزغا تـوغرا يـولنى كۆرسـهت   ب! هللائى اــ 
   .①ادىسى ئالىدۇنى دئۇ ۋە گىلىدۇېقىز دادىسى تهرەپكه ئ ،شۇنىڭ بىلهن

  )2244 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُسَنْينٍ أَبِي َجِميلَةَ َرُجلٌ ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ أَنَُّه َوَجَد َمْنُبوذًا ِفي َزَماِن ُعَمَر  - 4468 
َسـَمِة  ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ فَجِئُْت بِِه إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَقَالَ َما َحَملََك َعلَى أَْخِذ َهِذِه النَّ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1963(ئهلبانى  ①
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لَُه ُعَمُر فَقَالَ َوَجْدُتَها َضاِئَعةً فَأََخذُْتَها فَقَالَ لَُه َعرِيفُُه َيا أَِمَري الُْمǘِْمنَِني إِنَُّه َرُجلٌ َصاِلٌح فَقَالَ 
  .قَُتُهأَكَذَِلَك قَالَ َنَعْم فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ اذَْهْب فَُهَو ُحرٌّ َولََك َولَاǗُُه َوَعلَْيَنا َنفَ

ــ    - 4468 ــۇنهين ئهب ــىلىك س ــۇلهيم قهبىلىس ــى س ــن جهمىله ۇبهن دى
نىڭ دەۋرىـدە كوچىغـا   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــالىنى   ــر ب ــلىۋېتىلگهن بى ــپ،تاش ــۇنى  تېپىۋېلى ــڭ  ئ ــى ئۆمهرنى ھهزرىت
خـــۇددى مهنـــدىن (رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئـــۆمهر  .ئالـــدىغا ئېلىـــپ بـــاردىم

  ):ندەكگۇمانالنغا
  .ەپ سورىدىدـ بۇ بالىنى نېمه ئۈچۈن ئېلىپ كهلدىڭ؟ ــ 
مهن بۇ بالىنىـڭ كوچىغـا تاشـىۋېتىلگهنلىكىنى كـۆرۈپ ئېلىـپ      ــ 

ــدىم،     ــدىـ كهل ــۆمهر     . مدې ــر كىشــى ئ ــدىغان بى ــى تونۇي ــدا، مېن ــۇ ئارى ش
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا

 ئـۆمهر  ـ دېگهنىـدى، ئـادەم،    سـالىه  ،بـۇ ! ئمىنلهرنىڭ ئهمىـرى مۇ ــ ئى
   :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

يهنـى قـۇل   (بـۇ بـاال ھـۆردۇر     !ۇ بالىنى سهن ئېلىپ كهتب ،ئۇنداقتاــ 
يهنـى  (ئۇنى تهربىيىسىگه سهن، نهپهقىسىگه بىز  ،)قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ

  . دېدى مهسئۇل، ـ) دۆلهت
  )1448 :مالىك(

  . ووالة اƫسلمني يرثونه ويعقلون عنه: ـ زاد رزين 4469
ــر - 4469 ــۋايهتته يهنه بىــ ــيىلگهن  رىــ ــداق دېــ ــىنى : مۇنــ مىراســ

ــدۇ   ــرى ئالىــ ــۇلمانالرنىڭ ئهمىرلىــ ــىگه (مۇســ ــى دۆلهت خهزىنىســ يهنــ
   .تۆلهمنى دۆلهت تۆلهيدۇ ،، جىنايهت ئۆتكۈزسه)لىدۇۇتاپشۇر

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(
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  ، ماتهم تۇتۇش، بالىغا قاراش①ئىددەت تۇتۇش، ئىستىبرا

اَء بِْنِت َيزِيَد ْبنِ السَّكَنِ الْأَْنَصارِيَِّة أَنََّها طُلِّقَْت َعلَى َعْهِد َرُسولِ َعْن أَْسَم - 4470
ْت أَْسـَماُء  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َيكُْن ِللُْمطَلَّقَِة ِعدَّةٌ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِحَني طُلِّقَ

  .بِالِْعدَِّة ِللطَّلَاقِ
 ئهسما بىنتى يهزىـد ئىبنـى سـهكهن ئهنسـارىيه رەزىيهلالھـۇ      - 4470
سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر  مهن: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهادىن 
ــاالق قىلىنــ ۋەســهللهم ــدە ت ــۇ چاغــدا .دىمنىڭ دەۋرى ــاالق قىلىنغــان ئ ، ت

مهن  .ئايالالرنىڭ ئىددەت تۇتۇشى ھهققىدە ھېچقانداق ھۆكۈم يوق ئىدى
. تائـاال بـۇ ھهقـته ئـايهت نازىـل قىلـدى       هللاق قىلىنغانـدىن كېـيىن،   تاال

شــۇنىڭ بىــلهن، مهن تــاالق قىلىنغــان ئايالالرنىــڭ ئىــددەت تۇتۇشــى       
   .②ھهققىدە ئايهت نازىل قىلىنغان تۇنجى ئايال بولۇپ قالدىم

  )2281 :داۋۇد ئهبۇ(

بِأَْنفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ قُُروٍء َوقَالَ َواللَّاِئي  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َوالُْمطَلَّقَاُت َيَتَربَّْصَن - 4471
 َيِئْسَن ِمْن الَْمِحيȐِ ِمْن نَِساِئكُْم إِنْ اْرَتْبُتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ أَْشُهرٍ فَُنِسǸَ ِمْن ذَِلَك َوقَالَ ثُـمَّ 

  .ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ
ــائىبنــى ئاببــاس  - 4471 ــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
ــدۇ ــددەت       :قىلىنى ــۈچه ئى ــز ئۆتك ــۈچ ھهي ــالالر ئ ــان ئاي ــاالق قىلىنغ ت

ئاياللىرىڭالرنىـڭ ئىچىـدىكى ھهيـزدىن     :بىلهندېگهن ئايهت  ③تۇتىدۇ

                                                 
ـــ ئهســىرگه چۈشــكهن دېــدەكنىڭ ھامىلــدار يــاكى ئهمهســلىكىنى بىلىــش ئۈچــۈن مهلــۇم     ① ئىســتىبرا ـ

 . مۇددەتكىچه جىما قىلماي ساقالپ تۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ
 . ھهسهن، ـ دېگهن): 1996(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 228سۈرە بهقهرە،  ③
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ىقتىن ھهيـــز يهنـــى يېشـــى چـــوڭ بولغـــانل(ئۈمىـــدىنى ئـــۈزگهنلهردىن 
) كۆرمهيــــدىغانالرنىڭ ئىــــددىتىنىڭ قانچىلىــــك بولىدىغانلىقىــــدىن

دېـگهن ئـايهتلهر ئـۆز     ①شۈبهىدە بولساڭالر، ئۇالرنىڭ ئىددىتى ئۈچ ئايدۇر
ئايالنىـڭ ئىـددەت تۇتۇشـى    ھهرقانـداق  تاالق قىلىنغـان  (ئىچىگه ئالغان 

الرنى مىن ئايالۇئسىلهر م! ئى مۆمىنلهرئومۇمىي ھۆكۈم، ) ھهققىدىكى
ــۇالرنى       ــۇرۇن ئ ــتىن ب ــق قىلىش ــا يېقىنچىلى ــدىن ئۇالرغ ــاڭالر، ئان ئالس
ــلىقى        ــددەت تۈتماس ــۈن ئى ــىلهر ئۈچ ــۇالر س ــدا ئ ــۇ چاغ ــهڭالر، ب قويۇۋەتس

  . ③دېگهن ئايهت ئارقىلىق ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان ②كېرەك
 )2282 :داۋۇد ئهبۇ(

الُْمǘِْمنَِني أَنََّها اْنَتقَلَْت َحفَْصةَ بِْنَت َعْبِد  َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ - 4472
الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ِحَني َدَخلَْت ِفي الدَّمِ ِمْن الَْحْيَضِة الثَّاِلثَِة قَالَ اْبـُن ِشـَهابٍ   

َوقَْد َجاَدلََها ِفي ذَِلَك َناٌس فَقَالُوا  فَذُِكَر ذَِلَك ِلَعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ فَقَالَْت َصَدَق ُعْرَوةُ
قَْراُء إِنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َيقُولُ ِفي ِكَتابِِه ثَلَاثَةَ قُُروٍء فَقَالَْت َعاِئَشةُ َصَدقُْتْم َتْدُرونَ َما الْـأَ 

بٍ أَنَُّه قَالَ َسِمْعُت أََبا َبكْرِ ْبَن َعْبـِد  إِنََّما الْأَقَْراُء الْأَطَْهاُر َوَحدَّثَنِي َعْن َماِلك َعْن اْبنِ ِشَها
  .الرَّْحَمنِ َيقُولُ َما أَْدَركُْت أََحًدا ِمْن فُقََهاِئَنا إِلَّا َوُهَو َيقُولُ َهذَا ُيرِيُد قَْولَ َعاِئَشةَ

 ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئۇرۋە ئىبنى زۇبهيـر   - 4472
ھهفسـه بىنتـى ئابـدۇراھمان ئىبنـى     : ىـدۇ دىن مۇنداق رىـۋايهت قىل ئهنها
نچى ھهيـز قېنـى كېلىشـكه باشـلىغان     ىئـۈچ  نىڭىقدىدسـ بهكـرى   ۇئهب

  .ئهۋەتىۋەتتىم )ئۆز ئۆيىگه(ئۇنى ھامان، 
بۇ رىۋايهت ئهمرە بىنتـى ئابـدۇراھمانغا   : ئىبنى شىهاب مۇنداق دەيدۇ

  :مۇنداق دېدى ئۇ ىدى،نهقىل قىلىنغان
 ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ  كى بهزى كىشـىلهر  چۈن ئېيتىپتۇ،ئۇرۋە توغرا ــ 

ــلهن   ــا بى ــدە تارتىشــىپ  ئهنه ــۇ مهســىله ھهققى ــان   هللا”: مۇش ــاال قۇرئ تائ

                                                 
 .ـ ئايهت 4سۈرە تاالق،  ①
 .ـ ئايهت 49سۈرە ئهھزاب،  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1997(ئهلبانى  ③
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يهنى ئۈچ ھهيـز يـاكى ئـۈچ قېـتىم ھهيـزدىن پـاك       ( ئۈچ قۇرۇ: كهرىمدە
  :ئهنها ئائىشه رەزىيهلالھۇىنىدە، دېيىشك “؟دېگهن تۇرسا) بولۇش

نېمىلىكىنــــى نىــــڭ  “قــــۇرۇ”ئهممــــا . ــــــ ئېتقىــــنىڭالر تــــوغرا
  .بهرگهن ئىدى ابدەپ جاۋـ پاك بولۇش،  ،؟ ئۇ دېگهنبىلهمسىلهر

ــدۇ  ــىهاب مۇنــــداق دەيــ ــۇ: ئىبنــــى شــ بهكــــرى ئىبنــــى  مهن ئهبــ
فىقهىشــــۇناس ئالىملىرىنىــــڭ  ماڭــــا ئۇچرىغــــان” :ئابــــدۇراھماننىڭ

بىلهن ئهنها  ئائىشه رەزىيهلالھۇ )ڭ تهپسىرىدەبۇ ئايهتنى( نىڭھهممىسى
ــردە ئىكه  ــۆردۈم ئوخشــاش پىكى ــى ك ــان   “نلىكىن ــى ئاڭلىغ دېگهنلىكىن

  . ئىدىم
  )1221: مالىك(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ أَيَُّما اْمَرأٍَة طُلِّقَـْت   - 4473
ُر ِتْسَعةَ أَْشُهرٍ فَإِنْ َبانَ بَِها َحْملٌ فََحاَضْت َحْيَضةً أَْو َحْيَضَتْينِ ثُمَّ َرفََعْتَها َحْيَضُتَها فَإِنََّها َتْنَتِظ
  .فَذَِلَك َوإِلَّا اْعَتدَّْت َبْعَد التِّْسَعِة أَْشُهرٍ ثَلَاثَةَ أَْشُهرٍ ثُمَّ َحلَّْت

ىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۆمهر    تسهئىد ئىبنى مۇسهييهب - 4473
انـدىن  ھهر قانداق ئايـال تـاالق قىلىنغ   :ېگهنمۇنداق د رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

توققـۇز   ،ھهيزى كهلمىسـه  ۇپ،بىر ياكى ئىككى ھهيز كۆرۈپ بول ،كېيىن
 ئېنىقالنسـا، بۇ جهريانـدا ھامىلـدار ئىكهنلىكـى     ئهگهر. ساقاليدۇ غىچهئاي

 ،ئۇنداق بولمـاي قالسـا   .بالىنى تۇغۇشى بىلهن تهڭ ئىددىتىدىن چىقىدۇ
   .ن چىقىدۇئاندىن ئىددەتتى نى ئۇالپ ساقالپ،يهنه ئۈچ ئاي غاتوققۇز ئاي

 )1237 :مالىك(

َعْن الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبنِ َعفَْراَء أَنََّها اْخَتلََعْت َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه   - 4474
  .َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَرَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو أُِمَرْت أَنْ َتْعَتدَّ بَِحْيَضٍة

رۇبهييىئ بىنتـى مـۇئهۋۋىز ئىبنـى ئهفـرا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا        - 4474
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ دەۋرىـدە ئېرىـدىن خـۇلئى      
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بىلهن ئاجراشـقانىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       ①يولى
  . ②ئۇنى بىر قېتىم ھهيز كۆرۈش بىلهن ئىددەتتىن چىقىشقا بۇيرىدى

  )1185: مىزىتىر(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ ُرَبيَِّع بِْنَت ُمَعوَِّذ ْبنِ َعفَْراَء َجاَءْت ِهَي َوَعمَُّها إِلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ  - 4475
ُعَمَر فَأَْخَبَرْتُه أَنََّها اْخَتلََعْت ِمْن َزْوجَِها ِفي َزَماِن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ فََبلَغَ ذَِلَك ُعثَْمـانَ ْبـَن   

  .فَّانَ فَلَْم ُيْنِكْرُه َوقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ِعدَُّتَها ِعدَّةُ الُْمطَلَّقَِةَع
 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇنــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  - 4475

ئهنها تاغىسـى بىـلهن    رۇبهييىئ بىنتى مۇئهۋۋىز ئىبنى ئهفرا رەزىيهلالھۇ
نىـڭ يېنىغـا كېلىـپ،    لالھـۇ ئهنهۇما رەزىيهئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر بىلله 

نىڭ زامانىـدا ئېرىـدىن خـۇلئى يـولى     رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئوسمان ئۆزىنىڭ 
ــۇنى ئاڭلىغــان   بىــلهن ئاجراشــقانلىقىنى،  ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ب

 ىـدى، ھېچبىـر ئېتىـراز بىلـدۈرمىگهنلىكىنى سـۆزلهپ بهرگهن     بولسىمۇ،
  :مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر 

نورمـال   مۇئېرىدىن خۇلئى يولى بىلهن ئاجراشـقانالرنىڭ ئىـددىتى  ــ 
  . دېدىـ بىلهن ئوخشاش،  ئىددىتى ئاجراشقانالرنىڭ

 )1200: مالىك(

  .َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ ِعدَّةُ الُْمْخَتِلَعِة َحْيَضةٌ - 4476
ئېرىـدىن خـۇلئى يـولى    : رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا  ئىبنى ئـۆمهر   - 4476

  . ③ـ دېگهنئاجراشقان ئايالنىڭ ئىددىتى بىر ھهيز كۆرۈشتۇر، بىلهن 
 )2230: ۇ داۋۇدئهب(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ اْمَرأَةَ ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ اْخَتلََعْت ِمْن َزْوجَِها َعلَـى َعْهـِد    - 4477
  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتْعَتدَّ بَِحْيَضٍةالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَرَها النَّبِيُّ َصلَّى ال

                                                 
 .مال تۆلهپ تالىقىنى ئېلىش -ئېرىگه مهلۇم مىقداردا پۇل  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 945(ئهلبانى  ②
 سهھىه، ـ دېگهن،): 1951(ئهلبانى  ③
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ــائىبنــى ئاببــاس  - 4477 ــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۋايهت مۇن رى
ــدۇ ــبهر    :قىلىنى ــالى پهيغهم ــى قهيســنىڭ ئاي ــابىت ئىبن ــهلاللالھۇ س س

نىڭ دەۋرىـــدە ئېرىـــدىن خـــۇلئى يـــولى بىـــلهن     ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 
ئـــۇنى بىـــر ھهيـــز بىـــلهن   مئهلهيهىسســـاال، پهيغهمـــبهر ىدىئاجراشـــقان

   .①دىئىددەتتىن چىقىشقا بۇيرى
  )1185 :تىرمىزى(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن أَْسلََم ُيقَالُ لََها  - 4478
لَى فََخطََبَها أَُبو السََّنابِلِ ْبُن َبْعكٍَك فَأََبـْت  ُسَبْيَعةُ كَاَنْت َتْحَت َزْوجَِها ُتُوفَِّي َعْنَها َوِهَي ُحْب

 أَنْ َتْنِكَحُه فَقَالَ َواللَِّه َما َيْصلُُح أَنْ َتْنِكِحيِه َحتَّى َتْعَتدِّي آِخَر الْأََجلَْينِ فََمكُثَْت قَرِيًبا ِمـنْ 
  .َم فَقَالَ اْنِكِحيَعْشرِ لََيالٍ ثُمَّ َجاَءْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

مۇنـــداق رىـــۋايهت ئهنهـــادىن  ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئۇممـــۇ - 4478
ــدۇ ــى  :قىلىنى ــلهم قهبىلىس ــال   دىنئهس ــر ئاي ــىملىك بى ــۇبهيئه ئىس  س

يهڭگىــپ بولغانــدىن  ئــۇ ئايــال( .بولــدىتىــدا ئېــرى ۋاپــات قدار ۋاىلــھام
 ئهبــۇ) كېــيىن، باشــقىالرنىڭ ئهلچــى كىرگۈزۈۋاتقــانلىقىنى كــۆرگهن    

ئهممــا . ئۇنىڭغــا ئــۆيلىنىش تهكلىپــى قويــدى ابىل ئىبنــى بهئــكهكســهن
  :سهنابىل ئهبۇ ،شۇنىڭ بىلهن .ئۇنىڭغا تهگكىلى ئۇنىمىدى سۇبهيئه
ـــ  ــامىهللاــ ــهن   نىـــڭ نـ ــهمكى، سـ ــلهن قهسـ ــۈن بىـ ــددىتىڭ ئۈچـ ئىـ

ــگهن  ــۇزۇنىنىئىككــى مۇددەتنىــڭ ئهڭ  بهلگىلهن ــدىن  ،گىتىــپۈت ②ئ ئان
سـۇبهيئه ئـون   . دېدىـ   گهلمهيسهن،ېت، باشقىالرغا ئىددەتتىن چىقمىغۇچه

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر  كــۈن ئهتراپىــدا ســاقلىغاندىن كېــيىن،
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  ۋەسهللهمگه ئهھۋالنى يهتكۈزگهنىدى،

   .دېدىــ ئهرگه تهگسهڭ بولىدۇ، ـ 
  )5318 :بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 946(ئهلبانى  ①
يهنى ئېرى ۋاپات بولغان ئايالنىڭ ئىددەت تۇتۇشى ئۈچۈن بهلگىلهنگهن تـۆت ئـاي ئـون كـۈن ۋە ھامىلـدار       ②

ئايالنىڭ ئىددەتتىن چىقىشى ئۈچۈن بهلگىلهنگهن قورساقتىكى بالىنىڭ تۇغۇلۇشىدىن ئىبارەت بـۇ ئىككـى   
 .مۇددەتنى دېمهكچى
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رَّْحَمنِ َواْبَن َعبَّاسٍ اْجَتَمَعا ِعْنَد أَبِـي  أَنَّ أََبا َسلََمةَ ْبَن َعْبِد ال: ومن رواياته - 4479
 ُهَرْيَرةَ َوُهَما َيذْكَُراِن الَْمْرأَةَ ُتْنفَُس َبْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِلََيالٍ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ِعـدَُّتَها آِخـرُ  

َك قَالَ فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ أََنا َمـَع اْبـنِ   الْأََجلَْينِ َوقَالَ أَُبو َسلََمةَ قَْد َحلَّْت فََجَعلَا َيَتَناَزَعاِن ذَِل
ُهْم أَِخي َيْعنِي أََبا َسلََمةَ فََبَعثُوا كَُرْيًبا َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ إِلَى أُمِّ َسلََمةَ َيْسأَلَُها َعْن ذَِلَك فََجـاءَ 

ةَ ُنِفَسْت َبْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِلََيالٍ َوإِنََّها ذَكََرْت فَأَْخَبَرُهْم أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ قَالَْت إِنَّ ُسَبْيَعةَ الْأَْسلَِميَّ
  .ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَرَها أَنْ َتَتَزوََّج

سـهلهمه ئىبنـى    ئهبـۇ : مۇنداق دېـيىلگهن  يهنه بىر رىۋايهتته - 4479
ئهبـۇ   الھـۇ ئهنهۇمـا ئىككىسـى   رەزىيهلئابدۇراھمان بىلهن ئىبنى ئاببـاس  

بىــر قــانچه كــۈن  نىــڭ ۋاپاتىــدىنزۇرىــدا ئولتــۇرۇپ، ئېرىونىــڭ ھەرەيرۇھ
ئىبنــى  .مۇنازىرىلهشــتىقــان ئايالنىــڭ ئىــددىتى ھهققىــدە غكېيىــنال تۇ

  :ئابباس
ـــ  ـــ ــالئ تــۈگىتىش بىــلهن  ۇزۇنىنىئىككــى مۇددەتنىــڭ ئهڭ ئــ  ۇ ئاي

  :سهلهمه ئهبۇ دېسه؛ ـ ،ئىددەتتىن چىقىدۇ
يـاتلىق بولسـا   ) ال ئىـددەتتىن چىقىـدۇ ۋە  الىنى تۇغـۇش بىلهنـ  بـ (ــ 
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئهبـۇ سـهلهمهنى كـۆزدە      رەيرە ۇھـ  ئهبۇ .ەيتتىدـ ،  بولىدۇ

  :تۇتقان ھالدا
. دېـدى ـ پىكرىنـى قـولاليمهن،    ئوغلىنىـڭ  مهن قېرىندىشىمنىڭ ــ 

ىن ئهنهـاد  مه رەزىيهلالھـۇ هسـهل  ئۇالر بۇ مهسىلىنى ئۇممـۇ ، شۇنىڭ بىلهن
. ئىبنى ئابباسنىڭ خىزمهتچىسى كۇرەيبنى ئهۋەتتـى  ىماقچى بولۇپ،سور

  :ئهنهانىڭ رەزىيهلالھۇ هسهلهم ئۇممۇ ،كۇرەيب قايتىپ كېلىپ
 ســۇبهيئه ئىســىملىك ئايــال ئېــرى ۋاپــات دىنئهســلهم قهبىلىســىــــ 
پهيغهمـــبهر بـــۇنى  يهڭگىـــدى ۋە بىـــر قـــانچه كۈنـــدىن كېـــيىن بولـــۇپ،

ئـۇ   ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمبهر ،ىدگه يهتكۈزللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه
   .، ـ دېگهنلىكىنى يهتكۈزدىدىۇبۇير ياتلىق بولۇشقائايالنى 

 )1485 :مۇسلىم(
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َولََدْت ُسَبْيَعةُ الْأَْسلَِميَّةُ َبْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِنِْصِف َشـْهرٍ فََخطََبَهـا   : ومنها - 4480
ُر كَْهلٌ فََحطَّْت إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَْهلُ لَْم َتْحِلـلْ َوكَـانَ   َرُجلَاِن أََحُدُهَما َشابٌّ َوالْآَخ

ـ  لََّم أَْهلَُها غُيًَّبا فََرَجا إِذَا َجاَء أَْهلَُها أَنْ ُيǘِْثُروُه بَِها فََجاَءْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  . فَقَالَ قَْد َحلَلِْت فَاْنِكِحي َمْن ِشئِْت

ــۋايهتته  - 4480 ــر رىـــ ــيىلگهن  يهنه بىـــ ــداق دېـــ ــلهم : مۇنـــ ئهســـ
يېــرىم  بولــۇپ،ســۇبهيئه ئىســىملىك ئايــال ئېــرى ۋاپــات  دىنقهبىلىســى

ئۆيلىنىش ئۇ ئايالغا ئىككى ئادەم  ،شۇنىڭ بىلهن .ئايدىن كېيىن تۇغدى
ئىككىسىنىڭ بىرى يـاش يىگىـت، يهنه بىـرى ئوتتـۇرا      .تهكلىپى قويدى

ــادەم ئىــدى لىقياشــ ــۇ  .ئ  .ئايالنىــڭ كــۆڭلى يــاش يىگىــتكه چۈشــتى  ئ
  :ئادەم لىقئوتتۇرا ياش )بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان(

ئۇنىـڭ  . دېـدى ـ مىـدىڭ،   لالوسهن تېخـى ئىددىتىڭـدىن چىقىـپ ب   ــ 
ئانىسـى يېنىـدا    - ، ئايالنىـڭ ئاتـا  شـۇكى  بۇنداق دېيىشتىكى مهقسىدى

ئـۆزىگه   ،نى يـاش يىگىـتكه بهرمهي  ئۇ ،ئانىسى كهلگهندە - ئاتا بولۇپ،يوق 
ئــۇ ئايــالنى  ئــارقىلىقبــۇ ســۆز ۋە (بېرىــپ قېلىشــىنى ئۈمىــد قىالتتــى 

 ،شۇنىڭ بىلهن). رماقچى بولغانىدىپ تۇۇكېتىشتىن توسياتلىق بولۇپ 
ــبهر    ــال پهيغهمـ ــۇ ئايـ ــۋالنى   ئـ ــهللهمگه ئهھـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  يهتكۈزگهنىدى،
   .①دېدى ، ـبولىدۇ ق بولساڭگه ياتلىئۆزەڭ خالىغان كىشىــ 

  )3510 :ئىانهس(

عن أŸ َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ ِقيلَ ِلاْبنِ َعبَّاسٍ ِفي اْمَرأٍَة َوَضَعْت َبْعَد  - 4481
قَالَ قُلُْت قَالَ اللَّـُه  َوفَاِة َزْوجَِها بِِعْشرِيَن لَْيلَةً أََيْصلُُح لََها أَنْ َتَزوََّج قَالَ لَا إِلَّا آِخَر الْأََجلَْينِ 

الَ َتَباَرَك َوَتَعالَى َوأُولَاُت الْأَْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَقَالَ إِنََّما ذَِلَك ِفي الطَّلَاقِ فَقَ
لَ ائِْت أُمَّ َسلََمةَ فََسـلَْها  أَُبو ُهَرْيَرةَ أََنا َمَع اْبنِ أَِخي َيْعنِي أََبا َسلََمةَ فَأَْرَسلَ غُلَاَمُه كَُرْيًبا فَقَا
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َهلْ كَانَ َهذَا ُسنَّةٌ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء فَقَالَ قَالَـْت َنَعـْم ُسـَبْيَعةُ    
 .الْأَْسلَِميَّةُ َوَضَعْت َبْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِِعْشرِيَن لَْيلَةً

ئىبنــى : بــدۇراھمان مۇنــداق دەيــدۇئهبــۇ ســهلهمه ئىبنــى ئا – 4481
  :ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن

ــ ئېرى ۋاپـات بولـۇپ، يىگىـرمه كۈنـدىن كېـيىن يهڭگىـگهن ئايـال        
  :باشقا ئهرگه تهگسه بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، ئىبنى ئابباس

ئىككـى مۇددەتنىـڭ ئـۇزۇنىنى    ) ئۇنىڭ ئۈچۈن بهلگىلهنـگهن (ــ ياق، 
  :مهن ئېتىراز بىلدۈرۈپ. بواللمايدۇ، ـ دېدىتۈگهتمىگىچه ياتلىق 

ـــ ا ھامىلــدار ئايالالرنىــڭ ئىــددىتى بوشــىنىش  : تائــاال قۇرئانــداهللا ـ
ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ    . دېـگهن تۇرسـا؟ ـ دېـدىم     ①بىلهنال تۈگهيـدۇ 

  :ئهنهۇما
ئهبـۇ  . ــ بۇ دېگهن تاالق قىلىنغان ئايالغا قارىتىلغـان ئـايهت، ـ دېـدى    

  :هلالھۇ ئهنهۇھۇرەيرە رەزىي
. ــ مهن قېرىندىشىم ئهبۇ سـهلهمىنىڭ سـۆزىنى قـولاليمهن، ـ دېـدى     

شــۇنىڭ بىــلهن، ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا خىزمهتچىســى       
كـــۇرەيبنى ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن بۇنىـــڭ پهيغهمـــبهر 
ــاكى      ــى يـ ــۈننىتى ئىكهنلىكـ ــهللهمنىڭ سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

كۇرەيــب ئۇممــۇ ســهلهمه   . وراپ كېلىشــكه ئهۋەتتــى ئهمهســلىكىنى ســ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن سورىغانىدى، ئۇ

ــــ ھهئه، ئهســلهم قهبىلىســىدىن ســۇبهيئه ئىســىملىك ئايــال ئېــرى  
  . ②ۋاپات بولۇپ يىگىرمه كۈندىن كېيىن تۇغقانىدى، ـ دېدى

  )3511: نهسائى(

ِة َوِهَي ُحْبلَى فََوَضَعْت َبْعَد َمْوِتِه بِأَْرَبِعَني قُِتلَ َزْوُج ُسَبْيَعةَ الْأَْسلَِميَّ: ومنها - 4482
 .لَْيلَةً فَُخِطَبْت فَأَْنكََحَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
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ــيىلگهن   - 4482 ــداق دېـــ ــۋايهتته مۇنـــ ــر رىـــ ــلهم : يهنه بىـــ ئهســـ
ر قهبىلىسىدىن سۇبهيئه ئىسىملىك ئايال ئېرى ئۆلتۈرۈلگهندە ھامىلـدا 

ئارىدىن كۆپ . ئىدى، ئېرىنىڭ ۋاپاتىدىن قىرىق كۈن كېيىن يهڭگىدى
ئــۆتمهيال، ئۇنىڭغــا اليىــق چىققانىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   

  . لىق قىلىپ قويدىۋەسهللهم ئۇ ئايالنى يات
  )4910: بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ  فَقَالَ أَُبو َسلََمةَ أَْخَبَرنِي َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ - 4483
َهـا  ُسَبْيَعةَ الْأَْسلَِميَّةَ َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت ُتُوفَِّي َعْنَهـا َزْوجُ 

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم أَنْ   َوِهَي َحاِملٌ فََولََدْت ِلأَْدَنى ِمْن أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ فَأََمَرَها َرُسولُ اللَّ
  .َتَتَزوََّج قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َوأََنا أَْشَهُد َعلَى ذَِلَك

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   : ئهبۇ سهلهمه مۇنداق دەيدۇ – 4483
ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر كىشى ماڭـا ئهسـلهم قهبىلىسـىدىن    

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا     سۇبهيئه ئىسـىملىك ئايالنىـڭ  
كېلىــــپ، ئۆزىنىــــڭ ھامىلــــدار ۋاقتىــــدا ئېرىنىــــڭ ۋاپــــات بولــــۇپ  

ــى،  ــان  (كهتكهنلىكىن ــددىتى بولغ ــات ئى ــۇرۇپ   ) ۋاپ ــماي ت ــاي توش ــۆت ئ ت
ــبهر    ــانلىقىنى ۋە پهيغهمـ ــانلىقىنى ئېيتقـ ــالىنى تۇغقـ ــاقتىكى بـ قورسـ

قىنى سـۆزلهپ  ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇ ئايالنى ياتلىق بولۇشقا بۇيرىغـانلى 
  :بهرگهنىدى، ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  . ①ــ مهن بۇ ئىشنىڭ راست شۇنداق بولغانلىقىغا گۇۋاھچى، ـ دېدى
  )3518: نهسائى(

عن ُسَبْيَعةَ أَنََّها كَاَنْت َتْحَت َسْعِد ْبنِ َخْولَةَ َوُهَو ِفي َبنِي َعاِمرِ ْبنِ لُـǘَيٍّ   - 4484
َبْدًرا فَُتُوفَِّي َعْنَها ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ َوِهَي َحاِملٌ فَلَْم َتْنَشْب أَنْ َوَضـَعْت   َوكَانَ ِممَّْن َشهَِد

ْبـُن  َحْملََها َبْعَد َوفَاِتِه فَلَمَّا َتَعلَّْت ِمْن نِفَاِسَها َتَجمَّلَْت ِللُْخطَّابِ فََدَخلَ َعلَْيَها أَُبو السََّنابِلِ 
ْبِد الدَّارِ فَقَالَ لََها َما ِلي أََراِك ُمَتَجمِّلَةً لََعلَِّك َتْرجَِني النِّكَاَح إِنَّـِك  َبْعكٍَك َرُجلٌ ِمْن َبنِي َع
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ـ  َك َواللَِّه َما أَْنِت بَِناِكحٍ َحتَّى َتُمرَّ َعلَْيِك أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعْشٌر قَالَْت ُسَبْيَعةُ فَلَمَّا قَالَ ِلي ذَِل
 أَْمَسْيُت فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلُْتُه َعْن ذَِلَك َجَمْعُت َعلَيَّ ِثَيابِي ِحَني

ا فَأَفَْتانِي بِأَنِّي قَْد َحلَلُْت ِحَني َوَضْعُت َحْمِلي َوأََمَرنِي بِالتََّزوُّجِ إِنْ َبَدا ِلي قَالَ اْبُن ِشَهابٍ فَلَ
ِحَني َوَضَعْت َوإِنْ كَاَنْت ِفي َدِمَها غَْيَر أَنْ لَا َيقَْرُبَها َزْوُجَهـا َحتَّـى    أََرى َبأًْسا أَنْ َتَتَزوََّج

  .َتطُْهَر
مهن بهنـى ئـامىر   : سۇبهيئهدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    – 4484

ئىبنى لۇئهي قهبىلىسىدە ئولتۇرۇشلۇق سهئد ئىبنـى خهۋلهنىـڭ ئايـالى    
ــقان   ــىغا قاتناشـ ــر ئۇرۇشـ ــرىم بهدىـ ــۇپ، ئېـ ــدى بولـ ــاھابه ئىـ ــرىم . سـ ئېـ

ئېرىم ۋاپـات بولـۇپ،   . ۋىدالىشىش ھهجىدە ۋاپات بولغاندا ھامىلدار ئىدىم
ياسـىنىپ   اليىق كۈتـۈپ  ئۇزاق ئۆتمهيال يهڭگىدىم ۋە تۇغۇتتىن كېيىن

ــۇردۇم ــۇ  . ئولت ــىدىن ئهب ــدۇددار قهبىلىس ــا ئهب ــى   يېنىمغ ــهنابىل ئىبن س
  :بهئكهك كىرىپ

ـــ ۋاي ــېمه ئىــش؟ ياسىنىۋاپســهن ! ـ ــۇ ن ــېگهي ب ــدا، ئهرگه ت غۇ؟ قارىغان
نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، سـهن تېخـى تـۆت     هللادېگهن ئوخشىمامسهن؟ ا

بـۇ گهپنـى   . ئاي ئون كۈننى تۈگهتمهي تۇرۇپ، ئهرگه تېگهلمهيسهن، ـ دېدى 
ئاڭالپ، شۇ كۈنى كهچته كىيىملىرىمنى كىيىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ 

. غرۇلـــۇق ســـورىدىمئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا بـــاردىم ۋە بـــۇ تو 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنىـڭ يهڭگىگهنـدىن كېيىـنال ئىـددەتتىن     

  :چىققانلىقىمنى ئېيتتى ۋە
  .ـ دېدى! ــ خالىساڭ، ياتلىق بولغىن

مهن بۇنــداق ئايــالالر يهڭگىگهنــدىن : ئىبنــى شــىهاب مۇنــداق دەيــدۇ
پ كېيىنال، نىفاس قېنى توختىمىغان بولسىمۇ، ياتلىق بولسا بولىدۇ دە

ىكى قارايمهن، ئهمما نىفاستىن پاك بولمىغىچه، ئېرى يـېقىن كهلمهسـل  
  . كېرەك

  )1484: مۇسلىم(
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قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد أََتْجَعلُونَ َعلَْيَها التَّْغِليȘَ َولَا َتْجَعلُونَ لََها الرُّْخَصةَ : ومنها - 4485
 .لََنَزلَْت ُسوَرةُ النَِّساِء الْقُْصَرى َبْعَد الطƌولَى

ئىبنـى مهسـئۇدتىن   : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   - 4485
  : توغرۇلۇق سورالغانىدى، ئۇ سۇبهيئه
ئايالالرنى قىيناپ نېمه قىلىسـىلهر؟ ئۇالرغـا ئاسـانلىق يارىتىـپ     ــ 

ئۇزۇن ) يهنى سۈرە تاالق(قىسقا نىسا سۈرىسى ! بېرىشنى خالىمامسىلهر؟
ــ  ! كېيىن نازىل بولغان تۇرسا؟ )يهنى سۈرە بهقهرەدىن(نىسا سۈرىسىدىن 

ھامىلـــدار ئايالالرنىـــڭ ئىـــددىتى بوشـــىنىش بىلهنـــال : يهنـــى(دېـــدى 
ئىچىڭـالردا  دېگهن ئـايهتنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان سـۈرە تـاالق،        تۈگهيدۇ

ئۆزى ۋاپات بولۇپ ئاياللىرى قېلىپ قالغان كىشـىلهر بولسـا، ئايـاللىرى    
ېـگهن ئـايهتنى ئـۆز ئىچىـگه     د تۆت ئاي ئون كـۈن ئىـددەت تۇتۇشـى الزىـم    

ئالغــان ســۈرە بهقهرەدىــن كېــيىن نازىــل قىلىنغــان بولــۇپ، ئېــرى ۋاپــات 
بولغـان ھامىلــدار ئايالالرنىــڭ ئىـددىتىنىڭ بالىســىنى تۇغــۇش بىلهنــال   

   ).چىقىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بهرگهن، دېمهكچى
  )4532: بۇخارى(

ُتُه َما أُْنزِلَْت َوأُولَاُت الْأَْحَمالِ أََجلُُهـنَّ أَنْ  َمْن َشاَء لَاَعْن: قَالَ اْبَن َمْسُعوٍد - 4486
 َيَضْعَن َحْملَُهنَّ إِلَّا َبْعَد آَيِة الُْمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها إِذَا َوَضَعْت الُْمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَهـا فَقَـدْ  

 .َحلَّْت
ــگهن     - 4486 ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــۇ : (ئىبن ب

ــدە مه ــارمهن  ) ســىله ھهققى ــلهن باغلىشىشــقا تهيي ــان كىشــى بى . خالىغ
 ھامىلــدار ئايالالرنىــڭ ئىــددىتى بوشــىنىش بىلهنــال تۈگهيــدۇ  دېــگهن

ئايهت ئېرى ۋاپات بولغان ئايالالرنىڭ ئىددىتىنى بايان قىلغان ئايهتتىن 
كېــيىن نازىــل بولغــان، شــۇڭا ئېــرى ۋاپــات ) ـ ئــايهت   234ســۈرە بهقهرە، (

  . ①مىلدار ئايالالر بالىسىنى تۇغسىال ئىددەتتىن چىقىدۇبولغان ھا
  )3522: نهسائى(
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه ُسِئلَ َعْن الَْمْرأَِة ُيَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها َوِهَي َحاِملٌ  - 4487
فَأَْخَبَرُه َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ كَانَ ِعْنَدُه  فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر إِذَا َوَضَعْت َحْملََها فَقَْد َحلَّْت

 .أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ لَْو َوَضَعْت َوَزْوُجَها َعلَى َسرِيرِِه لَْم ُيْدفَْن َبْعُد لََحلَّْت
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن ئېرى ئۆلـۈپ   - 4487

  :ىدا سوئال سورالغانىدىقالغان ھامىلدار ئايال توغرىس
ــدا ئىــددەتتىن     ـــ قورســاقتىكى بالىســىنى قاچــان تۇغســا، شــۇ چاغ ـ

  :ئۇنىڭ يېنىدا تۇرغان ئهنسارىالردىن بىر كىشى. چىقىدۇ، ـ دېدى
قورســاقتىكى بالىســىنى تۇغســىال، ”: ــــ ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــۇ

ئېـــرى تېخـــى دەپـــنه قىلىـــنىش ئۈچـــۈن كارىۋىتىـــدىن يـــۆتكهلمىگهن 
  . دېگهنىدى، ـ دېدى“ ىمۇ، ئىددەتتىن چىقىدۇبولس

  )1251:مالىك(

َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاȋِ قَالَ لَا ُتلَبُِّسوا َعلَْيَنا ُسنَّةً قَالَ اْبُن الُْمثَنَّى ُسنَّةَ َنبِيَِّنـا   - 4488
 .َوَعْشٌر َيْعنِي أُمَّ الَْولَِدَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعدَّةُ الُْمَتَوفَّى َعْنَها أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ 

ــۇ   - 4488 ــۇ ئهنهــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئــ ــر ئىبنــ ــۈننهتنى : ئهمــ ســ
  .ـ دېدى! ئېلىشتۇرۇپ، بىزنى قايمۇقتۇرىۋەتمهڭالر

ــهننا   ــى مۇس ــي(ئىبن ــگهن ) راۋى ــداق دې ــهلاللالھۇ  : مۇن ــبهر س پهيغهم
ســۈننىتىدە خوجايىنىــدىن بــاال تۇغقــان، ئهممــا  ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ

  . ①كۈندۇر ى ئۆلۈپ كهتكهن دېدەكنىڭ ئىددىتى تۆت ئاي ئونخوجايىن
  )2308: ئهبۇ داۋۇد(

  .َعْنَها َسيُِّدَها َحْيَضةٌ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه قَالَ ِعدَّةُ أُمِّ الَْولَِد إِذَا ُتُوفَِّي - 4489
: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دېـگهن   - 4489

خوجايىنىدىن باال تۇغقان، ئهمما خوجـايىنى ئۆلـۈپ كهتـكهن دېـدەكنىڭ     
  . بىلهنال تۈگهيدۇ ئىددىتى بىر ھهيز

  )1259: مالىك(
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َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ أََصاُبوا َسْبًيا َيْوَم أَْوطَاَس لَُهنَّ أَْزَواٌج فََتَخوَّفُوا فَأُْنزِلَْت  - 4490
 .}ُت ِمْن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْمَوالُْمْحَصَنا{َهِذِه الْآَيةُ 

مۇسـۇلمانالر  : ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 4490
ئهۋتاس ئۇرۇشىدا ئېرى بار بىر مۇنچه ئايالنى ئهسىر ئالدى ۋە ئۇالر بىلهن 
ــۇپ    ــاھ بولـ ــه، گۇنـ ــىۋەت ئۆتكۈزسـ ــىي مۇناسـ ــۈپىتىدە جىنسـ ــدەك سـ دېـ

ئېــرى بــار ئايــالالرنى ئېلىشــمۇ : ى، شــۇنىڭ بىــلهنقېلىشــىدىن قــورقت
ــارام قىلىنـــدى، پهقهت  ــارقىلىق(ســـىلهرگه ھـ ) ئهســـىرگه چۈشـــۈش ئـ

ــنا     ــدىن مۇستهس ــۆرىلهر بۇنىڭ ــان چ ــا ئايالنغ ــىلهرنىڭ مۈلكۈڭالرغ  ①س
  . دېگهن ئايهت نازىل بولدى

  )1456: مۇسلىم(

قَالَ ِفي َسَباَيا أَْوطَاَس لَا ُتوطَأُ َحاِمـلٌ   َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َوَرفََعُه أَنَُّه - 4491
 .َحتَّى َتَضَع َولَا غَْيُر ذَاِت َحْملٍ َحتَّى َتِحيȐَ َحْيَضةً

ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   – 4491
ــدەكلهر      ــكهن دې ــىرگه چۈش ــۈنى ئهس ــاس ك ــهللهمنىڭ ئهۋت ــى ۋەس ئهلهيه

بۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى   «: كىنى رىۋايهت قىلىـدۇ ھهققىدە مۇنداق دېگهنلى
ھامىلدار ئايالالرغا تۇغۇپ بولمىغىچه، ھامىلدار ئهمهسلىرى بىر قېـتىم  

  . ②»ھهيز كۆرۈپ بولمىغىچه يېقىن كهلمهڭالر
  )2157: ئهبۇ داۋۇد(

َتى بِاْمَرأٍَة ُمجِحٍّ َعلَى َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه أَ - 4492
َوَسلََّم  َبابِ فُْسطَاȓٍ فَقَالَ لََعلَُّه ُيرِيُد أَنْ ُيِلمَّ بَِها فَقَالُوا َنَعْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

لَا َيِحلƌ لَُه كَْيَف َيْسـَتْخِدُمُه   لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَلَْعَنُه لَْعًنا َيْدُخلُ َمَعُه قَْبَرُه كَْيَف ُيَورِّثُُه َوُهَو
  . َوُهَو لَا َيِحلƌ لَُه

                                                 
  .ـ ئايهت 24سۈرە نىسا،  ①
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: ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  – 4492
بوسۇغىسـىدا  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـر چېـدىرنىڭ     
  :تۇرغان ۋە تۇغۇتى يېقىنلىشىپ قالغان بىر ئايالنى كۆرۈپ

بۇ ئادەم بۇ ئايـال بىـلهن جىمـا    ) چېدىر ئىگىسى بولغان(ندا، ــ قارىغا
  :ساھابىلهر. قىلماقچى ئوخشايدۇ، ـ دېدى

ــاۋاب بهردى     ــۇنداق، ـ دەپ ج ـــ ش ــى  . ـ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  :ۋەسهللهم

ــ ئىچىمـدىن ئۇنىڭغـا تـاكى قهبرىسـىگىچه بىلـله كىرگـۈدەك بىـر        
ــدى  ــتىش كهلگهنىـ ــ . لهنهت ئېيـ ــڭ ئـ ــۇ ئادەمنىـ ــڭ  بـ ــالىنى ئۆزىنىـ ۇ بـ

مىراســخورى قىلىۋېلىشــى ھــارام تۇرســا، ئــۇنى قانداقســىگه مىراســخورى 
قىلىۋااللىسۇن؟ بۇ ئادەمنىڭ ئۇ بالىنى قۇل قىلىۋېلىشـى ھـارام تۇرسـا،    

  . ـ دېدى! لىسۇن؟ئۇنى قانداقمۇ ئۆزىنىڭ قۇلى قىلىۋاال
  )1441: مۇسلىم(

لم كان يأمر باستƎاء اإلماء بلغƖ أن النƑ صلى اهللا عليه وس: عن مالكـ   4493
Ɯيضة إن كانت ưن ƠيȐ وثالثة أشهر إن كانت ưن ال ƠيȐ، وينهى عن سقي مـاء  

  . الغري
ــى     - 4493 ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىچه، پهيغهمـ ــا يېتىشـ مالىكقـ

ھامىلــدار يــاكى ئهمهســلىكىنى (ۋەســهللهم ھهيــز كۆرىــدىغان چۆرىنىــڭ 
تۈگىگىچه، ھهيز كۆرمهيـدىغان  بىر قېتىملىق ھهيز ) ئېنىقالش ئۈچۈن

ــايغىچه ساقلىشــىنى ۋە بــۇ مــۇددەت ئىچىــدە باشــقىالر    چۆرىنىــڭ ئــۈچ ئ
  . ۇيرىغانبىلهن جىما قىلماسلىقىنى ب

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 بِيَعْت أَْو ُتوطَأُ الَِّتى الَْوِليَدةُ ُوِهَبِت إِذَا :قال عنهما اهللا رضى ُعَمَر اْبُنعن ـ   4494
   .الَْعذَْراُء ُتْسَتْبَرأُ َوالَ بَِحْيَضٍة، َرِحُمَها فَلُْيْسَتْبَرأْ َعَتقَْت أَْو

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 4494
ــدەك باشــقا بىــرىگه بېرىۋې   ــاكى تجىمــا قىلىشــقا بولىــدىغان دې ىلســه ي
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ــاكى   ــه ۋەي ــازادسېتىۋېتىلس ــه،  ئ ــاكى   (قىلىۋېتىلس ــدار ي ــڭ ھامىل ئۇنى
) ئهگهر ئـۇ . (بىر ھهيز مـۇددىتى سـاقاليدۇ  ) همهسلىكىنى بىلىش ئۈچۈنئ

  . تېخى ھېچكىم يېقىنالشمىغان قىز بولسا، ساقالشنىڭ كېرىكى يوق
  )رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ أَنَّ أََبا َعْمرِو ْبَن َحفȌٍْ طَلَّقََها الَْبتَّةَ َوُهـَو غَاِئـٌب    - 4495
َسلَ إِلَْيَها َوِكيلُُه بَِشِعريٍ فََسِخطَْتُه فَقَالَ َواللَِّه َما لَِك َعلَْيَنا ِمْن َشْيٍء فََجاَءْت َرُسولَ اللَِّه فَأَْر

 َبْيـتِ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه فَقَالَ لَْيَس لَِك َعلَْيِه َنفَقَةٌ فَأََمَرَها أَنْ َتْعَتدَّ ِفي
َمى أُمِّ َشرِيٍك ثُمَّ قَالَ ِتلِْك اْمَرأَةٌ َيْغَشاَها أَْصَحابِي اْعَتدِّي ِعْنَد اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ فَإِنَُّه َرُجلٌ أَْع

 نََتَضِعَني ِثَياَبِك فَإِذَا َحلَلِْت فَآِذنِينِي قَالَْت فَلَمَّا َحلَلُْت ذَكَْرُت لَُه أَنَّ ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسـفَْيا 
َعْن َوأََبا َجْهمٍ َخطََبانِي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا أَُبو َجْهمٍ فَلَا َيَضُع َعَصاُه 
َساَمةَ َعاِتِقِه َوأَمَّا ُمَعاوَِيةُ فَُصْعلُوٌك لَا َمالَ لَُه اْنِكِحي أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد فَكَرِْهُتُه ثُمَّ قَالَ اْنِكِحي أُ

 .فََنكَْحُتُه فََجَعلَ اللَُّه ِفيِه َخْيًرا َواغَْتَبطُْت
فاتىمه بىنتى قهيس رەزىيهلالھۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت     - 4495
قېلىـپ قالغـان ئـۈچىنچى    (ئېرىم ئهبۇ ئهمـر ئىبنـى ھهفـس    : قىلىنىدۇ

شـــقا بولمايـــدىغان تهرىقىـــدە تـــاالق    ىيېنىش) تـــالىقىمنىمۇ بېرىـــپ 
همما ئۇ ئۆزى يېنىمدا يوق ئىدى، شۇڭا ۋەكىلـى ئـارقىلىق   ئ. قىلىۋەتتى

گه ئېرىمنىـڭ ۋەكىلىـ   ۈپ،ماڭا بىر ئاز ئارپا ئهۋەتتـى، مهن بـۇنى ئـاز كـۆر    
  : ئاچچىقالندىم، ئۇ

نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، ســېنىڭ بىزنىــڭ ئۈســتىمىزدە هللاــــ ا
ۇ شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھ    . ھېچبىر ھهققىڭ يوق، ـ دېـدى  

ــا  ئهلهي ــتىم  بېرهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغ ــۋالنى ئېيت ــان ئهھ ــپ بولغ . ى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

تى يـوق، ـ دېـدى ۋە مېنـى     ىــ ئۇنىڭ ساڭا نهپهقه بېـرىش مهجبـۇرىي  
ئۇممــۇ شــهرىك رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ئۆيىــدە ئىــددەت تۇتۇشــقا بــۇيرۇپ  

  :بولۇپ
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ياخشىسـى   بىلىرىم كۆپ كىرىـدۇ، شـۇڭا  اساھــ ئۇ ئايالنىڭ يېنىغا 
ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇمنىڭ يېنىدا ئىددەت تۇتقىن، ئۇنىڭ كۆزى تۇتۇلۇپ 
. قالغــــان بولغاچقــــا، كىيىملىرىڭنــــى خــــاتىرجهم ئالماشتۇرااليســــهن

ئىـددىتىم  . ـ دېـدى ! ئىددىتىڭ چىققاندىن كېيىن، ماڭا خهۋەر قىلغىن
ــهللهمنىڭ      ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــيىن، پهيغهم ــدىن كې چىققان

  :كېلىپيېنىغا 
ئهبـۇ جهھـم ئىككىسـى     ــ ماڭا مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبـۇ سـۇفيان بىـلهن   

  :تهكلىپ بهردى، ـ دېگهنىدىم
ــۇ جهھــم ئۆشنىســىدىن ھاسىســىنى چۈشــۈرمهيدىغان    ـــ ئهب يهنــى (ـ

ئـادەم، مۇئـاۋىيه بولسـا، پـۇلى يـوق بىـر       ) خوتۇن كىشىنى تـوال ئۇرىـدىغان  
بىـراق  . ـ دېـدى   ياخشىسى ئۇسـامه ئىبنـى زەيـدكه تهگكىـن،    . كهمبهغهل

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . مهن ئۇنىڭغــا تېگىشــنى ياقتۇرمىــدىم
  :ۋەسهللهم ماڭا قايتا

هللا ا. ـ دېدى، شۇنىڭ بىلهن، ئۇسـامهگه تهگـدىم  ! ــ ئۇسامهگه تهگكىن
ــۇ ئىشــتىمۇ كــۆپ ياخشــىلىقالرنى ئورۇنالشــ   ــيىن،  ب تۇرغان ئىــكهن، كې

  . رسهن بولدۇمپ خۇىم ئۈچۈن كۆغا ياتلىق بولغانلىقئۇنىڭ
  )1480: مۇسلىم(

أَنَّ أََبا َحفȌِْ ْبَن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميَّ طَلَّقََها ثَلَاثًا ثُمَّ اْنطَلَـَق  : ومن رواياته – 4496
 .إِلَى الَْيَمنِ فَقَالَ لََها أَْهلُُه لَْيَس لَِك َعلَْيَنا َنفَقَةٌ بنحوه

ئهبــۇھهفس ئىبنــى : يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن - 4496
مـــۇغىيرە ئهلمهخزۇمـــى ئايـــالى فـــاتىمه بىنتـــى قهيســـنى ئـــۈچ تـــاالق  

  :قىلىۋېتىپ، يهمهنگه كهتكهندىن كېين، ئۇنىڭ ئائىلىسى فاتىمهگه
  ... ساڭا نهپهقه بېرىش مهجبۇرىيىتىمىز يوق، ـ دېدىــ 

  )1480: مۇسلىم(

ْتَبةَ أَنَّ أََبا َعْمرِو ْبَن َحفȌِْ ْبـنِ الُْمِغـَريِة   َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُع - 4497
َنْت َخَرَج َمَع َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ إِلَى الَْيَمنِ فَأَْرَسلَ إِلَى اْمَرأَِتِه فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ بَِتطِْليقٍَة كَا
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اَش ْبَن أَبِي َربِيَعةَ بَِنفَقٍَة فَقَالَا لََها َواللَِّه َما َبِقَيْت ِمْن طَلَاِقَها َوأََمَر لََها الَْحارِثَ ْبَن ِهَشامٍ َوَعيَّ
فَقَالَ لَا  لَِك َنفَقَةٌ إِلَّا أَنْ َتكُونِي َحاِملًا فَأََتْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرْت لَُه قَْولَُهَما

أَِذنَ لََها فَقَالَْت أَْيَن َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ إِلَى اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ َنفَقَةَ لَِك فَاْسَتأْذََنْتُه ِفي اِلاْنِتقَالِ فَ
لَْيـِه  َوكَانَ أَْعَمى َتَضُع ِثَياَبَها ِعْنَدُه َولَا َيَراَها فَلَمَّا َمَضْت ِعدَُّتَها أَْنكََحَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع

َسلَ إِلَْيَها َمْرَوانُ قَبِيَصةَ ْبَن ذǗَُْيبٍ َيْسأَلَُها َعْن الَْحِديِث فََحدَّثَْتُه بِِه َوَسلََّم أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد فَأَْر
لَْيَها فَقَالَ َمْرَوانُ لَْم َنْسَمْع َهذَا الَْحِديثَ إِلَّا ِمْن اْمَرأٍَة َسَنأُْخذُ بِالِْعْصَمِة الَِّتي َوَجْدَنا النَّاَس َع

لَـا  ﴿َبلََغَها قَْولُ َمْرَوانَ فََبْينِي َوَبْيَنكُْم الْقُْرآنُ قَالَ اللَّـُه َعـزَّ َوَجـلَّ    فَقَالَْت فَاِطَمةُ ِحَني 
الْآَيةَ قَالَْت َهذَا ِلَمْن كَاَنْت لَُه ُمَراَجَعةٌ فَأَيُّ أَْمرٍ َيْحـُدثُ َبْعـَد    Ŷُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ

 .لََها إِذَا لَْم َتكُْن َحاِملًا فََعلَاَم َتْحبُِسوَنَها الثَّلَاِث فَكَْيَف َتقُولُونَ لَا َنفَقَةَ
ــداق      - 4497 ــۇتبهدىن مۇن ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــى ئاب ــدۇلالھ ئىبن ئۇبهي

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــۇغىيرە    : رىـ ــى مـ ــس ئىبنـ ــى ھهفـ ــر ئىبنـ ــۇ ئهمـ ئهبـ
ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن يهمهنــگه كهتتــى ۋە ) رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ(

قهيســنىڭ ئــاخىرقى تــالىقىنى بېرىــۋەتكهنلىكى  ئايــالى فــاتىمه بىنتــى
ھهققىدە خهۋەر يولالپ، ئۇنىڭغـا نهپهقه بېـرىش ئىشـىنى ھـارىس ئىبنـى      

  :لېكىن ئۇالر. ھىشام بىلهن ئهيياش ئىبنى ئهبۇ رەبىئهگه تاپشۇردى
شـۇنىڭ  . ـــ ھامىلـدار بولمىسـاڭ، سـاڭا نهپهقه بېرىلمهيـدۇ، ـ دېـدى       

لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا    بىلهن، ئۇ ئايـال پهيغهمـبهر سـهلال   
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . كېلىــپ، ئۇالرنىــڭ ســۆزىنى يهتكــۈزدى

  :ۋەسهللهم
ــوغرا،   ـــ تـ ــۈن  (ــ ــڭ ئۈچـ ــاالق قىلىنغانلىقىـ ــۈچ تـ ــاڭا نهپهقه ) ئـ سـ

بۇنى ئاڭلىغان ئايال ئىددىتىنى باشقا ئۆيـدە تۇتـۇش   . ـ دېدى بېرىلمهيدۇ،
لهيهـى ۋەسـهللهمدىن رۇخسـهت سـورىدى،     ئۈچۈن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رۇخسهت قىلغاندىن كېيىن
پهيغهمــبهر . نهگه يــۆتكىلىمهن؟ ـ دەپ ســورىدى  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

  :ئهلهيهىسساالم
ئىبنـى  . ــ دېـدى  ! ــ ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇمنىـڭ ئـۆيىگه يـۆتكهلگىن   

قــا، ئۇنىــڭ ئۆيىــدە   ئۇممــۇ مهكتــۇم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ قــارىغۇ بولغاچ    
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ــاالاليتتى   ــاتىرجهم س ــى خ ــيىن،   . كىيملىرىن ــقاندىن كې ــددىتى توش ئى
ــۇنى ئۇســامه ئىبنــ    ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ ــد پهيغهم ى زەي

  .پ قويدىياتلىق قىلىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا 
كېيىنكى زامانالردا، مهرۋان ئۇنىڭدىن بۇ ھهدىسنى سـوراپ كـېلىش   

ــنهن  . هيبنــى ئهۋەتتــىئۈچــۈن قهبىســه ئىبنــى زۇئ  ــۇ ھهدىســنى ئهي ــۇ، ب ئ
  :سۆزلهپ بهردى، لېكىن مهرۋان

ــاڭالپ       ــدىن ئ ــقا ھېچكىم ــدىن باش ــر ئايال ــۇ ھهدىســنى بى ــز ب ـــ بى ـ
شــۇڭا بىــز كىشــىلهر ئهمهل قىلىــپ كهلــگهن ئىشــهنچلىك . باقمىــدۇق

مهرۋاننىــڭ بــۇ ســۆزىدىن خهۋەر . ـــ دېــدى ھۆكــۈمگه ئهمهل قىلىــۋېرەيلى،
  :قهيس مۇنداق دەپ جاۋاب قايتۇردى تاپقان فاتىمه بىنتى

ـــ ئۇنــداقتا، بىزنىــڭ ئــارىمىزدا قۇرئــان ھۆكــۈم قىلســۇن، ا   تائــاال هللا ـ
سـىلهر ئايـالالرنى   ) ئـۈممىتىڭگه ئېيتقىنكـى  ! (ئى پهيغهمبهر: قۇرئاندا

اليىــق پهيتــته يهنــى پــاكلىق (تــاالق قىلســاڭالر، ئۇالرنىــڭ ئىــددىتىگه 
) رىلىشـىپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن   نهسـهب ئا . (تاالق قىلىڭالر) ھالىتىدە

ئۇالرنىـڭ ئىـددىتى   (ئىددەتنى سـاناڭالر، پهرۋەردىگـارىڭالردىن قورقـۇڭالر،    
) ئۆيىـدىن (ئۇالرنى ئۆيلىرىـدىن چىقىرىـۋەتمهڭالر، ئۇالرمـۇ    ) توشمىغىچه

ھهدنـى ئىجـرا   (چىقمىسۇن، ئۇالر پهقهت ئوچۇق پاھىشه قىلسىال ئانـدىن  
نىــڭ هللاقانۇنىــدۇر، كىمكــى  نىــڭهللاچىقىــدۇ، ئهنه شــۇ ) قىلىــش ئۈچــۈن

قانۇنىدىن ھالقىپ كېتىدىكهن، ئۇ ئۆزىگه زۇلـۇم قىلغـان بولىـدۇ، سـهن     
بىـرەر  ) يهنـى تـاالقتىن كېـيىن   (شـۇنىڭدىن كېـيىن    هللابىلمهيسهنكى، 

يهنـى ئىـددىتىنى   (بـۇ،  . دېـگهن  ①ئىشنى مهيدانغا كهلتۈرۈشى مـۇمكىن 
يېنىشـىش،   )ئېرىنىڭ ئۆيىدىن باشقا يهرگه چىقىپ كهتمهي چىقىرىش

ــا     ــان ئايالالرغ ــاالق قىلىنغ ــدىغان شــهكىلدە ت ــۇمكىن بولى يارىشــىش م
ئۈچ تاالق قىلىنغاندىن كېيىن، يهنه قايسى ئىـش مهيـدانغا   . قارىتىلغان

ھامىلـدار بولمىسـا، نهپهقه   ”: كهلمهكچى ئىدى؟ ئۇنىڭ ئۈستىگه، سىلهر
النى ئۇنـــداقتا، ئـــۇ ئايـــ) قه بهرمىســـهڭالرپهنه. (دەيســـىلهر“ بېرىلمهيـــدۇ

                                                 
  .يهتـ ئا 1سۈرە تاالق،  ①
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ئىددىتى چىقمىغۇچه ئېرىنىڭ ئۆيىـدىن باشـقا ئـۆيگه    (نېمىگه ئاساسهن 
  تۇتۇپ تۇرىسىلهر؟ ئېرىنىڭ ئۆيىدە ) چىقىپ كهتسه بولمايدۇ دەپ

  )1480: مۇسلىم(

طَلَّقََها َزْوُجَها الَْبتَّةَ فَقَالَْت فََخاَصْمُتُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ويف رواية – 4498
 .ْيِه َوَسلََّم ِفي السُّكَْنى َوالنَّفَقَِة قَالَْت فَلَْم َيْجَعلْ ِلي ُسكَْنى َولَا َنفَقَةًَعلَ

ــيىلگهن  - 4498 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــالنى ئېــرى  : يهنه بىــر رى ــۇ ئاي ئ
پهقهت يېنىشىشقا بولمايدىغان تهرىقىدە ) ئۈچىنچى تالىقىنىمۇ بېرىپ(

ل پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئايا. تاالق قىلىۋەتتى
  :ۋەسهللهمگه ئېرىنىڭ ئۈستىدىن ئهرز قىلىپ

. ــ ماڭا نهپهقه بهرسۇن ۋە تۇرىدىغان ئـۆي تهييـارالپ بهرسـۇن، ـ دېـدى     
بىـــراق پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئـــۇ ئايالنىـــڭ       

 بـۇ ) شقا بولمايدىغان تهرىقىدە تاالق قىلىۋېتىلگهنلىكى ئۈچۈنىيېنىش(
   .ھوقۇقالردىن بهھرىمهن بواللمايدىغانلىقىنى ئېيتتى

  )1480: مۇسلىم(

أنَّ الشَّْعبِيُّ أخƎ بَِحِديِث فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى  : ومنها - 4499
َوُد كَفŕا ِمْن َحًصى فََحَصَبُه بِـِه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيْجَعلْ لََها ُسكَْنى َولَا َنفَقَةً ثُمَّ أََخذَ الْأَْس

ِه َوَسلََّم فَقَالَ َوْيلََك ُتَحدِّثُ بِِمثْلِ َهذَا قَالَ ُعَمُر لَا َنْتُرُك ِكَتاَب اللَِّه َوُسنَّةَ َنبِيَِّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْي
لَـا  {َنى َوالنَّفَقَةُ قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلقَْولِ اْمَرأٍَة لَا َنْدرِي لََعلََّها َحِفظَْت أَْو َنِسَيْت لََها السُّكْ

 .}ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ َولَا َيْخُرْجَن إِلَّا أَنْ َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة
شـهئبى رەزىيهلالھـۇ   : يهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    - 4499

ــۇ  ــاتىمه بىنتـــى قهيـــس ھهققىـــدىكى ھهدىســـنى ۋە پ ئهنهـ هيغهمـــبهر فـ
ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهمنىڭ ئۇنىڭغــــــا نهپهقه ۋە ئــــــۆي 

ــپ بهردى    ــۋايهت قىلى ــانلىقىنى رى ــدىغانلىقىنى ئېيتق ــۇنى . بېرىلمهي ب
  :دە –ئاڭلىغان ئهسۋەد بىر ئوچۇم شېغىلنى ئېلىپ ئۇنىڭغا ئاتتى 

مۇشـــۇنىمۇ ھهدىـــس دەپ ســـۆزلهپ يۈردۈڭمـــۇ؟ ! ـــــ ئىســـىت ســـاڭا
  :ھۇ ئهنهۇھالبۇكى، ئۆمهر رەزىيهلال
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نىـــڭ كىتـــاۋى ۋە پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     هللاـــــ بىـــز ا 
ــاراپال    ــۆزىگه قـــ ــر ئايالنىـــــڭ ســـ ــۈننىتىنى بىـــ ــهللهمنىڭ ســـ ۋەســـ

چۈنكى بىز ئۇ ئايالنىڭ بىلىپ تۇرۇپ يـاكى ئۇنتـۇپ   . تاشلىۋېتهلمهيمىز
شــۇنىڭ ئۈچــۈن، بىــز   . قالغــان ھالــدا ســۆزلهۋاتقانلىقىنى بىلمهيمىــز   

ئايالغىمۇ نهپهقه بېـرىش ۋە تۇرىـدىغان   ) قىلىنغان ئۈچ تاالق(دەيمىزكى، 
: قۇرئان كهرىمدەهللا چۈنكى ا. تىىئۆي تهييارالپ بېرىش ئهرنىڭ مهجبۇرىي

)ئۇالرنى ئۆيلىرىدىن چىقىرىۋەتمهڭالر، ) ئۇالرنىڭ ئىددىتى توشمىغىچه
چىقمىســۇن، ئــۇالر پهقهت ئوچــۇق پاھىشــه قىلســىال، ) ئۆيىــدىن(ئۇالرمــۇ 
  . دېگهن چىقىدۇ) جرا قىلىش ئۈچۈنھهدنى ئى(ئاندىن 

  )1480: مۇسلىم(

كُْنُت ِعْنَد أَبِي َعْمرِو ْبنِ َحفȌِْ ْبنِ الُْمِغَريِة فََخَرَج ِفـي غَـْزَوِة   : ومنها - 4500
بِـأَبِي   َنْجَرانَ َوَساَق الَْحِديثَ بَِنْحوِ َحِديِث اْبنِ َمْهِديٍّ َوَزاَد قَالَْت فََتَزوَّْجُتُه فََشرَّفَنِي اللَُّه

 .َزْيٍد َوكَرََّمنِي اللَُّه بِأَبِي َزْيٍد
  :فاتىمه بىنتى قهيس: يهنه بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن – 4500

ئـۇ  . ئهبۇ ئهمر ئىبنى ھهفس ئىبنى مۇغىرەنىڭ ئايالى ئىـدىم ــ مهن 
ــدى   ــپ كهتكهنى ــىغا چىقى ــران ئۇرۇش ــى  ... نهج ــنىڭ داۋامىن دەپ ھهدىس

ئوخشاش بايان قىلدى، بىراق بـۇ رىۋايهتنىـڭ    يۇقىرىقى رىۋايهتلهردىكىگه
  :ئاخىرىدا

ــ مهن ئۇسامه ئىبنى زەيد بىلهن توي قىلغانىدىم، ئۇنىڭغـا يـاتلىق   
نى ئـابرۇيۇم  -يـۈز  ) كىشـىلهر ئارىسـىدا  (مېنىـڭ  هللا بولغاندىن كېيىن، ا

  . ، ـ دەپ كهلگهنېنى ئهزىز قىلدىئۆستۈردى ۋە م
  )1480: مۇسلىم(

ْبنِ ُمَحمٍَّد َوُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َيْحَيى ْبَن َسِعيِد ْبنِ الَْعـاȋِ   َعْن الْقَاِسمِ - 4501
َن إِلَى طَلََّق بِْنَت َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحكَمِ فَاْنَتقَلََها َعْبُد الرَّْحَمنِ فَأَْرَسلَْت َعاِئَشةُ أُمُّ الُْمǘِْمنِيِ

الَْمِديَنِة اتَّقِ اللََّه َواْرُدْدَها إِلَى َبْيِتَها قَالَ َمْرَوانُ ِفـي َحـِديِث    َمْرَوانَ ْبنِ اƩَكَمِ َوُهَو أَِمُري
 .ُسلَْيَمانَ إِنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن الَْحكَمِ غَلََبنِي
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قاسىم ئىبنى مۇھهممهد ۋە سۇاليمان ئىبنى يهسار مۇنـداق   - 4501
ۇراھمان ئىبنــى ئابــد(يهھيــا ئىبنــى ســهئىد ئىبنــى ئــاس ئايــالى : دەيــدۇ

ــزى  ــڭ قى ــدۇراھمان     )ھهكهمنى ــى ئاب ــدى، دادىس ــاالق قىلىۋەتكهنى ــى ت ن
بـــۇنى ئاڭلىغـــان ئائىشـــه . كېلىـــپ قىزىنـــى ئـــۆيىگه ئېلىـــپ كهتتـــى

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مهدىــنه مۇنهۋۋەرنىــڭ شــۇ زامانــدىكى ئهمىــرى مهرۋان  
  :ئىبنى ھهكهمگه ئادەم ئهۋەتىپ

ــ  ! ه قـايتۇرۇۋەتكىن قىزنـى ئېرىنىـڭ ئـۆيىگ   ! تىن قـورق هللاــ سهن ا
  :سۇاليماننىڭ رىۋايىتىدە مهرۋاننىڭ. دېدى

ىـۋايهت  ــ دېگهنلىكـى ر   ــ ئابدۇراھمان مېنىـڭ سـۆزۈمگه ئۇنىمىـدى،   
  . قىلىنغان

  )5322: بۇخارى(

َوقَالَ الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد أََوَما َبلََغِك َشأْنُ فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ قَالَْت لَا َيُضرَُّك  - 4502
نْ لَا َتذْكَُر َحِديثَ فَاِطَمةَ فَقَالَ َمْرَوانُ ْبُن اƩَكَمِ إِنْ كَانَ بِِك َشرٌّ فََحْسُبِك َما َبْيَن َهذَْينِ أَ

 .ِمْن الشَّرِّ
مهرۋان ئىبنــى : (قاســىم ئىبنــى مــۇھهممهد مۇنــداق دەيــدۇ - 4502

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن) ھهكهم
ــ   ــنىڭ ۋەقهسـ ــى قهيسـ ــاتىمه بىنتـ ـــ فـ ــدىڭمۇ؟ــ ــ دەپ  ىنى ئاڭلىـ ــ

  :سورىغانىدى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
ــ ئۇنىڭ ۋەقهسىنى خاتىرىلىمىسهڭمۇ، ساڭا ھېچ زىيىنى بولمايدۇ، 

  :مهرۋان ئىبنى ھهكهم. ـ دېدى
فــاتىمه بىنتــى قهيســنىڭ ئۆيىــدىن چىقىــپ كېتىشــىگه (ــــ ئهگهر 

ئىبنــى  يهنــى يهھيــا(ســهۋەبنى بىلســهڭ، بــۇ ئىككىســى ) تــۈرتكه بولغــان
نىـڭ ئارىسـىدىكى   )مسهئىد ئىبنى ئاس بىلهن ئابدۇراھمان ئىبنـى ھهكه 

ــاتىمه ئېرىنىــڭ  (ســهۋەبنىمۇ ئوخشــاش دەپ بىلــگهن بوالتتىــڭ   ــى ف يهن
ئۆيىــدىن ســىقىلغان بولســا، بــۇ ئىككىســىمۇ بىــر ـ بىرىــدىن شــۇنداق     

  . ، ـ دېدى)سىقىلغانىدى
  )5322: بۇخارى(
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اَبْت َعاِئَشةُ أََشدَّ الَْعْيبِ َوقَالَْت إِنَّ فَاِطَمةَ كَاَنْت ِفي َعْن ِهَشامٍ َعْن أَبِيِه َع - 4503
  .َمكَاٍن َوْحشٍ فَِخيَف َعلَى َناِحَيِتَها فَِلذَِلَك أَْرَخȌَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ئائىشـه  : ھىشام دادىسىدىن رىۋايهت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ    - 4503
ــۇ ــا  رەزىيهلالھ ــۆزلىرىنى   (ئهنه ــنىڭ س ــى قهيس ــاتىمه بىنت ــاتتىق ) ف ق

  :ئهيىبلىدى ۋە مۇنداق دېدى
بولـۇپ، ئهتـراپ    يـالغۇز بىـر يهردە  ) ئادىمىزاتسىز(ــ فاتىمهنىڭ ئۆيى 

ــدى ۋەھىمىلىــك ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . ئى ــۈن، پهيغهم شــۇنىڭ ئۈچ
ۋەسهللهم ئۇنىڭ ئېرىنىڭ ئۆيىـدىن يۆتكىلىشـىگه رۇخسـهت قىلغـان، ـ      

  . ېدىد
  )5326: بۇخارى(

 ُيقْـَتَحمَ  أَنْ َزْوجَِهـا  َمْسكَنِ ِفي َعلَْيَها ُخِشَي إِذَاكأنه كان : ويف أخرى - 4504
  .بِفَاِحَشٍة أَْهِلَها َعلَى َتْبذَُو أَْو َعلَْيَها

ــۋايهتته - 4504 ــيىلگهن يهنه بىــر رى ــداق دې ېرىنىــڭ ئۆيىــدە ئ: مۇن
ىرىـپ، ئۇنىڭغـا زىيـان سـېلىش     بۆسـۈپ ك باشقىالرنىڭ  ئىددەت تۇتقاندا،

ــلى     ــلهن چىقىشالماس ــىدىكىلهر بى ــڭ ئائىلىس ــاكى ئۇنى ــۇش ي قىغا قوي
 ).باشقا يهردە ئىددەت تۇتقان(چۈن لغانلىقى ئۈئوخشاش ئېهتىماللىق بو

عن َمْيُمونُ ْبُن ِمْهَرانَ قَالَ قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فَُدِفْعُت إِلَى َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ  - 4505
لُْت فَاِطَمةُ بِْنُت قَْيسٍ طُلِّقَْت فََخَرَجْت ِمْن َبْيِتَها فَقَالَ َسِعيٌد ِتلَْك اْمَرأَةٌ فََتَنْت النَّاَس إِنََّها فَقُ

  .كَاَنْت لَِسَنةً فَُوِضَعْت َعلَى َيَدْي اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ الْأَْعَمى
ــدۇ    - 4505 ــداق دەي ــران مۇن ــى مىه ــۇن ئىبن ــنىگه: مهيم  مهن مهدى

  :كهسهئىد ئىبنى مۇسهييهب ېلپ،ك
ـــ  ــدىن     ـ ــيىن ئۆيى ــدىن كې ــاالق قىلىنغان ــس ت ــى قهي ــاتىمه بىنت ف

  :سهئىد ،دېسهمـ چىقىپ كېتىپتىكهن، 
ىتـنىگه سـېلىپ   پكىشـىلهرنى   )بۇ ھهدىسنى سـۆزلهپ يـۈرۈپ  (ئۇ ــ 

 .ئهتراپىدىكىلهرنىڭ كۆڭلىنى رەنجىتىپ قويغان ئايال ئىدى ۋەقويغان 
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، ـ  قويۇلغـان  ئورۇنالشـتۇرۇپ  گهمهكتۇمنىـڭ ئـۆيى   ئۇ ئىبنى ئۇممـۇ  ڭاشۇ
   .①دېدى

  )2296 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َجابِرٍ قَالَ طُلِّقَْت َخالَِتي ثَلَاثًا فََخَرَجْت َتُجدُّ َنْخلًا لََها فَلَِقَيَها َرُجـلٌ   - 4506
َك لَُه فَقَالَ لََها اْخُرجِي فَُجدِّي َنْخلَِك فََنَهاَها فَأََتْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرْت ذَِل

  .لََعلَِّك أَنْ َتَصدَِّقي ِمْنُه أَْو َتفَْعِلي َخْيًرا
 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇجــابىر  - 4506

ــاالق قىلىنغا   ــۈچ تـ ــام ئـ ــدىھاممائاچـ ــۈنى، . نىـ ــر كـ ــڭ   بىـ ــۇ ئۆزىنىـ ئـ
قېلىـپ، ئـۇنى ئۆيـدىن    ۆرۈپ بىـر كىشـى كـ   خورمىلىقىغا كېتىۋاتقانـدا،  

سهلاللالھۇ پهيغهمبهر شۇنىڭ بىلهن، ھاممائاچام  .چىقماسلىققا بۇيرىدى
پهيغهمـبهر  . دىئهھۋالنى يهتكـۈز  ،نىڭ يېنىغا كېلىپئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئهلهيهىسساالم

ئۇ خورمىالرنىڭ بىر قىسـمىنى   بهلكىم. ــ خورمىلىرىڭنى يىغقىن
خهيرلىـك ئىـش قىلىـپ قېلىشـىڭ     ىڭ ياكى باشقا بىـر  سهدىقه قىلىش

  . ②مۇمكىن، ـ دېدى
  )2297 :داۋۇد هبۇئ(

َعْن الْفَُرْيَعِة بِْنِت َماِلٍك أَنَّ َزْوَجَها َتكَاَرى ُعلُوًجا ِلَيْعَملُـوا لَـُه فَقََتلُـوُه     - 4507
لَْسُت ِفي َمْسكَنٍ لَـُه َولَـا   فَذَكََرْت ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَْت إِنِّي 

 َيْجرِي َعلَيَّ ِمْنُه رِْزٌق أَفَأَْنَتِقلُ إِلَى أَْهِلي َوَيَتاَماَي َوأَقُوُم َعلَْيهِْم قَالَ افَْعِلي ثُمَّ قَـالَ كَْيـفَ  
  .قُلِْت فَأََعاَدْت َعلَْيِه قَْولََها قَالَ اْعَتدِّي َحْيثُ َبلََغِك الَْخَبُر

مۇنداق رىۋايهت ئهنهادىن  نتى مالىك رەزىيهلالھۇفۇرەيئه بى - 4507
ــدۇ ــرى: قىلىنى ــالالرنى     مئې ــۈن ئهجهم ھامم ــش ئۈچ ــر ئى ــراالپ(بى ) كى

                                                 
 .، ـ دېگهن)يهنى تابىئىننىڭ سۆزى(سهھىه، ئهمما مهقتۇ ): 2010(ئهلبانى  ①
 . سهھىه، ـ دېگهن): 2011(ئهلبانى  ②
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 ،شـۇنىڭ بىـلهن   .ئىشلىتىۋاتاتتى، ھاممالالر ئېرىمنى ئۆلتـۈرۈپ قويـدى  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يهتكۈزدۈم ۋەپهيغهمبهر ئهھۋالنى 

بىـر   يېگـۈدەك ئۇ ماڭا  ھهم ڭ ئۆيى ئهمهسمهن تۇرۇۋاتقان ئۆي ئۇنىــ 
 ،لىرىمنى ئېلىپىشۇڭا يېتىم قالغان بال قويمىغانىدى،نهرسىمۇ قويۇپ 

 پهيغهمــبهر ەپ ســورىغانىدىم،دـ ؟   ئائىلهمنىــڭ يېنىغــا كهتســهم بوالمــدۇ
  :ئهلهيهىسساالم
  :دەپ بولۇپ، ـ شۇنداق قىلــ مهيلى، 

ــ  ــنه ــ ــا دېگىـ ــدىڭ؟ قايتـ ــېمه دېـ ــدى ـ    !نـ ــۇقىرى. دېـ ــۆزنى يـ قى سـ
  :يتىلىغانىدىمقا

شـۇ   ،رىڭنىڭ ئۆلۈم خهۋىرىنـى قايسـى ئۆيـدە ئاڭلىغـان بولسـاڭ     ــ ئې
  . ①دېدى ـ! قىنئۆيدە ئىددەت تۇت

  )3529 :نهسائى(

َعْن ُمَجاِهٍد َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواًجا قَالَ كَاَنْت َهِذِه الِْعدَّةُ  - 4508
َد أَْهلِ َزْوجَِها َواجًِبا فَأَْنَزلَ اللَُّه َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيـذَُرونَ أَْزَواًجـا َوِصـيَّةً    َتْعَتدُّ ِعْن

ِلأَْزَواجِهِْم َمَتاًعا إِلَى الَْحْولِ غَْيَر إِْخَراجٍ فَإِنْ َخَرْجَن فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَمـا فََعلْـَن ِفـي    
ْعُروٍف قَالَ َجَعلَ اللَُّه لََها َتَماَم السََّنِة َسْبَعةَ أَْشُهرٍ َوِعْشرِيَن لَْيلَـةً َوِصـيَّةً إِنْ   أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َم

َشاَءْت َسكََنْت ِفي َوِصيَِّتَها َوإِنْ َشاَءْت َخَرَجْت َوُهَو قَْولُ اللَِّه َتَعالَى غَْيَر إِْخـَراجٍ فَـإِنْ   
الِْعدَّةُ كََما ِهَي َواجٌِب َعلَْيَها َزَعَم ذَِلَك َعْن ُمَجاِهٍد َوقَالَ َعطَاءĄ َخَرْجَن فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم فَ

ى قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َنَسَخْت َهِذِه الْآَيةُ ِعدََّتَها ِعْنَد أَْهِلَها فََتْعَتدُّ َحْيثُ َشاَءْت َوقَْولُ اللَِّه َتَعـالَ 
اْعَتدَّْت ِعْنَد أَْهِلَها َوَسكََنْت ِفي َوِصيَِّتَها َوإِنْ َشـاَءْت   غَْيَر إِْخَراجٍ َوقَالَ َعطَاءĄ إِنْ َشاَءْت

َخَرَجْت ِلقَْولِ اللَِّه فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ قَالَ َعطَاءĄ ثُمَّ َجـاَء الِْمـَرياثُ   
  .لََها فََنَسǸَ السُّكَْنى فََتْعَتدُّ َحْيثُ َشاَءْت َولَا ُسكَْنى

ئىچىڭـالردا ئـۆزى   : تائاالنىـڭ  هللا :مۇنداق دەيـدۇ  مۇجاھىد – 4508
ئايـاللىرى تـۆت    ،ۋاپات بولۇپ ئاياللىرى قېلىپ قالغان كىشـىلهر بولسـا  

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 3303(ئهلبانى  ①
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ــم   ــون كــۈن ئىــددەت تۇتىشــى الزى ــاي ئ ئىــددىتى توشــقاندىن كېــيىن   .ئ
يهنــى شــۇ (ســىلهرگه  ،يىچه ئىــش قىلســاوئــۆزلىرى توغرۇلــۇق قائىــدە بــ

هللا ا. ھــېچ گۇنــاھ بولمايــدۇ  ) غــا ئىگىــدارچىلىق قىلغۇچىالرغــا  ئايالالر
 ىتىگهدېــگهن ئــاي ①ســىلهرنىڭ قىلغــان ئهمهللىــرىڭالردىن خهۋەرداردۇر

ئاساسهن، ئايال كىشـىنىڭ ئىـددەتنى ئېرىنىـڭ ئائىلىسـىنىڭ يېنىـدا      
سـىلهرنىڭ ئىچىڭـالردا ئـۆزى    : هللاكېيىن ئۇلۇغ ا. تۇتۇشى ۋاجىب ئىدى
) يهنـى ئاياللىرىنىـڭ  (لىپ قالىـدىغانالر ئۇالرنىـڭ   ۋاپات بولۇپ ئايالى قې

كــــېچهك بىــــلهن  -ئىچــــمهك، كىــــيىم  -بىــــر يىلغىــــچه يــــېمهك 
ــىيهت     ــلىقىنى ۋەس ــدەپ چىقىرىلماس ــدىن ھهي ــىنى، ئۆيى تهمىنلىنىش

ئۆزلىرى چىقىپ كهتسه، ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرى   ) ئاياللىرى(ئهگهر . قىلسۇن
يهنــى (لهرگه شــلىرى ئۈچــۈن ســى  ىتوغرىســىدا قىلغــان قائىــدىلىك ئ  

ھـېكمهت   ،غـالىبتۇر هللا اھېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ،   ) مېيىتنىڭ ئىگىلىرىگه
، دېـگهن ئـايهتنى نازىـل قىلىـش ئـارقىلىق      ②بىلهن ئىش قىلغۇچىـدۇر 

) بىـــر يىلغـــا(كـــۈن بىـــلهن  20ئىـــددەتنىڭ مـــۇددىتىنى يهتـــته ئـــاي  
ئــۆزىگه ۋەســىيهت (بۇنــداق بولغانــدا، ئايــال كىشــى خالىســا،  .تولۇقلىــدى

 خالىسـا، . بىر يىل بويىچه ئېرىنىڭ ئۆيىدە تۇرىدۇ) انغا ئاساسهنقىلىنغ
. ئېرىنىـڭ ئۆيىـدىن چىقىـپ كېتىـدۇ    ) تۆت ئاي ئون كۈنـدىن كېـيىن  (
ــڭ﴿ ــڭ ( ئۇالرنى ــى ئاياللىرىنى ــېمهك   ) يهن ــچه ي ــر يىلغى ــمهك،  -بى ئىچ

كــــېچهك بىــــلهن تهمىنلىنىشــــىنى، ئۆيىــــدىن ھهيــــدەپ  -كىــــيىم 
ــاللىرى(ئهگهر . چىقىرىلماســلىقىنى ۋەســىيهت قىلســۇن  ــۆزلىرى ) ئاي ئ

ــدىلىك      ــان قائى ــىدا قىلغ ــۆزلىرى توغرىس ــڭ ئ ــه، ئۇالرنى ــپ كهتس چىقى
ھـېچ گۇنـاھ   ) يهنى مېيىتنىڭ ئىگىلىـرىگه (شلىرى ئۈچۈن سىلهرگه ىئ

دېگهن ئايهتكه ئاساسهن، ئىددەت تۇتـۇش بۇرۇنقىـدەكال ۋاجىـب     Ŷبولمايدۇ
  .پېتى قېلىۋەردى

نـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا     ئهتادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئىب 
ئېــرى ئۆلــۈپ قالغــان ” ،كېيىنكــى ئــايهت نازىــل بولــۇپ: مۇنــداق دېــگهن

                                                 
 .ـ ئايهت 234سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهت 240سۈرە بهقهرە،  ②
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دېـگهن   “ئىـددەت تۇتۇشـى كېـرەك    ئائىلىسى يېنىـدا ئايالنىڭ ئېرىنىڭ 
خالىغان يهردە ئىـددەت  كىشى ھۆكۈمنى ئهمهلدىن قالدۇردى، شۇڭا ئايال 

دېـگهن   Ŷ...ىقىـپ كهتسـه  ئـۆزلىرى چ ) ئايـاللىرى (ئهگهر ﴿. تۇتسا بولىـدۇ 
  .ئايهت بۇنىڭ دەلىلىدۇر

ئېـرى ئۆلـۈپ قالغـان    : بايان قىلىپ مۇنداق دەيـدۇ تا ئۆز پىكرىنى هئ
ئائىلىســىنىڭ ئېرىنىــڭ ۋەســىيىتى بــويىچه ئېرىنىــڭ  ،ئايــال خالىســا

ئۆيىـدىن  . خالىسا ئۇ ئۆيـدىن چىقىـپ كېتىـدۇ   . ۇدىئىددەت تۇت يېنىدا
ت بۇنىـڭ  دېـگهن ئـايه   قىلسـۇن  ھهيدەپ چىقىرىلماسلىقىنى ۋەسىيهت

بىراق مىراس ئـايىتى نازىـل بولـۇپ، ئـۇ ئايالنىـڭ ئېرىنىـڭ        .دەلىلىدۇر
ــدۇردى،      ــدىن قال ــارلىقىنى ئهمهل ــڭ ب ــۇش ھهققىنى ــددەت تۇت ــدە ئى ئۆيى

ئېرىنىـڭ   .ئىددەتنى خالىغان يهردە تۇتسا بولىدۇئۇ ئايال  ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ن ئـۆي ھـازىرالپ بېـرىش    ئۆيىدىكىلهرنىڭ ئۇنىڭغا ئىددەت تۇتۇشى ئۈچـۈ 

  . يوق ىيىتىمهجبۇر
 )5344: بۇخارى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كَانَ َيُردُّ الُْمَتـَوفَّى َعـْنُهنَّ    - 4509
  .أَْزَواُجُهنَّ ِمْن الَْبْيَداِء َيْمَنُعُهنَّ الَْحجَّ

ــد   - 4509 ــداق دەي ــۆمهر ئىبنــى : ۇســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب مۇن ئ
ــاب  ــۇخهتتـ ــۇ ئهنهـ ــان  رەزىيهلالھـ ــۈپ قالغـ ــرى ئۆلـ ــدىن ( ئېـ ۋە ئىددىتىـ
ۋە ئـۇالرنى   هيدا دېگهن جايدىن قايتۇرۇپ كېلهتتىبئايالالرنى  )چىقمىغان

  . ھهجگه بېرىشتىن توساتتى
 )1255 :مالىك(

ابٍ ُتـُوفَِّي َوإِنَّ اْمَرأََتـُه   َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ السَّاِئَب ْبَن َخبَّ - 4510
ُه َجاَءْت إِلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر فَذَكََرْت لَُه َوفَاةَ َزْوجَِها َوذَكََرْت لَُه َحْرثًا لَُهْم بِقََناةَ َوَسـأَلَتْ 

يَنِة َسَحًرا فَُتْصبُِح ِفي َهلْ َيْصلُُح لََها أَنْ َتبِيَت ِفيِه فََنَهاَها َعْن ذَِلَك فَكَاَنْت َتْخُرُج ِمْن الَْمِد
  .َحْرِثهِْم فََتظَلƌ ِفيِه َيْوَمَها ثُمَّ َتْدُخلُ الَْمِديَنةَ إِذَا أَْمَسْت فََتبِيُت ِفي َبْيِتَها
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ــهئىد   - 4510 ــى س ــا ئىبن ــدۇ  يهھي ــداق دەي ــىچه،  : مۇن ــا يېتىش ماڭ
ئايالى ئابـدۇلالھ ئىبنـى    ،ندىن كېيىنبولغاسائىب ئىبنى خهبباب ۋاپات 

ــۆ ــۇ ئهنهۇمامهر ئـ ــات  نىـــڭ رەزىيهلالھـ ــپ، ئېرىنىـــڭ ۋاپـ ــىغا بېرىـ قېشـ
دا ئۇنىــڭ )ىمهدىنىنىــڭ ســىرتىدىكى بىــر ۋاد  (قانــات  بولغــانلىقىنى،

كېچىنـى شـۇ يهردە ئۆتكۈزسـه بولىـدىغان      ئۆزىنىـڭ  ،زىرائىتى بارلىقىنى
ئابــــدۇلالھ ئىبنــــى ئــــۆمهر يــــاكى بولمايــــدىغانلىقىنى ســــورىغانىدى، 

شـۇنىڭ   .قونـۇپ قېلىشـتىن توسـتى   ئـۇ يهردە  نى ئـۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا 
ــلهن ــهھهردە چىقىــپ كېتىــپ    ،بى ــدىن س ــال مهدىنى ــۇ ئاي ــچه  ،ئ كهچكى

نىگه قايتىـپ كىرىـپ ئۆيىـدە    ىـ كهچ بولغاندا مهد ،ئېتىزلىقىدا ئىشلهپ
  . ىدىغان بولدىيات

  )1255: مالىك(

رٍ أَنَّ طُلَْيَحةَ الْأََسِديَّةَ كَاَنْت َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َوَعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسا - 4511
َتْحَت ُرَشْيٍد الثَّقَِفيِّ فَطَلَّقََها فََنكََحْت ِفي ِعدَِّتَها فََضَرَبَها ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َوَضَرَب َزْوَجَها 

ا اْمَرأٍَة َنكََحْت ِفي ِعـدَِّتَها  بِالِْمْخفَقَِة َضَرَباٍت َوفَرََّق َبْيَنُهَما ثُمَّ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ أَيَُّم
 فَإِنْ كَانَ َزْوُجَها الَِّذي َتَزوََّجَها لَْم َيْدُخلْ بَِها فُرَِّق َبْيَنُهَما ثُمَّ اْعَتدَّْت َبِقيَّةَ ِعـدَِّتَها ِمـنْ  

ا فُـرَِّق َبْيَنُهَمـا ثُـمَّ    َزْوجَِها الْأَوَّلِ ثُمَّ كَانَ الْآَخُر َخاِطًبا ِمْن الُْخطَّابِ َوإِنْ كَانَ َدَخلَ بَِه
قَـالَ  اْعَتدَّْت َبِقيَّةَ ِعدَِّتَها ِمْن الْأَوَّلِ ثُمَّ اْعَتدَّْت ِمْن الْآَخرِ ثُمَّ لَا َيْجَتِمَعاِن أََبًدا قَالَ َماِلك َو

  .َسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ َولََها َمْهُرَها بَِما اْسَتَحلَّ ِمْنَها
ــار ب ۋە ســـۇالســـهئىد ئىبنـــى مۇســـهييه - 4511 يمان ئىبنـــى يهسـ
قهبىلىسىلىك تۇلهيهه ئهسهد : الردىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇقاتارلىق

 رۇشـهيد ئـۇ ئايـالنى    بولـۇپ،  رۇشهيدنىڭ ئايالى )لىكقهبىلىسى سهقىف(
ال ئىــددىتى توشــماي تــۇرۇپ ئهممــا تــۇلهيهه تېخــى. ىــدىتــاالق قىلىۋەتكهن

بىــلهن ئــۇ ئايــال  لالھــۇ ئهنهــۇرەزىيهئــۆمهر  .لــدىگىۋاېئهرگه ت باشــقا بىــر
ئانـدىن ئىككىسـىنى    .بىـر قـانچه دەررىـدىن ئـۇردى     ىگهئېـر  )كېيىنكى(

  :ۋەۋەتتى ىئاجراشتۇر
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، ېگىــپقانــداقال بىــر ئايــال ئىــددىتى توشــماي تــۇرۇپ ئهرگه ت     ــــ 
ئېرى ئۇنىڭغا تېخى يـېقىن كهلمىـگهن بولسـا، ئىككىسـىنى      كېيىنكى
ئــۇ ئايــال  ) غاندىن كېــيىنئاجراشــتۇرۇل( .ۋېتىش كېــرەكىئاجراشــتۇر

نىڭ داۋامىنـى  ىتدىبۇرۇنقى ئېرىدىن ئاجراشقاندىن كېـيىن تۇتقـان ئىـد   
ئېــرى  كېيىنكــى ،توشــقاندىن كېــيىنىتى ئىــدد .كېــرەك تولۇقلىشــى

 .قايتـا نىكـاھ قىلىـپ ئالسـا بولىـدۇ      قايتىدىن تهكلىپ بهرسـه، ئۇنىڭغا 
 چىلىــــق قىلغــــان بولســــا،ئېــــرى ئۇنىڭغــــا يېقىنكېيىنكــــى  گهرئه
ئايــال بــۇرۇنقى ئېرىــدىن    ۋە ۋېتىش كېــرەكىىككىســىنى ئاجراشــتۇر ئ

نىڭ داۋامىنـــى تولۇقلىشـــى ىتىئاجراشـــقاندىن كېـــيىن تۇتقـــان ئىـــدد
ــرەك ــيىن  .كېـ ــدىن كېـ ــددەت تۈگىگهنـ ــۇ ئىـ ــى ،ئـ ــڭئېرى كېيىنكـ  نىـ

ئىككىسىنىڭ قايتا تـوي قىلىشـى    ئهمما بۇ .ئىددىتىنى تۇتۇشى كېرەك
  .دىدېـ مهنئى قىلىنىدۇ،  يقهتئى
يېڭــى ”: بهســهئىد ئىبنــى مۇســهيي: مۇنــداق دەيــدۇ ىمــام مالىــكئ

تويلـۇقىنى بېـرىش    )يېقىن كهلگهنلىكى ئۈچۈن(تهگكهن ئېرى ئۇنىڭغا 
  . دېگهن “كېرەك

 )1137 :مالىك(

ْيَها َعْن َزْيَنَب بِْنِت أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمَِّها أَنَّ اْمَرأَةً ُتُوفَِّي َزْوُجَها فََخُشوا َعلَى َعْيَن - 4512
إِْحَداكُنَّ  فَأََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتأْذَُنوُه ِفي الْكُْحلِ فَقَالَ لَا َتكَحَّلْ قَْد كَاَنْت

ا َحتَّى َتْمِضَي َتْمكُثُ ِفي َشرِّ أَْحلَاِسَها أَْو َشرِّ َبْيِتَها فَإِذَا كَانَ َحْولٌ فََمرَّ كَلٌْب َرَمْت بَِبَعَرٍة فَلَ
  .أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعْشٌر

زەينهپ بىنتى ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا ئانىسـىدىن    - 4512
ــدۇ  ــداق دەي ــۋايهت قىلىــپ مۇن ــۈپ  : رى ــدى، بىــر ئايالنىــڭ ئېــرى ئۆل قال

كۆزىـدىن  ) ھهسرەتكه چىدىماي كـۆپ يىغـالپ  (ئۇنىڭ  ئائىلىسىدىكىلهر
ســهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ، پهيغهمــبهر  ئهنســىرەپ  ئايرىلىــپ قېلىشــىدىن  

ئۇنىڭ كۆزىگه سۈرمه تارتىشىغا رۇخسهت  ،نىڭ يېنىغا كېلىپۋەسهللهم
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  .دىسورى
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ئېــرى ئۆلــۈپ ( ،جــاھىلىيهت دەۋرىــدە .ســۈرمه تارتىشــقا بولمايــدۇــــ 
ناچـار   ئۆيىنىڭ ئهڭكىيىمنى كىيىپ ياكى  كونائهڭ  بىرىڭالر) قالغان

، بىــر يىــل بولغانــدا .ۆتكــۈزەتتىڭالرئ نــىبىــر يىلىرىۋېلىــپ، يېــرىگه ك
تۆگىنىـڭ تېزىكىـدىن بىرنـى ئېلىـپ،      ،بىرەر ئىـت ئۆتسـه  ئالدىڭالردىن 

ــاتتىڭالر   ــا ئاتـــ ــان   (ئىتقـــ ــددەتتىن چىققـــ ــلهن ئىـــ ــۇنىڭ بىـــ ۋە شـــ
ــۈن   ).ھېســابلىناتتىڭالر ــون ك ــاي ئ ــۆت ئ ــۆزۈڭگه  نى توشــقۇزمىغۇچه،ت ك

  . دېدى ـ! سۈرمه تارتقۇچى بولما
 )5339 :بۇخارى(

قَالَ ُحَمْيٌد فَقُلُْت ِلَزْيَنَب َوَما َتْرِمي بِالَْبْعَرِة َعلَى َرأْسِ الَْحْولِ فَقَالَْت َزْيَنُب  - 4513
ى كَاَنْت الَْمْرأَةُ إِذَا ُتُوفَِّي َعْنَها َزْوُجَها َدَخلَْت ِحفًْشا َولَبَِسْت َشرَّ ِثَيابَِها َولَْم َتَمسَّ ِطيًبا َحتَّ

لَّا َمـاَت  ُمرَّ بَِها َسَنةٌ ثُمَّ ُتǘَْتى بَِدابٍَّة ِحَمارٍ أَْو َشاٍة أَْو طَاِئرٍ فََتفَْتȐُّ بِِه فَقَلََّما َتفَْتȐُّ بَِشْيٍء إَِت
َمـا  ثُمَّ َتْخُرُج فَُتْعطَى َبَعَرةً فََتْرِمي ثُمَّ ُتَراجُِع َبْعُد َما َشاَءْت ِمْن ِطيبٍ أَْو غَْيرِِه ُسِئلَ َماِلٌك 

  .َتفَْتȐُّ بِِه قَالَ َتْمَسُح بِِه جِلَْدَها
  :پتىنمهن زەينه: مۇنداق دەيدۇ ۇمهيدھ - 4513

 “زەك ئاتـاتتى ېـ ت )يېنىـدىن ئـۆتكهن ئىتقـا   (، بىر يىـل توشـقاندا  ”ــ 
ئــۇ مۇنــداق دەپ جــاۋاب ، ىغانىدىمدەپ ســورـ ؟   نىــڭ مهنىســى نــېمهدېگهن
  :بهردى

 ئهڭ ئهسكى ھۇجرىغا كىرىپ، ــ ئېرى ئۆلۈپ قالغان ئايال ئۆيىدىكى
ــ     ــبۇي نهرسـ ــداق خۇشـ ــپ، ھېچقانـ ــى كىيىـ ــار كىيىملىرىنـ  هئهڭ ناچـ

بىـرەر  ئۇنىڭغـا   ،بىر يىل توشـقاندا  .ئىشلهتمهستىن بىر يىل ئولتۇراتتى
ئـۇ شـۇنىڭغا بىـر     .ئۇچـار قـۇش ئهكېلىـپ بېرىلهتتـى    قوي ياكى  ،شهكېئ

دىنىنــى پــاكلىنىش ئۈچــۈن به. هپ، ئانــدىن يۇيۇنــاتتىيهرلىرىنــى ســۈرك
ــى    ــڭ كۆپىنچىس ــۈركىگهن ھايۋاننى ــڭ   (س ــان پۇراقنى ــدىن چىقق ئۇنىڭ

ئۇنىڭغـا  . ئانـدىن ئۆيـدىن چىقـاتتى   . ئۆلـۈپ كېتهتتـى  ) سېسىقلىقىدىن
لىقتىن ىئۆزىنىـڭ قـار  (زەكنـى  ېرىلهتتـى، ئـۇ شـۇ ت   ېب بىر پـارچه تېـزەك  

ــپۇراق  ) چىققانلىقىنىـــڭ نىشانىســـى قىلىـــپ  ــاتتى، ئانـــدىن خۇشـ ئاتـ
  .ئىشلىتهلهيتتى دەك خالىغىنىچهنى بۇرۇنقىنهرسىلهر
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  :مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
  :ــ سۈركهشتىن نېمه كۆزدە تۇتۇلىدۇ؟ ـ دەپ سورالغاندا

ــــ ئايــال كىشــى ئــۆزىگه ئهكېلىــپ بېــرىلگهن جانىۋارغــا بهدىنىنــى  
  . سۈركهيتتى، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 )5337 :بۇخارى(

َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ بِْنِت أَبِي ُسفَْيانَ لَمَّا َجاَءَها َنِعـيُّ  َعْن َزْيَنَب بِْنِت أُمِّ َسلََمةَ  - 4514
أَبِيَها َدَعْت بِِطيبٍ فََمَسَحْت ِذَراَعْيَها َوقَالَْت َما ِلي بِالطِّيبِ ِمْن َحاَجٍة لَْولَا أَنِّي َسـِمْعُت  

ٍة ُتǘِْمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ُتِحدُّ َعلَى َميِّـٍت  النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َيِحلƌ ِلاْمَرأَ
  .فَْوَق ثَلَاٍث إِلَّا َعلَى َزْوجٍ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا

ــۇ – 4514 ــهل ئۇمم ــنهپ  همهس ــزى زەي ــدۇ نىڭ قى ــداق دەي ــۇ: مۇن  ئهب
ــب  ــۇ ھهبىـ ــزى ئۇممـ ــۇفياننىڭ قىـ ــرى   هگهسـ ــۈم خهۋىـ ــىنىڭ ئۆلـ دادىسـ

 ۇدى ۋەخۇشــبۇي بىــر نهرســه ئېلىــپ كېلىشــكه بــۇيرئــۇ  يهتكۈزۈلگهنــدە،
  :ئاندىن. بىلهكلىرىگه سۈردى ىنىخۇشبۇي نهرسكهلتۈرۈلگهن 

ا ۋە قىيـامهت  قـ هللا«: ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
ئۈچـۈن   يېقىنـى  ئايالنىڭ ئۆلگهن قانداقكۈنىگه ئىمان كهلتۈرگهن ھهر 

پهقهت ئېـرى ئۆلـۈپ    .الل ئهمهسھـا ئۈچ كۈندىن ئارتۇق قارىلىق تۇتۇشى 
دېـگهن سـۆزىنى    »ئۇنىڭغـا تـۆت ئـاي ئـون كـۈن قـارىلىق تۇتىـدۇ        ،كهتسه
مىغان بولسام، بۇ خۇشبۇي نهرسىلهرنى كهلتـۈرۈپ ئولتۇرمـايتتىم،   ئاڭلى
   .ـ دېدى

 )5345 :بۇخارى(

ْوَق ثَلَاٍث إِلَّا َعلَى َزْوجٍ َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ قَالَْت كُنَّا ُنْنَهى أَنْ ُنِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَ - 4515
 أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا َولَا َنكَْتِحلَ َولَا َنطَّيََّب َولَا َنلَْبَس ثَْوًبا َمْصُبوغًا إِلَّا ثَْوَب َعْصبٍ َوقَـدْ 

ِت أșَْفَارٍ َوكُنَّـا  ُرخȌَِّ لََنا ِعْنَد الطƌْهرِ إِذَا اغَْتَسلَْت إِْحَداَنا ِمْن َمِحيِضَها ِفي ُنْبذٍَة ِمْن كُْس
  .ُنْنَهى َعْن اتَِّباعِ الَْجَناِئزِ

بىــز : ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ   ئهتىيــيه رەزىيهلالھــۇ  ئۇممــۇ – 4515
ئۇنىڭغـا ئـۈچ كۈنـدىن     ،ئېرىمىزدىن باشـقا يېقىنلىرىمىـز ئۆلـۈپ قالسـا    
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 ،ۇق، ئهممـا ئېرىمىـز ئۆلـۈپ قالسـا    هنـد ئارتۇق قارىلىق تۇتۇشـتىن چهكل 
قـارىلىق تۇتقانـدا سـۈرمه     .ئون كۈن قارىلىق تۇتـاتتۇق  ئۇنىڭغا تۆت ئاي

تمايتتۇق، خۇشبۇي نهرسىلهرنى ئىشلهتمهيتتۇق، بويالغـان كىيمنـى   رتا
رەختـتىن تىكىلـگهن    رەڭلىك يىپـتىن توقۇلغـان  ئهمما  .يمهيتتۇقىك

ــ. يســهك دۇرۇس بــوالتتىىئــۇنى ك ،كىــيىم بولســا  ۇپ،ھهيــزدىن پــاك بول
ئىشلىتىشــكه نهرســه خۇشــبۇي  اقئــازر ،غۇســلى قىلمــاقچى بولســاق  

ــ ــڭ  .التتىوبـــ ــتىن   جىنازىنىـــ ــىپ مېڭىشـــ ــىدىن ئهگىشـــ ئارقىســـ
  . چهكلهنگهنىدۇق

 )5341 :بۇخارى(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4516
فَّى َعْنَها َزْوُجَها لَا َتلَْبُس الُْمَعْصفََر ِمْن الثَِّيابِ َولَا الُْمَمشَّقَةَ َولَا الُْحِليَّ َولَا َتْخَتِضُب أَنَُّه قَالَ الُْمَتَو
  .َولَا َتكَْتِحلُ

ئهنهادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئۇممۇ – 4516
 نىڭان ئايالئېرى ئۆلۈپ قالغ«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

 - زىبــۇ ،هىگيىشــىبويالغــان كىيىمنــى كرەڭــدە قىزىــل يــاكى  ①ئهســفهر
ا ىغســۈرمه تارتىشــ كــۆزىگه ا،ىغ، قولىغــا خېــنه قويۇشــىشــىغازىنــنهت تاق
  . ②دېگهن »بولمايدۇ

  )2304 :داۋۇد ئهبۇ(

لََّم َدَخلَ َعلَـى أُمِّ َسـلََمةَ   َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 4517
نََّما ُهَو َوِهَي َحادٌّ َعلَى أَبِي َسلََمةَ َوقَْد َجَعلَْت َعلَى َعْيَنْيَها َصبًِرا فَقَالَ َما َهذَا َيا أُمَّ َسلََمةَ فَقَالَْت إِ

  .َصبٌِر َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ اْجَعِليِه ِفي اللَّْيلِ َواْمَسِحيِه بِالنََّهارِ
 ماڭـا يېتىشـىچه،  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   مالىك – 4517

غـا  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ سـهلهمه   ئهنها ئېـرى ئهبـۇ   سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئۇممۇ

                                                 
 .ىيىم قىزىل، سارغۇچ رەڭ ئالىدۇئهسفهر بىر خىل ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئۇنىڭ بىلهن بويالغان ك ①
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سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر ،قارىلىق تۇتۇۋاتقان بىر چاغدا
  :كۆرۈپ ①ئۇنىڭ كۆزىدىكى سهبىرنىدى ۋە كىر

ــى  ـــ ئ ــېمه؟! ســهلهمه ئۇممــۇـ ــۇ ن ســهلهمه  ئۇممــۇ. دىەپ ســورىد ـ   ب
  :ئهنها رەزىيهلالھۇ

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر ىــدى،دېگهنـ بــۇ ســهبىر،   ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . دېدى ـ! كىنكۈندۈزى سۈرتىۋەت ،ئۇنى كېچىسى ئىشلىتىپــ 
 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت ِلـاْمَرأٍَة  َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ  - 4518
  .بِالنََّهارَِحادٍّ َعلَى َزْوجَِها اْشَتكَْت َعْيَنْيَها فََبلَغَ ذَِلَك ِمْنَها اكَْتِحِلي بِكُْحلِ الْجِلَاِء بِاللَّْيلِ َواْمَسِحيِه 

ســهلهمه  ئۇممــۇ :مۇنــداق دەيــدۇ ك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمالىــ – 4518
كـۆزى قـاتتىق ئاغرىـپ     ۋېتىـپ ئهنهـا ئېـرىگه قـارىلىق تۇتۇ    رەزىيهلالھۇ

  :بىر ئايالغا كهتكهن
ســــۈرمه كــــۆزۈڭنى (قىن ڭگه كېچىســــى ســــۈرمه تــــارتۈكــــۆزــــــ 

  . دېدى ـ! ئهمما كۈندۈزى سۈرتىۋەتكىن، )رۇشهنلهشتۈرىدۇ
 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

ُه َبلََغُه أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنـْت  َعْن َماِلك أَنَّ - 4519
  .َتقُولُ َتْجَمُع الَْحادُّ َرأَْسَها بِالسِّْدرِ َوالزَّْيِت

 ئۇممـۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىشـىچه،   مالىك – 4519
قــارىلىق تۇتۇۋاتقــان ئايــال  :ئهنهــا مۇنــداق دەيتتــى ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ

   .بىر يهرگه يىغىۋالسا بولىدۇ ،ۋە ياغ بىلهن مايالپ ②چېچىنى سىدر
 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

                                                 
سهبىر ــ بىـر خىـل ئـاچچىق دەرەخـتىن سـىقىپ چىقىرىلغـان سـۇيۇقلۇق بولـۇپ كـۆزگه دورا قىلىـپ            ①

 . ئىشلىتىلىدۇ
ۇلسـا  لىم قاتـارلىق نهرسـىلهر كـۆزدە تۇت   ېبۇ يهردە ئۇنىڭـدىن چىققـان يـاغ، يـ    سىدىر ــ ياۋا چىالن بولۇپ،  ②

 .كېرەك
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َسِمْعُت اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ - 4520
لَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ َزْوجِي ُيرِيُد أَنْ َيذَْهَب بِاْبنِي َوقَْد َسقَانِي ِمْن بِئْرِ َوأََنا قَاِعٌد ِعْنَدُه فَقَا

ا َمْن أَبِي ِعَنَبةَ َوقَْد َنفََعنِي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتهَِما َعلَْيِه فَقَالَ َزْوُجَه
قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا أَُبوَك َوَهِذِه أُمَُّك فَُخذْ بَِيِد أَيِّهَِمـا  ُيَحاقƌنِي ِفي َولَِدي فَ

  .ِشئَْت فَأََخذَ بَِيِد أُمِِّه فَاْنطَلَقَْت بِِه
ــۇ – 4520 ــ ئهبـ ــۇ  رەيرە ۇھـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ مهن : مۇنـ
بىـر  . تتىمايېنىـدا ئولتـۇر  نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

  :ئايال كېلىپ
 .ئېرىم ئوغلـۇمنى ئېلىـپ كهتمهكچـى بولۇۋاتىـدۇ    ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

دىن سـۇ  ىـ ماڭـا ئهبـۇ ئىـنهبه قۇدۇق    اتتى،ئوغلـۇم ماڭـا ئهسـقات    ،ۋەھالهنكى
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  . دېـدى ـ ى،  ىـد غانۇپ قالدەك بولـ ۈئهكىلىـپ بهرگـ  

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
بـۇنى ئاڭلىغـان   . دېـدى  ــ ! ڭالرشـال ك تاهچ اراڭالردائـ  ،سائۇنداق بولــ 
  :ئېرى

پهيغهمـبهر  . دېدىـ ! مهندىن باالمنى تالىشىدىغان كىم ئىكهن ئۇ؟ــ 
  ):ئۇالرنىڭ بالىسىغا(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

 ،سهن بۇالرنىڭ قايسىسـىنى خالىسـاڭ   .ئاناڭ بۇسېنىڭ داداڭ، ــ بۇ 
لىنى تـۇتتى، شـۇنىڭ   وبـاال ئانىسـىنىڭ قـ    .دېـدى  ـ! لىنى تۇتوشۇنىڭ ق
   .①ئۇ بالىنى ئانىسى ئېلىپ كهتتى ،بىلهن

  )2277 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ اْمَرأَةً قَالَْت  - 4521
نِي لَُه وَِعاءă َوثَْديِي لَُه ِسقَاءă َوِحْجرِي لَُه ِحَواءă َوإِنَّ أََباُه َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اْبنِي َهذَا كَانَ َبطْ

بِِه َما لَْم طَلَّقَنِي َوأََراَد أَنْ َيْنَتزَِعُه ِمنِّي فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنِت أََحقُّ 
  .َتْنِكِحي
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بوۋىسىدىن رىـۋايهت   ئارقىلىق دىسىئهمر ئىبنى شۇئهيب دا - 4521
  :بىر ئايال: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

هن بۇ باالمغا قورسـىقىمنى تاغـار، ئهمچىكىمنـى    م! ئى رەسۇلۇلالھــ 
دادىسى مېنى تـاالق  قۇچىقىمنى بۆشۈك قىلغانىدىم، ئهمدىلىكته  تۇلۇم،
. دېـــدىـ     بـــاالمنى مهنـــدىن ئېلىۋالمـــاقچى بولىۋاتىـــدۇ، ېتىـــپ،قىلىۋ

  :ئۇ ئايالغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمر پهيغهمبه
ـــ  ــهڭال  ـ ــقا ئهرگه تهگمىس ــهن باش ــالىنى  ، س ــۇ ب ــېلىشئ ــېنىڭ  ئ س
   .①دېدى ، ـھهققىڭ

  )2276 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخَرَج َزْيُد ْبُن َحارِثَةَ إِلَى َمكَّةَ فَقَـِدَم بِاْبَنـِة    - 4522
لَ َجْعفٌَر أََنا آُخذَُها أََنا أََحقُّ بَِها اْبَنةُ َعمِّي َوِعْنِدي َخالَُتَها َوإِنََّما الَْخالَةُ أُمٌّ فَقَـالَ  َحْمَزةَ فَقَا

بَِهـا   َعِليٌّ أََنا أََحقُّ بَِها اْبَنةُ َعمِّي َوِعْنِدي اْبَنةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي أََحقُّ
ِه لَ َزْيٌد أََنا أََحقُّ بَِها أََنا َخَرْجُت إِلَْيَها َوَسافَْرُت َوقَِدْمُت بَِها فََخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيفَقَا

  .أُمٌّ ةَُوَسلََّم فَذَكََر َحِديثًا قَالَ َوأَمَّا الَْجارَِيةُ فَأَقِْضي بَِها ِلَجْعفَرٍ َتكُونُ َمَع َخالَِتَها َوإِنََّما الَْخالَ
زەيـد   :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇدىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهلى  - 4522

رەزىيهلالھـۇ  ھهمـزە   ،مهككىـگه بېرىـپ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئىبنى ھارىسه 
رەزىيهلالھـۇ  فهر ئـ ، جهكهلگهنىـدى ) مهدىـنىگه (نىڭ قىزىنى ئېلىپ ئهنهۇ
  :ئهنهۇ

قا مهن تىمهن، ئـۇنى بېقىشـ  ېـ ئېلىـپ ك ) ئۆيـۈمگه (ئۇ قىزنـى مهن  ــ 
بــۇ  ،چــۈنكى ئــۇ مېنىــڭ تاغامنىــڭ قىــزى، ئايــالىم بولســا   .ھهقلىقــراق

ـ   ىدۇ،ھېسـابلىن ھامما ئاچـا دېـگهن ئانـا     .قىزنىڭ ھامما ئاچىسى بولىدۇ
  :)ئهلى(مهنمۇ . دېدى

ـــ  ــقا مهن  ـ ــۇنى بېقىش ــۇ ئ ــۇ مېنىــڭ   تېخىم ــۈنكى ئ ــراق، چ ھهقلىق
نىڭ ۋەسـهللهم سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   تاغامنىڭ قىزى، ئايالىم پهيغهمبهر 
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نىڭ قىـزى بـۇ قىزنـى    سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر .قىزى
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇزەيد . مدېدىـ بېقىشقا ھهممىڭالردىن ھهقلىقراق، 

سهپهر جاپاسـىنى  بۇ قىزنى بېقىشقا مهن ھهقلىقراق، چۈنكى مهن ــ 
غهمـبهر  شۇ ئهسـنادا پهي . دېدىـ   ئېلىپ كهلدىم، تارتىپ، ئۇنى مهككىدىن

 .بىـر ئىـش توغرۇلـۇق سـۆزلىدى     ،چىقىـپ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئاندىن
ئـۇ  . فهرگه بۇيرۇپ بېـرىمهن ئئۇنى جه ،بۇ قىزنىڭ ئىشىغا كهلسهكــ 
ــا   ھاممــا ئاچىســى بىــلهن بىــرگه تۇر  قىــز ــگهن ئان ســۇن، ھاممــا ئاچــا دې

   .①دېدى »ىدۇھېسابلىن
  )2278 :داۋۇد ئهبۇ(

كَاَنْت ِعْنَد ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ اْمـَرأَةٌ ِمـْن   : ْبَن ُمَحمٍَّد قال عن الْقَاِسَم - 4523
لَْعـُب  الْأَْنَصارِ فََولََدْت لَُه َعاِصَم ْبَن ُعَمَر ثُمَّ إِنَُّه فَاَرقََها فََجاَء ُعَمُر قَُباءă فََوَجَد اْبَنُه َعاِصًما َي

َعُه َبْيَن َيَدْيِه َعلَى الدَّابَِّة فَأَْدَركَْتُه َجدَّةُ الُْغلَامِ فََناَزَعْتُه إِيَّاُه بِِفَناِء الَْمْسجِِد فَأََخذَ بَِعُضِدِه فََوَض
ا َوَبْيَنُه َحتَّى أََتَيا أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق فَقَالَ ُعَمُر اْبنِي َوقَالَْت الَْمْرأَةُ اْبنِي فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َخلِّ َبْيَنَه

  .ُعَمُر الْكَلَاَم قَالَ فََما َراَجَعُه
ــدۇ   - 4523 ــداق دەي ــۇھهممهد مۇن ــۆمهر ئىبنــى  : قاســىم ئىبنــى م ئ

 بولۇپ،الردىن بولغان بىر ئايالى بار ىئهنسار ڭنىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇخهتتاب 
ــال   ــۇ ئاي ــى ئ ــۇپ     ھهزرىت ــۇل تۇغ ــر ئوغ ــىملىك بى ــىم ئىس ــۆمهرگه ئاس ئ

ايرىلىــپ ئــۇ ئايالىــدىن ئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كېــيىن ئــۆمهر .ىــدىبهرگهن
مهسـجىد   دى ۋەقۇباغـا كهلـ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئـۆمهر   ،بىـر كـۈنى  . ىتكهت

 - نىڭ بىلىكىدىن تۇتتىۇئ ،كۆرۈپئوغلىنى ھويلىسىدا ئويناپ يۈرگهن 
بالىنىـڭ چـوڭ ئانىسـى كهينىـدىن      .ئۇلىغىنىڭ ئالـدىغا مىنـدۈردى  دە، 
رى بهكـ  ئهبـۇ  شۇ تاالشـقىنىچه، ئۇالر  .بالىنى تاالشتى ،تىشىپ كېلىپېي

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر  .نىڭ ئالدىغا باردىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :چوڭ ئانىسى سه،دېـ بۇ مېنىڭ باالم، ــ 
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رەزىيهلالھـۇ  بهكـرى   بۇنى كـۆرگهن ئهبـۇ   .ەيتتىدـ بۇ مېنىڭ باالم،  ــ 
  :غارەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر  ئهنهۇ

ئــۆمهر . دېــدى ـــ! قــايتۇرۇپ بهرگىــن  غاىبــالىنى چــوڭ ئانىســ  ــــ 
ــۇ رە ــۇ ئهنه ــۇئ زىيهلالھ ــرى  هب ــۇ بهك ــۇ ئهنه ــلهن  رەزىيهلالھ ــىپ بى تالىش

   .ئولتۇرمايال، بالىنى قايتۇرۇپ بهردى
  )1498 :مالىك(
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سېتىشقا بولمايدىغان نىجىس نهرسىلهر، تېخى قولىغا 
ۋىلهرنى ېئالمىغان مالنى سېتىش، تېخى پىشمىغان م

ىپ بولغان غا ئېلىنرسېتىش، باشاقتىكى بۇغداينى تاغا
ۋىنى ېگىشىش، دەرەخنىڭ ئۈستىدىكى ھۆل مېبۇغدايغا ت

گىشىش، بۇنىڭدىن ئىستىسنا قىلىنىپ ېۋىگه تېقۇرۇق م
  ھاجهتمهنلهرگه بېرىلگهن رۇخسهت ۋە باشقا مهسىلىلهر

َم َيقُـولُ  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 4609
مِ فَِقيلَ َيـا  َعاَم الْفَْتحِ َوُهَو بَِمكَّةَ إِنَّ اللََّه َوَرُسولَُه َحرََّم َبْيَع الَْخْمرِ َوالَْمْيَتِة َوالِْخْنزِيرِ َوالْأَْصَنا

وُد َوَيْسَتْصبُِح بَِهـا  َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت ُشُحوَم الَْمْيَتِة فَإِنَُّه ُيطْلَى بَِها السُّفُُن َوُيْدَهُن بَِها الُْجلُ
الَْيُهوَد  النَّاُس فَقَالَ لَا ُهَو َحَراٌم ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك قَاَتلَ اللَُّه

  .أَكَلُوا ثََمَنُهإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمَّا َحرََّم َعلَْيهِْم ُشُحوَمَها أَْجَملُوُه ثُمَّ َباُعوُه فَ
ــدۇلالھ   - 4609 ــابىر ئىبنــى ئاب ــۇ ج ــۇ ئهنه ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھ ــداق رى مۇن
غـان  ىنپهتىـه قىل  همهكـك  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

   :)مهككىدە(يىلى 
ئۆزى ئۆلۈپ قالغان (تاپ نىڭ پهيغهمبىرى ھاراق، هللاۋە اهللا ا ،شۈبهىسىزكىــ 
  :بىر كىشى .ىددې ، ـشنى ھارام قىلدىىۋە بۇت سېت اقش، چوگۆشى) مالنىڭ
كـېمىلهر ۋە   دامېيىنـى ساتسـا بوالمـدۇ؟ ئۇنىڭـ    تاپنىـڭ  ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 

 ـ دەپ سـورىغانىدى، ،  تېرىلهر مايلىنىدۇ، چىـراغ قىلىـپ ئىشـلهتكىلىمۇ بولىـدۇ    
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر
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ـــ  ئۇالرغــا هللا ا! الرغــا لهنهت قىلســۇنيۇدىيهھهللا ا .يــاق، سېتىشــقا بولمايــدۇـ
رىتىـپ  ېئ ،مهيېئۇالر ئۇنى ي ىدى،يىشنى ھارام قىلغانېھايۋاناتالرنىڭ مېيىنى ي

   .، ـ دېدىگهنېسېتىپ پۇلىنى ي
 )1581 :مۇسلىم(

الِْعَنبِ  َعْن اْبنِ َوْعلَةَ الِْمْصرِيِّ أَنَُّه َسأَلَ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ َعمَّا ُيْعَصُر ِمْن - 4610
لُ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ أَْهَدى َرُجلٌ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراوَِيةَ َخْمرٍ فَقَالَ لَُه َرُسو

ْنبِِه فَقَالَ لَُه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما َعِلْمَت أَنَّ اللََّه َحرََّمَها قَالَ لَا فََسارَُّه َرُجلٌ إِلَى َج
ُه َعلَْيـِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِم َساَرْرَتُه فَقَالَ أََمْرُتُه أَنْ َيبِيَعَها فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .َحتَّى ذََهَب َما ِفيهَِماَوَسلََّم إِنَّ الَِّذي َحرََّم ُشْرَبَها َحرََّم َبْيَعَها فَفََتَح الرَُّجلُ الَْمَزاَدَتْينِ 
ئابـدۇلالھ ئىبنـى    مهن: مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى ۋەئله مىسرى - 4610

چىقىرىلغــان ســۇ ســىقىپ  دىنمــۈزۈدىن ئرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــائاببــاس 
  :مۇنداق دېدىئۇ  ىدىم،سوئال سورىغانھهققىدە ) يهنى شاراب(

ر تۇلـۇم  بىـ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه بىر كىشى پهيغهمبهر ــ 
  :ئۇ كىشىگهئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  ىدى،غا قىلغانۋھاراق سو

ىـدىڭ؟ ـ   تائاالنىڭ بۇنى ھـارام قىلغـانلىقىنى بىلمىگهنم  هللا سهن اــ 
  :ئۇ كىشىدەپ سورىدى، 

مىلهرنـى  ېبىـر كىشـى ئۇنىڭغـا بىـر ن     يهنه شۇ ئارىـدا،  .دېدىـ ياق،  ــ 
  :ەسهللهمر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋپهيغهمبه. دەپ پىچىرلىدى

  :ئۇ كىشى .ەپ سورىدىد ـ ؟ىدىڭپىچىرل ەپسهن ئۇنىڭغا نېمه دــ 

پهيغهمــــبهر  ىــــدى،دېگهنـ      دېــــدىم، “!بــــۇنى ســــېتىۋەتكىن”ــــــ 
  :ئهلهيهىسساالم

، ـ  سېتىشـنىمۇ ھـارام قىلغـان   هللا بۇنى ئىچىشنى ھـارام قىلغـان ا  ــ 
 ئاچتى ـ دە، ھاراقنىڭ ئۇ كىشى تۇلۇمنىڭ ئاغزىنى  ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى

   .ھهممىسىنى تۆكۈۋەتتى
 )1598 :مالىك(
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  .َوإِنَّ اللََّه إِذَا َحرََّم َعلَى قَْومٍ أَكْلَ َشْيٍء َحرََّم َعلَْيهِْم ثََمَنُه: حنوه وفيه - 4611
 يــۇقىرىقى بىــلهن ئوخشــاش مهزمــۇن ھهدىســتىمۇ يهنه بىــر - 4611

  :ئۇنىڭدا ،قىلىنغان بولۇپرىۋايهت 
يىشــنى ھــارام ېبىــر نهرســىنى يبىــر قهۋمــگه هللا شۈبهىســىزكى، ا«
دېـگهن ئىبـارە قوشـۇپ    » ئۇالرغا ئۇنىـڭ پۇلىنىمـۇ ھـارام قىلىـدۇ     ،قىلسا

  . ①رىۋايهت قىلىنغان
 )3488 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي طَلَْحةَ أَنَُّه قَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنِّي اْشَتَرْيُت َخْمًرا ِلأَْيَتامٍ ِفي ِحْجـرِي   - 4612
  .لَْخْمَر َواكِْسْر الدَِّنانَقَالَ أَْهرِْق ا

مهن پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇتهلهه  ئهبۇ – 4612
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ـــ  ــۇلۇلالھ ــ ــى رەسـ ــدىكىمهن ! ئـ ــي ئۆيۈمـ ــاېـ ــاراب تىم بالىالرغـ  شـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ىدىم،دېگهنـ ىم، دسېتىۋال

  . ②دېدى ـ! زىسىنى چېقىۋەتوك ۆكۈپ،ــ شارابنى ت
 )1293 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن اْبَتاَع طََعاًما فَلَا  - 4613
صـلى  -افًا فََنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه قَالَ َوكُنَّا َنْشَترِى الطََّعاَم ِمَن الرُّكَْباِن جَِز .َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوِفَيُه
  .أَنْ َنبِيَعُه َحتَّى َنْنقُلَُه ِمْن َمكَانِِه -اهللا عليه وسلم

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا ئىبنـــى ئـــۆمهر - 4613
  :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

چه باشـقا  ۇغىۇرۇپ ئېلىپ بولمئاشلىق سېتىۋالغان ئادەم ئۇنى تولۇق تاپش«
  .»بىرىگه ساتمىسۇن
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ــۆمهر   ــى ئـ ــا  ئىبنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــىرتتىن  : مۇنـ ــز سـ بىـ
قارىســىغىال  ،باقماســتىن كهمچهنــلهپكهلگهنلهردىــن ئاشــلىقنى تارتىــپ يــاكى  

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   ،شۇنىڭ بىلهن .سېتىۋاالتتۇق )نچه پۇل بولسۇن دەپالۇم(
ئاشلىقنى ئورنىدىن يـۆتكىمهي   ېلىنغانبىزنى ئۇنداق سېتىۋ همئهلهيهى ۋەسهلل

  . تۇرۇپ سېتىشتىن توستى
  )1526 :مۇسلىم(

َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ قَالَ َسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلْـُت َيـا    - 4614 
ْيَع لَْيَس ِعْنِدي أَبِيُعُه ِمْنُه ثُمَّ أَْبَتاُعُه لَُه ِمْن السُّوقِ قَالَ لَا َرُسولَ اللَِّه َيأِْتينِي الرَُّجلُ فََيْسأَلُنِي الَْب

  .َتبِْع َما لَْيَس ِعْنَدَك
مهن : مۇنداق دەيـدۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھىزامھهكىم ئىبنى  - 4614
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ق نهرسـىلهرنى سـورايدۇ،   مهنـدە يـو   بهزى ئـادەملهر ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 
ئانــدىن ئــۇ تهلهپ قىلغــان نهرســىنى  پ بولــۇپ،ئــۇالر بىــلهن سودىلىشــى

پهيغهمـبهر   ىدىم،دەپ سـورىغان ـ بـازاردىن سـېتىۋېلىپ بهرسـهم بوالمـدۇ؟      
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .①بهردى بدەپ جاۋا ـ! ئۆزەڭدە يوق نهرسىنى ساتماــ 

  )4613 :نهسائى(

نِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن اْب - 4615
أَنْ َيبِيَع الرَُّجلُ طََعاًما َحتَّى َيْسَتْوِفَيُه قُلُْت ِلاْبنِ َعبَّاسٍ كَْيَف ذَاَك قَالَ ذَاَك َدَراِهُم بِـَدَراِهَم  

  .َوالطََّعاُم ُمْرَجأٌ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمابنى ئابباس ئى - 4615

ـــ  ــبهر ــ ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــڭ   سـ ــر كىمنىـ بىـ
باشـقا بىـرىگه    ۇۋالمىغۇچه، ئـۇنى سېتىۋالغان ئاشـلىقىنى تولـۇق تاپشـۇر   

  :تىنئىبنى ئابباس) راۋىي(مهن  .دېدىـ چهكلىگهن،  تىنسېتىش
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  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىم،بۇ قانداق ئىش؟ ــ 

مـاھىيهتته پـۇلنى    ،بـۇ  ،ئاشـلىق بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن    داتتۇرىـ ئوــ 
  . دېدىـ ر بولىدۇ، ۋەپۇلغا ساتقان بىلهن بارا

 ) 2132 :بۇخارى(

  .َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوأَْحِسُب أَنَّ كُلَّ َشْيٍء ِمثْلَ الطََّعامِ: ويف رواية - 4616
  :ارەزىيهلالھۇ ئهنهۇمئىبنى ئابباس  ،يهنه بىر رىۋايهتته - 4616

 ن ئاشلىقتىن باشقا نهرسىلهرنىڭ ھۆكمىمۇ ئاشلىققا ئوخشاشمهــ 
   .①، ـ دېگهندەپ قارايمهن

 )3497 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد أَنَُّه قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ َوَرُجلٌ َيْسـأَلُُه   - 4617
اَد َبْيَعَها قَْبلَ أَنْ َيقْبَِضَها فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ِتلَْك الَْورُِق بِالَْورِقِ َعْن َرُجلٍ َسلََّف ِفي َسَباِئَب فَأََر

  .َوكَرَِه ذَِلَك
ئىبنـى  بىر كىشـى  : قاسىم ئىبنى مۇھهممهد مۇنداق دەيدۇ - 4617

  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائابباس 
 ،لىش ئۈچۈن ئالـدىن پـۇل بهرگهن بولسـا   ېبىر ئادەم كىيىم سېتىۋــ 

ـ ۇ كىيىمنى تېخى قولىغا ئالماي تۇرۇپ باشقا بىـرىگه ساتسـا بوالمـدۇ؟     ئ
  :سئىبنى ئاببا نىدى،دەپ سورىغا

دېـدى ۋە بۇنـداق   ـ ئىـش،    ەرۋبـارا  غاپـۇلنى پۇلغـا سـاتقان    ،بـۇ دېـگهن  ــ 
  . قىلىشنى توغرا تاپمىدى

 )1365 :مالىك(

ِللنَّاسِ ِفي َزَماِن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ  َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُصكُوكًا َخَرَجْت - 4618
ـ  ٍت ِمْن طََعامِ الَْجارِ فََتَباَيَع النَّاُس ِتلَْك الصُّكُوَك َبْيَنُهْم قَْبلَ أَنْ َيْسَتْوفُوَها فََدَخلَ َزْيُد ْبُن ثَابِ

َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ فَقَالَا أَُتِحـلƌ  َوَرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى 
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اُعوَهـا  َبْيَع الرَِّبا َيا َمْرَوانُ فَقَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه َوَما ذَاَك فَقَالَا َهِذِه الصُّكُوُك َتَباَيَعَها النَّاُس ثُمَّ َب
وَنَها ِمْن أَْيِدي النَّاسِ َوَيُردُّوَنَها إِلَـى  قَْبلَ أَنْ َيْسَتْوفُوَها فََبَعثَ َمْرَوانُ الَْحَرَس َيْتَبُعوَنَها َيْنزُِع

  .أَْهِلَها
، ماڭـا يېتىشـىچه  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   مالىك – 4618

ــىدا دۆلهت     ــىلهر ئارىســ ــدە، كىشــ ــڭ دەۋرىــ ــى ھهكهمنىــ مهرۋان ئىبنــ
. ئۈچــۈن بــېلهت تارقىتىلــدى   خهزىنىســىدىن بېرىلىــدىغان ئاشــلىق  

بېلهتنىـڭ   ،لهن ئاشـلىقنى ئالمـاي تـۇرۇپ   لهت بىېكىشىلهر بۇ ب لېكىن
بىـلهن  زەيـد ئىبنـى سـابىت    . گه سېتىشـقا باشـلىدى  بىرى – ئۆزىنى بىر

ۋان ئىبنـى ھهكهمنىـڭ   مهرساھابىلهردىن يهنه بىر كىشى بـۇنى كـۆرۈپ،   
  :هلدى ۋەئالدىغا ك

ــى مهرۋان  ـــ ئ ــهن ! ـ ــڭ س ــلهن خهلقنى ــازانه بى ــېتىق     ج ــودا ـ س  س
  :مهرۋان. ىشتيىدېـ  ؟دۇڭمۇا يول قويىغشىقىل

ـ بـۇ نـېمه گهپ؟    ! ساقلىسـۇن  تىن ئـۆز پاناھىـدا  ئۇنـداق ئىشـ  هللا اـــ  
  :ئۇالر. دېدى

بىــر ـ    ،ئاشــلىق ئالمــايگه لهتلهرېبــ نســهن چىقارغــاــــ كىشــىلهر 
ــرىگه ــدىـ ۋاتىدۇ،    شــىسېتى بى بــۇ ئىشــقا  مهرۋان  ،شــۇنىڭ بىــلهن . دې

پ، ئهسـلى  نازارەتچىلهر بېلهتلهرنـى ئېلىـ  . نازارەتچىلهرنى ئورۇنالشتۇردى
   .ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بېرىشكه باشلىدى
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي  - 4619
قَدَُّم أََماَم الْقَْومِ فََيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُُّه ثُـمَّ  َسفَرٍ فَكُْنُت َعلَى َبكْرٍ َصْعبٍ ِلُعَمَر فَكَانَ َيْغِلُبنِي فََيَت

 لَـَك َيـا   َيَتقَدَُّم فََيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُُّه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُعَمَر بِْعنِيِه قَالَ ُهَو
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرُسولَ اللَِّه قَالَ بِْعنِيِه فََباَعُه ِمْن َرُسولِ ا

   .َوَسلََّم ُهَو لََك َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َتْصَنُع بِِه َما ِشئَْت
ــۆمهر  - 4619 ــى ئ ــۇ ئهنهۇ ئىبن ــارەزىيهلالھ ــدۇ  م ــداق دەي ــز : مۇن بى

دۇق، ىـ بىلهن بىـرگه سـهپهردە ئ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غهمبهريهپ
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ىغـا  قىلىبوتبىـر   يېڭـى كۆنـدۈرۈلگهن  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ    ئۆمهرمهن 
كىشـىلهرنىڭ ئالـدىغا    سـۇنماي يوماڭـا ب  القىبوتمىنىپ ماڭغان ئىدىم، 

ــى پهيغهمــبهر( ــدىغا  يهن ــۈپ  )ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئال ئۆت
ئارقىغـــا بـــوتىالقنى پ ئـــاچچىقالرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  تهتتـــى، ئـــۆمهرېك

ئارقىغـا  تىم ېق قانچهبىر بوتىالقنى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئۆمهر .اتتىقايتۇر
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆمهرگه پهيغهمبهر ،يىنېقايتۇرغاندىن ك

ـــ  ــۆمهرـ ــوت !ئــى ئ ــۆمهر. دېــدى - !ماڭــا ســېتىپ بهرگىــن  نىالقىب  ئ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 پهيغهمـبهر . دېـدى  - !نىڭ بولسـۇن ېس القىتبو بۇ! ۇلالھئى رەسۇلــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ سـېتىپ     ئۆمهر. دېدى - !سېتىپ بهرگىنياق،  ــ
ــوتىالقنى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   پهيغهمــبهر .بهردى ســېتىپ ب

  :يىنېئالغاندىن ك
ىڭچه خـالىغىن ! نىڭ بولسـۇن ېسـ  القىبـوت بـۇ   !ئـى ئىبنـى ئـۆمهر    ــ

  . دېدى -! ئىشلهتكىن
  ) 2116 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 4620
  .َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ الثَِّمارِ َحتَّى َيْبُدَو َصلَاُحَها َنَهى الَْباِئَع َوالُْمْبَتاَع

 :مۇنـداق دەيـدۇ   مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىبنى ئۆمهر ھئابدۇلال - 4620
مېـۋە پىشـاي دېمىگـۈچه ئـۇنى      سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر

) ئالغۇچىنمۇ، سـاتقۇچىنىمۇ (شېخىدا توختىتىپ ئېلىش ـ سېتىشتىن  
   .توسقان

   )2194 :بۇخارى(
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بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ ثََمرِ َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّ - 4621
ـ  َرةَ بِـَم  التَّْمرِ َحتَّى َيْزُهَو فَقُلَْنا ِلأََنسٍ َما َزْهُوَها قَالَ َتْحَمرُّ َوَتْصفَرُّ أََرأَْيَت إِنْ َمَنَع اللَُّه الثََّم

  .َتْسَتِحلƌ َمالَ أَِخيَك
 پهيغهمــــبهر :مۇنــــداق دەيــــدۇۇ رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــ ئهنهس - 4621

خــورمىنى پىشــاي دېمىگــۈچه شــېخىدا   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
  : بىز ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن. توختىتىپ سېتىشتىن توسقان

  :دەپ سورىساق، ئۇ -ــ پىشاي دېگىنى قانداق بولىدۇ؟ 
ئهگهر خورمـا   .ۋە سارغايسـا پىشـاي دېـگهن بولىـدۇ     ــ خورمـا قىزارسـا  

ــۇنى  هللائىلگىــرى  شىشــتىنپى ــاپهتكه ئۇچراتســا ئ ، قېرىندىشــىڭنىڭ ئ
  . دەپ جاۋاب بهردى –! مۇ ھاالل بولسۇن؟قانداق يېيىش ساڭا پۇلىنى

  )2208 :بۇخارى(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ كَانَ النَّاُس َيَتَباَيُعونَ الثَِّماَر قَْبلَ أَنْ َيْبُدَو َصلَاُحَها  - 4622
النَّاُس َوَحَضَر َتقَاِضيهِْم قَالَ الُْمْبَتاُع قَْد أََصاَب الثََّمَر الدَُّمانُ َوأََصاَبُه قَُشاٌم َوأََصاَبُه  فَإِذَا َجدَّ

 ُمَراٌض َعاَهاٌت َيْحَتجُّونَ بَِها فَلَمَّا كَثَُرْت ُخُصوَمُتُهْم ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ 
 ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَالَْمُشوَرِة ُيِشُري بَِها فَإِمَّا لَا فَلَا َتَتَباَيُعوا الثََّمَرةَ َحتَّى َيْبُدَوَرُسولُ اللَّ

  .َصلَاُحَها ِلكَثَْرِة ُخُصوَمِتهِْم َواْخِتلَاِفهِْم
ــۇ     - 4622 ــۇ ئهنه ــابىت رەزىيهلالھ ــى س ــد ئىبن ــدۇ زەي ــداق دەي  :مۇن

شــتىن ئىلگىــرى شــېخىدا تۇرغــۇزۇپ ئېلىــپ  پىشىنى ىۋېــكىشــىلهر م
سېتىشاتتى، كېـيىن ئـۇالر مېـۋىنى ئـۈزۈپ، پـۇلىنى تۆلهيـدىغان چاغـدا،        

  : باغنىڭ مېۋىسىنى سېتىۋالغۇچى
ــاپهتكه      ــۈپ كهتتــى، ئ ـــ مېــۋىگه ھــال چۈشــۈپ كهتتــى، مېــۋە تۆكۈل ـ

دېگهنگه ئوخشاش باھانىلهرنى كۆرسىتىپ جېدەل قىلغىلى  -ئۈچرىدى، 
اق ئىشالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىدا كـۆپ يـۈز   مۇند. تۇراتتى

  :بهرگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇالرغا مهسلىههت شهكىلدە يول كۆرسىتىپ
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پىشـاي دېيىشـتىن ئىلگىـرى     نداق بولسا، باغنىـڭ مېۋىسـىنى  ــ ئۇ
  . ①دېدى –! شېخىدا تۇرۇغۇزۇپ ساتماڭالر

   )3372 :داۋۇد ئهبۇ(

َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن السَّلَمِ ِفي النَّْخلِ  َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ - 4623
َهبِ فَقَالَ َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الثََّمرِ َحتَّى َيْصلَُح َوَنَهى َعْن الَْورِقِ بِالذَّ

الَ َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ النَّْخلِ َحتَّـى  َنَساءă بَِناجِزٍ َوَسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ فَقَ
  .َيأْكُلَ أَْو ُيǘْكَلَ َوَحتَّى ُيوَزنَ قُلُْت َوَما ُيوَزنُ قَالَ َرُجلٌ ِعْنَدُه َحتَّى ُيْحَرَز

مهن ئىبنـى  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  ئهبۇ بهختهرى - 4623
ىغـا ئالـدىن پـۇل ئـېلىش ھهققىـدە      خورمىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن   رەز ئۆمهر

  :سورىغانىدىم، ئۇ
ـــ  خــورمىنى يېگــۈدەك  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهرـ

بولۇشتىن ئىلگىرى شېخىدا توختىتىپ سېتىشـتىن ۋە نهق ئـالتۇننى   
  .دەپ جاۋاب بهردى -نېسى كۈمۈشكه سېتىۋېلىشتىن توسقان، 

ــىلى  ــۇ مهس ــادىن   مهن يهنه ب ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب نى ئىبن
  :سورىغانىدىم، ئۇ

ــۈدەك      ــورمىنى يېگـ ــاختىكى خـ ــاالم شـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ـــ پهيغهمـ ــ
ــۈدەك    ــدىغانلىقى مۆلچهرلهنگــ ــك چىقىــ ــاكى قانچىلىــ ــۇچه يــ بولمىغــ

  :مهن .دېدى -بولمىغۇچه سېتىشتىن توسقان، 
كى دېگهنىـدىم، ئۇنىـڭ يېنىـدى    -ــ قانداق مـۆلچهرلىگىلى بولىـدۇ؟   

  :بىر ئادەم
  . دېدى -ــ مېۋە ئۈزۈپ ساقالنغۇدەك بولغاندا مۆلچهرلىگىلى بولىدۇ، 

  ) 2250 :بۇخارى(

 ثََمَرةٌ ُتَباَع أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهى”: قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 4624
  .“َضْرعٍ ِفي َبٌنلَ َوال، șَْهرٍ َعلَى ُصوٌف َوال، ُتطَْعَم َحتَّى
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ــۇ ئهنهۇ   - 4624 ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــدۇ  ئىبنـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ  :مـ
ىنى يېگـۈدەك بولمىغـۇچه   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېـۋ    پهيغهمبهر

ىغان يـۇڭنى ۋە سـېغىلمىغان   ، قىرقىلمشاختا توختىتىپ سېتىشتىن
  . ①سقانوتسېتىشتىن  ىنسۈت

   )»ۋسهتلئهئه«(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ الِْعَنبِ َحتَّـى   َعْن أََنسٍ أَنَّ - 4625
  .َيْسَودَّ َوَعْن َبْيعِ الَْحبِّ َحتَّى َيْشَتدَّ

 پهيغهمــــبهر: مۇنــــداق دەيــــدۇئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ  - 4625
ــهلاللالھۇ ــۈزۈم  سـ ــهللهم ئـ ــى ۋەسـ ــچهئهلهيهـ ــق ، نى چىكىلمىگىـ دانلىـ

   .②سقانوسېتىشتىن تتنى دېنى قاتمىغىچه مهھسۇال
   )1228 :تىرمىزى(

َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَُّه كَانَ لَا َيبِيُع ِثَمـاَرُه   - 4626
  .َحتَّى َتطْلَُع الثƌَريَّا

ئىبنى زەيد دادىسى زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھـۇ  خارىجه  - 4626
هۇنىڭ مېۋىنى پىشـىدىغان ۋاقتـى كهلمىگىـچه سـاتمايدىغانلىقىنى     ئهن

  . رىۋايهت قىلغان
   )1306 :مالىك(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 4627
  .َراُء الثََّمرِ بِالتَّْمرِ كَْيلًا َوَبْيُع الْكَْرمِ بِالزَّبِيبِ كَْيلًاَوَسلََّم َنَهى َعْن الُْمَزاَبَنِة َوالُْمَزاَبَنةُ اْشِت

ــد - 4627 ــۆمهر ھۇلالئاب ــۋايهت ئهنهۇلالھــۇ رەزىيه ئىبنــى ئ ــادىن رى م
ــدۇكى، ــبهر قىلىنى ــهللهم    پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــاختىكى س ش

ــۇرۇق  ــورمىنى قـ ــدىكى خورمخـ ــا، باراڭـ ــۈزۈمگه  ىغـ ــۇرۇق ئـ ــۈزۈمنى قـ ئـ
   .سقانوت تىنىششتېگى

  ) 2185 :بۇخارى(

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 6485(ھهيسهمى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 982(ئهلبانى  ②
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  . َوإِنْ كَانَ َزْرًعا أَنْ َيبِيَعُه بِكَْيلِ طََعامٍ َوَنَهى َعْن ذَِلَك كُلِِّه :ويف رواية - 4628
 تىنتهييـار ئاشـلىققا سېتىشـ    زىرائهتنى: يهنه بىر رىۋايهتته - 4628

  . دېيىلگهن -، سقانسودىالردىن تو ىغانخشونىڭغا ئشۇۋە 
 )2205 :بۇخارى(

َعْن َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّـُه َنَهـى َعـْن     - 4629
بِالـدََّنانِريِ   الُْمَخاَبَرِة َوالُْمَزاَبَنِة َوالُْمَحاقَلَِة َوأَنْ ُيَباَع الثََّمُر َحتَّى َيْبُدَو َصلَاُحُه َوأَنْ لَا ُيَباَع إِلَّا

  .َوالدََّراِهمِ َوَرخȌََّ ِفي الَْعَراَيا
: مۇنـداق دەيـدۇ   ئهنهـۇ لالھـۇ  رەزىيهھ جابىر ئىبنـى ئابـدۇلال   - 4629
يهردىـن چىققـان ئاشـلىقنىڭ     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر

مهلۇم قىسمىنى بېرىش بهدىلىگه يهرنـى ئىجـارىگه ئېلىـپ تېرىشـتىن،     
ــان خورم  ــداينى  شــاختىكى خــورمىنى قۇرۇتۇلغ ــا تېگىشىشــتىن، بۇغ ىغ

ــرى      ــتىن ئىلگى ــۋىنى پىشىش ــتىن ۋە مې ــپ سېتىش ــاقتا توختىتى باش
مېۋىنى سـاتقاندا پهقهت پۇلغـا   . شېخىدا توختىتىپ سېتىشتىن توستى

ــلىكنى   (سېتىشــنى  ــۋىگه تېگىشمهس ــۇرۇق مې ــۋىنى ق ــۆل مې ــى ھ ) يهن
 -پۇلى يوق، ئهممـا ھـۆل مېـۋىگه ئېهتىيـاجى بارالرغـا بىـر       . تهكىتلىدى

ككى تۈپ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى قـۇرۇق مېـۋىگه تېگىشـىپ بېرىشـكه     ئى
   .①رۇخسهت قىلدى

  )4523: نهسائى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن   - 4630
  .َبْيُع السِّنَِني َوَعْن الثƌْنَيا وهوِة الُْمَحاقَلَِة َوالُْمَزاَبَنِة َوالُْمَخاَبَرِة َوالُْمَعاَوَم

: رەزىــيهلالھ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ھجــابىر ئىبنــى ئابــدۇلال - 4630
 نى باشـاقتا توختىتىـپ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بۇغـداي   پهيغهمبهر

ــتىن،  ــتىن،    سېتىش ــا تېگىشىش ــۇرۇق خورمىغ ــورمىنى ق ــاختىكى خ ش
ى بېـرىش بهدىلىـگه يهرنـى    يهردىن چىققان ئاشـلىقنىڭ مهلـۇم قىسـمىن   
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ئىجارىگه ئېلىپ تېرىشتىن، مېۋىلىك باغنىـڭ مېۋىسـىنى بىـر نهچـچه     
يىــل ئالــدىغا سېتىشــتىن ۋە ســېتىلغان مالنىــڭ مهجهــۇل قىســمىنى 

يهنى بۇ مېلىمنى ساتتىم، ئۇنىڭدىن مانچه تـال  (ئىستىسنا قىلىشتىن 
مېنىڭ دەپ، ئىستىسنا قىلغـان نهرسىسـىنى ئېنىـق بىلدۈرمهسـتىن     

  . ①توسقان) ېتىشتىنس
   )3404 :داۋۇد ئهبۇ(

 الُْمَزاَبَنـةِ  َعْن َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 4631
 َوكَـذَا  بِكَـذَا  الْكَْرمِ َبْيُع َوالُْمَخاَبَرةُ َيْزُهَو أَنْ قَْبلَ الثََّمرِ َبْيُع الُْمَخاَضَرةُ َوقَالَ َوالُْمَخاَضَرِة

  . َصاعٍ
: مۇنـداق دەيـدۇ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ھ جابىر ئىبنـى ئابـدۇلال   - 4631
شـاختىكى خـورمىنى قـۇرۇق     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر

خورمىغـــا تېگىشىشـــتىن، مېـــۋىنى پىشىشـــتىن ئىلگىـــرى شـــېخىدا 
ــۈز     ــۇرۇق ئـ ــۈزۈمنى قـ ــدىكى ئـ ــتىن ۋە باراڭـ ــپ سېتىشـ ۈمگه توختىتىـ

  . ②سېتىشتىن توسقان
  ) 3883: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ أَيَُّما َوِليَدٍة َولََدْت ِمـْن   - 4632
  .َت فَهَِي ُحرَّةٌَسيِِّدَها فَإِنَُّه لَا َيبِيُعَها َولَا َيَهُبَها َولَا ُيَورِّثَُها َوُهَو َيْسَتْمِتُع بَِها فَإِذَا َما

 دادىسـى ئـۆمهر  مـا  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىبنـى ئـۆمهر   ھئابدۇلال - 4632
قانـداق بىـر   : گهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ  ېخهتتابنىڭ مۇنداق د ئىبنى

ئـــۇنى  يىنىجـــاوتۇغىـــدىكهن، خ بـــاال دىنايىنىـــجونىـــڭ خىدېـــدەك ئۆز
ــات ــقا مايدۇ، الســ ــيه باشــ ــىگه ھهدىــ ــدۇبىرســ ــراس  ،قىلىۋېتهلمهيــ مىــ

ئهگهر . اليــــدۇالوبهھــــرىمهن بئــــۆزى ئۇنىڭــــدىن پهقهت ، لدۇرالمايــــدۇقا
  . ولۇپ كېتىدۇب دئازادېدەك ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ خوجايىنى 

   )1509 :مالىك(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن ):2905(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن: )3632(ئهلبانى  ②
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وأŸ بكر فلما كان عمر بعنا أمهات األوالد على عهد النƑ : عن جابر - 4633
  . Œانا فانتهينا

ــداق دەيــد  - 4633  بىــز پهيغهمــبهر: ۇجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن
ــۇ    ــهللهم ۋە ئهبــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــانلىردا   ســ ــڭ زامــ بهكرىنىــ

ئانىلىرىنى ساتاتتۇق، ئهمما ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ    دەكېد بالىلىرىمىزنىڭ
ئهنهۇنىڭ زامانىغا كهلگهندە، ئۇ بىزنى ئۇنداق قىلشتىن توستى، شـۇنىڭ  

   .بىلهن، بىز ئۇالرنى ساتمايدىغان بولدۇق
   )هت قىلغانرىۋاي رەزىن(

َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قالاْبن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  عن - 4634
  . َعْن َبْيعِ الَْولَاِء َوَعْن ِهَبِتِه

 پهيغهمـبهر : مۇنداق دەيـدۇ  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 4634
دگهردىســـىگه ئازاقىلغۇچىنىـــڭ  ئـــازادســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

ــاكى باشــقىالرغا ھهد  مىراســخورلۇق قىلىــش ھهققىنــى  ــســېتىش ي يه ى
  . سقانوېتىشتىن تقىلىۋ

  ) 2535 :بۇخارى(

َعْن إَِياسِ ْبنِ َعْبٍد الُْمَزنِيِّ قَالَ َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيـعِ   - 4635
   .الَْماِء

ــا - 4635 ــى ئئىي ــداس ئىبن ــۇزەنى ۇب ــدۇ  م ــداق دەي ــبهر: مۇن  پهيغهم
  . ①سۇنى سېتىشتىن توسقانسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  )1271 :تىرمىزى(

 فَْضـلُ  ُيَبـاعُ  لَاَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  - 4636
  . الْكَلَأُ بِِه ِلُيَباَع الَْماِء

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن: )1021(ئهلبانى  ①
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دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ۇھـ  ئهبۇ - 4636
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ــايالقتىكى   « ــوتىنى ســاتقان بولــۇپ قالماســلىق ئۈچــۈن، ي ــايالق ئ ي
   .»قۇدۇق سۈيىنىڭ ئارتۇقىنى سېتىشقا بولمايدۇ
   )1566 :مۇسلىم(

قَالُ لََها ُبَهْيَسةُ َعْن أَبِيَها قَالَْت اْسَتأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه  َعْن اْمَرأٍَة ُي - 4637
لشَّْيُء الَِّذي َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ َبْيَنُه َوَبْيَن قَِميِصِه فََجَعلَ ُيقَبِّلُ َوَيلَْتزُِم ثُمَّ قَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه َما ا

الَْماُء قَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه َما الشَّْيُء الَِّذي لَا َيِحلƌ َمْنُعُه قَالَ الِْملُْح قَالَ َيا َنبِيَّ  لَا َيِحلƌ َمْنُعُه قَالَ
  . اللَِّه َما الشَّْيُء الَِّذي لَا َيِحلƌ َمْنُعُه قَالَ أَنْ َتفَْعلَ الَْخْيَر َخْيٌر لََك

هلىكىنـى  ىڭ ۋەقبۇھهيسه ئىسـىملىك بىـر ئايـال دادىسـىن     - 4637
ــدۇ  ــداق دەي ــۋايهت قىلىــپ مۇن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  دادام پهيغهمــبهر: رى

دىن ئىزنى سوراپ، ئۇنىڭ دۈمبىسىنى سۆيدى، ئانـدىن سـىالپ   ۋەسهللهم
  :تۇرۇپ

چهكلهشـكه  ) پايدىلىنىشـتىن (ئـاۋامنى   !نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
ھۇ ســهلاللال پهيغهمــبهر دەپ ســورىغانىدى، - بولمايــدىغان نهرســه قايســى؟

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :يهنهدادام . بهردى بدەپ جاۋا - ،سۇ ــ

چهكلهشـكه  ) پايدىلىنىشـتىن (ئـاۋامنى   !نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهردەپ ســورىغانىدى،  - بولمايــدىغان نهرســه قايســى؟

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :يهنهئۇ . دەپ جاۋاب بهردى -، تۇز ــ
چهكلهشـكه  ) پايدىلىنىشـتىن (ئـاۋامنى   !ىنىڭ پهيغهمبىرهللا ئى ــ

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهردەپ ســورىغانىدى،  - بولمايــدىغان نهرســه قايســى؟
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

يهنـى  (دۇر سـهن ئۈچـۈن ياخشـى    ىشقىل ئىشنى ياخشى قانداقهرھ ــ
 -، )قولۇڭدىن كېلىدىغان ھهرقانداق ياخشـىلىقنى باشـقىالردىن ئايىمـا   
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   .①دەپ جاۋاب بهردى
   )3476 :داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتبِيُعوا الْقَْيَناِت  - 4638
ْنزِلَـْت  َولَا َتْشَتُروُهنَّ َولَا ُتَعلُِّموُهنَّ َولَا َخْيَر ِفي ِتَجاَرٍة ِفيهِنَّ َوثََمُنُهنَّ َحَراٌم ِفي ِمثْلِ َهذَا أُ
   .َهِذِه الْآَيةُ َوِمْن النَّاسِ َمْن َيْشَترِي لَْهَو الَْحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِلَى آِخرِ الْآَيِة

 دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 4638
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر

ناخشـا  ئۇالرغـا   !الماڭالرۋسـېتى  ۋە رنى ساتماڭالردەكلهېناخشىچى د«
ياخشـىلىق  ىشـتا  تىجـارەت قىل ئۇالرنى ناخشـا ئېيتقـۇزۇپ    !ڭالرهتمهگۆئ
ــ ــداوي ــان پــق ق، ئۇن بهزى  :ھهققىــدەمۇشــۇنداق ئىشــالر . ل ھــارامۇتاپق

نىڭ يولىدىن ئـازدۇرۇش  هللا) كىشىلهرنى(كىشىلهر بىلىمسىزلىكتىن، 
ــېتىۋا   ــى س ــۇدە گهپلهرن ــۈن بىه ــخىرە   هللالىدۇ ۋە ائۈچ ــولىنى مهس ــڭ ي نى

دېـگهن ئـايهت    ②قىلىدۇ، ئهنه شۇالر خور قىلغـۇچى ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ    
  . ③»چۈشكهن

  )1282 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن   - 4639
  .ُتقَْسَمِشَراِء الَْمَغانِمِ َحتَّى 

دىن رىــــۋايهت رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ خــــۇدرى ئهبــــۇ ســــهئىد - 4639
ــدۇكى،  ــبهرقىلىنىـ ــىم   پهيغهمـ ــهللهم تهقسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  . ④سقانوتئېلىپ سېتىشتىن  نىلهرغهنىمهتقىلىنمىغان 
  ) 1563 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 752(ئهلبانى  ①
 .ئايهت - 6سۈرە لوقمان،  ②
  .ـ دېگهن ،ھهسهن): 1031(ئهلبانى  ③
   .سهھىه، ـ دېگهن): 1268(ئهلبانى  ④
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َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ  - 4640
الَْجُزوَر  َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ َحَبلِ الَْحَبلَِة َوكَانَ َبْيًعا َيَتَباَيُعُه أَْهلُ الَْجاِهِليَِّة كَانَ الرَُّجلُ َيْبَتاُع

  . إِلَى أَنْ ُتْنَتَج النَّاقَةُ ثُمَّ ُتْنَتُج الَِّتي ِفي َبطْنَِها
 :مۇنـداق دەيـدۇ   مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىبنى ئۆمهر ھبدۇلالئا - 4640
سـىقىدىكى  ورتۆگىنىـڭ ق بوغاز سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر

 چـۈنكى  سقان،وسېتىشتىن تبوتىلىقىنى  ڭ كهلگۈسىدىكىنىوتىلىقىب
 بىـر  مهسـىلهن،  .بۇ خىل سودىنى قىلىشاتتىجاھىلىيهت دەۋرىدىكىلهر 

ــى تۆگ ــكىش ــى ڭ ىنى ــان بوتتتېخ ــىۇغۇلمىغ ــىدىكى لىقىنى ڭ كهلگۈس
   .ساتاتتى بوتىلىقىنى

  ) 2143 :بۇخارى(

قَالَ َوَحَبلُ الَْحَبلَِة أَنْ ُتْنَتَج النَّاقَةُ َما ِفي َبطْنَِها ثُمَّ َتْحِملَ الَِّتي  :ويف رواية - 4641
  . َكُنِتَجْت فََنَهاُهْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِل

 ىكىســــىقىدورقبوغــــاز تۆگىنىــــڭ : يهنه بىــــر رىــــۋايهتته - 4641
سـېتىش دېگىنىمىـز، بوغـاز     وتىلىقىنىڭ كهلگۈسىدىكى بـوتىلىقىنى ب

تۆگه تۇغقاندىن كېيىن، شۇ بـوتىالق چـوڭ بولـۇپ، ئانـدىن بوغـاز بولـۇپ       
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر. تۇغقـــان بـــوتىلىقىنى كۆرســـىتىدۇ

  . دېيىلگهن -نى ئاشۇنداق سودىدىن توسقان، ساھابىلهر ۋەسهللهم
  ) 3843 :بۇخارى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه قَالَ لَا رًِبا ِفي الَْحَيَواِن َوإِنََّما ُنهَِي ِمْن الَْحَيَواِن  - 4642
 َبْيُع َما ِفي ُبطُوِن إَِناِث الْإِبِـلِ  َعْن ثَلَاثٍَة َعْن الَْمَضاِمنيِ َوالَْملَاِقيحِ َوَحَبلِ الَْحَبلَِة َوالَْمَضاِمُني

  . َوالَْملَاِقيُح َبْيُع َما ِفي șُُهورِ الْجَِمالِ
نى ھايۋانغـا  ھـايۋان : ب مۇنداق دەيـدۇ هسهئىد ئىبنى مۇسهيي - 4642

جــازانه بولمايــدۇ، پهقهت ) يهنــى بىرنــى ئىككىــگه تېگىشســه (تېگىشســه 
كهك تـۆگىنى چىشـى   چىشى تۆگىنىـڭ قورسـىقىدىكى بـوتىلىقىنى، ئهر   

ــىقىدىكى    ــاز تۆگىنىـــــڭ قورســـ ــنى ۋە بوغـــ ــۆگىگه چاپتۇرۇۋېلىشـــ تـــ
بوتىلىقىنىڭ كهلگۈسىدىكى بوتىلىقىنى سېتىشتىن ئىبارەت بـۇ ئـۈچ   
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  . ئىش مهنئى قىلىنغان
   )1358 :مالىك(

َنَهى َعْن َبْيعِ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4643
  . الَْحَيَواِن بِاللَّْحمِ

ــهيي  - 4643 ــهئىد ئىبنـــى مۇسـ ــدۇهسـ ــداق دەيـ ــبهر :ب مۇنـ  پهيغهمـ
تېگىشىشـتىن   كهشـ ۆھايۋاننى گ) تىرىك(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

   .سقانوت
  )1359 :مالىك(

َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُتَباُع الصُّْبَرةُ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  قالَجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه  عن - 4644
  . ِمْن الطََّعامِ بِالصُّْبَرِة ِمْن الطََّعامِ َولَا الصُّْبَرةُ ِمْن الطََّعامِ بِالْكَْيلِ الُْمَسمَّى ِمْن الطََّعامِ

ــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇھ ئابــدۇلال ىجــابىر ئىبنــ - 4644 مــادىن رى
  :دېگهنۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق سهلاللالھ پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

بىــر دۆۋە ئاشــلىقنى يهنه بىــر دۆۋە ئاشــلىققا، بىــر دۆۋە ئاشــلىقنى  «
   .①»لهنگهن مۇئهييهن مىقداردىكى ئاشلىققا سېتىشقا بولمايدۇچهنكهم

  )4548 :نهسائى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه  - 4645
  . أَنْ ُتكَْسَر ِسكَّةُ الُْمْسِلِمَني الَْجاِئَزةُ َبْيَنُهْم إِلَّا ِمْن َبأْسٍ

ىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى دادىسىنھ ئهلقهمه ئىبنى ئابدۇلال - 4645
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇسـۇلمانالر      پهيغهمبهر :رىۋايهت قىلىدۇ
قىلىۋېتىشـتىن   ال بـۇزۇپ ئىناۋەتسـىز  سـىز بسهۋە پۇلنىئىشلىتىۋاتقان 

  . ②توسقان
  )3449 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4239(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 749(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي أَُسْيٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذََهَب إِلَى ُسوقِ النَّبِيِط  - 4646
إِلَى ُسوقٍ فََنظََر إِلَْيِه فَقَالَ لَْيَس َهذَا لَكُـْم   فََنظََر إِلَْيِه فَقَالَ لَْيَس َهذَا لَكُْم بُِسوقٍ ثُمَّ ذََهَب

بُِسوقٍ ثُمَّ َرَجَع إِلَى َهذَا السُّوقِ فَطَاَف ِفيِه ثُمَّ قَالَ َهذَا ُسوقُكُْم فَلَا ُيْنَتقََصنَّ َولَا ُيْضـَرَبنَّ  
  .َعلَْيِه َخَراٌج

 هرپهيغهمــب :دەيــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق  ئهبــۇ ئۇســهيد -4646
بازىرىغــا بېرىــپ، ئــۇنى كــۆزدىن  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نهبىيــت

  :كهچۈرگهندىن كېيىن
ـــ  ــازار ـ ــۇ ب ــكهن  رگهســىله ب ــدى -، مۇناســىپ ئهمهس ئى ــدىن . دې ئۇن

  :بېرىپ، ئۇنىمۇ كۆزدىن كهچۈرگهندىن كېيىن غايهنه بىر بازار يىنېك
ۇنــدىن ئ. دېــدى -بــۇ بــازارمۇ ســىلهرگه مۇناســىپ ئهمهس ئىــكهن،  ــــ

كېــيىن بــۇرۇنقى بازارغــا قايتىــپ كېلىــپ، ئــۇنى قايتىــدىن ئايلىنىــپ  
  :چىققاندىن كېيىن

تاقىۋېتىشـكه ۋە بـۇ   بـازارنى  مۇناسىپ ئىـكهن، بـۇ    رگهبۇ بازار سىله ــ
   .①دېدى -ئېلىشقا بولمايدۇ،  جبا بازارغا كېلىپ سودا قىلغۇچىالردىن

  )2233 :ئىبنى ماجه(

                                                 
  .دېگهنزەئىپ، ـ ): 482(ئهلبانى  ①



 

591 

  

  

، ئىستىسنا قىلىش، ھىله مال ساتقاندا شهرت قىلىش
ئىشلىتىش، ئهيىبىنى يوشۇرۇش ۋە يالغان خېرىدار بولۇشقا 
ئوخشاش سودىدا دۇرۇس بولمايدىغان ئىشالرنى قىلىشنىڭ 

  ئهيىب ئىكهنلىكى

ْت اْبَتاَع َجارَِيةً ِمْن اْمَرأَِتِه َزْيَنَب الثَّقَِفيَِّة َواْشَتَرطَ :َعْن َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسَعوٍد - 4647
ِلـَك  َعلَْيِه أَنََّك إِنْ بِْعَتَها فَهَِي ِلي بِالثََّمنِ الَِّذي َتبِيُعَها بِِه فََسأَلَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد َعـْن ذَ 

  . ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ لَا َتقَْرْبَها َوِفيَها َشْرȓٌ ِلأََحٍد
ىلىك فهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ســهقهئىبنــى مھ ئابــدۇلال - 4647
ئهگهر  غـا ئايـالى ئۇنىڭ لـېكىن  . ۋالدىدەك سېتىېتىن بىر دبئايالى زەينه

ــۇ  ــۇ ئ ــدب ــا  ې ــۇپ قالس ــاتماقچى بول ــڭ  ،دەكنى س ــۇئۆزىنى ــى  ش ۋاقىتتىك
شــۇنىڭ بىــلهن، . دىۋېلىشــنى شــهرت قىلــۇرىــپ قايتۇرېقىممىتىنــى ب

ئـۆمهر ئىبنـى   مهسـىلىنى  بۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئىبنى مهسئۇدھ ئابدۇلال
، ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب   ورىغانىدىســرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   خهتتــاب

چۈنكى ئۇ باشقا  !نالشماېقىدېدەككه ي سهن ئۇ: ئۇنىڭغا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . دەپ جاۋاب بهردى - لغان،ىسېتبىرىنىڭ شهرتى ئاستىدا 

  )1298 :مالىك(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َجدِِّه َعْن بِيِهأَ َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 4648
 الَْعْبَد الرَُّجلُ َيْشَترَِي أَنْ أَْعلَُم َواللَُّه ُنَرى ِفيَما َوذَِلَك َماِلك قَالَ الُْعْرَباِن َبْيعِ َعْن َنَهى َوَسلََّم
 أَْو ِديَنـاًرا  أُْعِطيَك ِمْنُه َتكَاَرى أَْو ِمْنُه اْشَتَرى ِللَِّذي َيقُولُ ثُمَّ الدَّابَّةَ َيَتكَاَرى أَْو الَْوِليَدةَ أَْو

 ِمْنـكَ  َتكَاَرْيُت َما َرِكْبُت أَْو السِّلَْعةَ أََخذُْت إِنْ أَنِّي َعلَى أَقَلَّ أَْو ذَِلَك ِمْن أَكْثََر أَْو ِدْرَهًما
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 ِكَراَء أَْو السِّلَْعِة اْبِتَياَع َتَركُْت َوإِنْ الدَّابَِّة ِكَراِء ِمْن أَْو السِّلَْعِة ثََمنِ ِمْن ُهَو أَْعطَْيُتَك فَالَِّذي
  . َشْيٍء بَِغْيرِ َباِطلٌ لََك أَْعطَْيُتَك فََما الدَّابَِّة

ــئه - 4648 ــى  م ــۇئهيب دادىس ــى ش ــىن دىنر ئىبن ــداق بوۋىس ىڭ مۇن
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر :دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

. سـقان ورىشـتىن ت ېپـۇل ب  دىنئالـ مالغـا ئـاز بولسـىمۇ    لماقچى بولغـان  ئا
دەك ېـ كىشى قۇل ياكى د بىر: مالىك بۇنى ئىزاھالپ مۇنداق دەيدۇئىمام 

ھـايۋاننى ئىشـلىتىش ئۈچـۈن كىراغـا ئېلىـپ،       ريا بىرە ، ۋەسېتىۋېلىپ
مهلۇم مىقداردا پۇلنى، مهيلى ئاز ياكى كۆپ بولسۇن، مال يىن ېئۇندىن ك
نى ئالـدىن بېـرەي، ئهگهر   ىمهن ساڭا مۇنچىلىك پۇل: ىگه تهڭلهپئىگىس

مـــالنى تاپشـــۇرۇپ ئالســـام، ئالـــدىن بهرگهن بـــۇ پـــۇل مالنىـــڭ پۇلىغـــا 
ھېسابلىنىدۇ، ناۋادا مـالنى ئالمىسـام، ئالـدىن بهرگهن بـۇ پـۇل سـېنىڭ       

  . دەيدۇ –! بولسۇن
  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

 َبْيـعٍ  َعـنْ  َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ نَّأَ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 4649
 أَنْ َعلَى َوكَذَا بِكَذَا ِسلَْعَتَك آُخذُ ِللرَُّجلِ الرَُّجلُ َيقُولَ أَنْ ذَِلَك َوَتفِْسُري َماِلك قَالَ َوَسلٍَف
  . َجاِئزٍ غَْيُر فَُهَو الَْوْجِه َهذَا َعلَى َبْيَعُهَما َعقََدا فَإِنْ َوكَذَا كَذَا ُتْسِلفَنِي

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر  قا يېتىشىچه،مالىكئىمام  - 4649
مـــال ئىگىســـىدىن قهرز  ،ســـېتىۋېلىپاۋنىـــڭ مېلىنـــى ۋەســـهللهم بىر

بىـر  : مۇنـداق دەيـدۇ   ئىمـام مالىـك بـۇنى ئىـزاھالپ    . ئېلىشتىن توسقان
   :كىشىگه كىشى يهنه بىر

ماڭـا مـانچه   سـهن  لغا سېتىۋاالي، ۇانچه پلىڭنى مېنىڭ مېمهن ســ 
ئهگهر ئىككىسـىنىڭ سودىسـى بـۇ شـهكىلدە     . دەيدۇ -، ل قهرز بهرگىنۇپ

  . پۈتسه دۇرۇس ئهمهس
   )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْبد اللَِّه ْبن َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيِحـلƌ   عن - 4650
   .ٌف َوَبْيٌع َولَا َشْرطَاِن ِفي َبْيعٍ َولَا رِْبُح َما لَْم ُيْضَمْن َولَا َبْيُع َما لَْيَس ِعْنَدَكَسلَ
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ــدۇلال - 4650 ــى ئهھ ئابـ ــئىبنـ ــبهر مـ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ  ر رەزىيهلالھـ
گهنلىكىنـــى رىـــۋايهت دېســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق 

  :قىلىدۇ
لىش، ېلنـى سـېتىۋ  ېئۇنىـڭ م  ،مال ئىگىسىدىن پۇل قهرز ئېلىـپ «

مـالنى نهق ساتسـام   ۇ بيهنى ( يۇشوتىۋالغان نهرسىگه ئىككى شهرت قېس
، )يـۇش ودەپ شـهرت ق  ،لغـا سـاتىمهن  ۇساتسـام مـانچه پ   نېسى ،لغاۇمانچه پ

نى سـېتىپ پايـدا   مالتاپشۇرۇپ ئالمىغان غاندىن كېيىن تېخى لاتىۋېس
  . ①»ۋە قولىدا يوق مالنى سېتىش دۇرۇس ئهمهسئېلىش 

  )1234 :تىرمىزى(

 َهـلْ  الَْواجَِبِة الرَّقََبِة َعْن ُسِئلَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َحدَّثَنِي - 4651
  . لَا فَقَالَ بَِشْرȓٍ ُتْشَتَرى

ــۋايهت قىلىشــىچه، ئابــدۇلالھ   - 4651 ئىبنــى ئىمــام مالىكنىــڭ رى
قــۇلنى  لغــانبو بۋاجىــ) لىــشىق دئــازا( :مــادىنئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ

  :رالغانداودەپ س -شهرت ئاستىدا ئالسا بوالمدۇ؟ 
   .دەپ جاۋاب بهرگهن - ،ياق ــ

   )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 4652
َم ِفي َسفَرٍ فَكُْنُت َعلَى َجَملٍ ثَفَالٍ إِنََّما ُهَو ِفي آِخرِ الْقَْومِ فََمرَّ بِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َوَسلََّم فَقَالَ َمْن َهذَا قُلُْت َجابُِر ْبُن َعْبِد اللَِّه قَالَ َما لََك قُلُْت إِنِّي َعلَى َجَملٍ ثَفَـالٍ قَـالَ   
ِضيٌب قُلُْت َنَعْم قَالَ أَْعِطنِيِه فَأَْعطَْيُتُه فََضَرَبُه فََزَجَرُه فَكَانَ ِمْن ذَِلَك الَْمكَاِن ِمْن أَوَّلِ أََمَعَك قَ

 نَِري َولََكالْقَْومِ قَالَ بِْعنِيِه فَقُلُْت َبلْ ُهَو لََك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َبلْ بِْعنِيِه قَْد أََخذُْتُه بِأَْرَبَعِة َدَنا
اْمَرأَةً șَْهُرُه إِلَى الَْمِديَنِة فَلَمَّا َدَنْوَنا ِمْن الَْمِديَنِة أََخذُْت أَْرَتِحلُ قَالَ أَْيَن ُترِيُد قُلُْت َتَزوَّْجُت 

َرْدُت أَنْ قَْد َخلَا ِمْنَها قَالَ فََهلَّا َجارَِيةً ُتلَاِعُبَها َوُتلَاِعُبَك قُلُْت إِنَّ أَبِي ُتُوفَِّي َوَتَرَك َبَناٍت فَـأَ 
ْدُه أَْنِكَح اْمَرأَةً قَْد َجرََّبْت َخلَا ِمْنَها قَالَ فَذَِلَك فَلَمَّا قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ قَالَ َيا بِلَـالُ اقِْضـِه َوزِ  

                                                 
  .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 988(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى تاالق

 594

لَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   فَأَْعطَاُه أَْرَبَعةَ َدَنانَِري َوَزاَدُه ِقَرياطًا قَالَ َجابٌِر لَا ُتفَارِقُنِي زَِياَدةُ َرُسولِ اللَِّه َص
  . َوَسلََّم فَلَْم َيكُْن الِْقَرياȓُ ُيفَارُِق جَِراَب َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه

: جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    - 4652
مهن بىر سهپهردە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـرگه  

ھايىتى قاشاڭ بولغاچقا، ھهمراھلىرىمنىڭ ئهڭ مېنىڭ تۆگهم نا. ئىدىم
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يېنىمـدىن  . ئارقىدا قالغانىدىم
  : ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ

  : مهن. دىېـ د ــ بۇ كېم؟
  : ئۇ. ـ دېدىم ــ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ بولىمهن،

  : مهن. دىەپ سورىد ـ ــ نېمىشقا ئارقىدا قالدىڭ؟
  : ئۇ. ـ دېدىم تۆگىگه مىنىپ قاپتىكهنمهن،ــ قاشاڭ 

  : مهن. ـ دېدى ــ تايىقىڭ بارمۇ؟
  : ئۇ. ـ دېدىم ــ ھهئه، بار،

. مهن تـايىقىمنى ئۇنىڭغـا بهردىـم   . ــ دېـدى  ! ــ تاياقنى ماڭا بهرگىـن 
ــهللهم   ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ــۆگىنىپهيغهمـ ــۇرۇپ  تـ بىرنـــى ئـ

ــۇ يهردىـــن باشـــالپ ھهمراھل ېد ــدا ۋىتكهنىـــدى، شـ ىرىمنىـــڭ ئهڭ ئالدىـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ماڭىدىغان بولۇپ كهتتى

  : مهن. ـ دېدى! ــ ئۇنى ماڭا سېتىپ بهرگىن
ــ   !ھهدىـيهم بولسـۇن  ساڭا قىلغـان  ۇ مېنىڭ ب! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

  : ئۇ. دېدىم
 ــ ياق، ئۇنى سېتىپ بهرگىن، مهن ئۇنىڭغا تۆت تىلال بېـرەي، ئهممـا  

 ،مهدىــنىگه يــېقىن كهلگهنــدە. ـــ دېــدى! مهدىــنىگه مىنىــپ بېرىــۋالغىن
  :ئالدىراپ ماڭغانىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : مهن. دىەپ سورىـ د ــ نهگه ئالدىرايسهن؟
  : ئۇ. ـ دېدىم ــ ئهرگه تېگىپ چىققان بىر چوكاننى ئالغانىدىم،

ڭ بىلهن ئوينىشاتتىڭ، ئۇمـۇ  ى، سهن ئۇنىدــ قىز ئالساڭ بولماسمى
  :مهن. ـ دېدى سهن بىلهن ئوينىشاتتى ئهمهسمۇ؟
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ــ ئاتام ۋاپـات بولـۇپ كهتتـى، كىچىـك قىـزالر يېـتىم قالـدى، شـۇڭا         
ــ   ئهرگه تېگىپ چىققان تهجرىبىلىك خوتۇن ئاالي دەپ شۇنداق قىلدىم،

  : ئۇ. دېدىم
گهنــدە، بىــز مهدىــنىگه كهل. ـــ دېــدى ــــ ئۇنــداق بولســا ياخشــى بوپتــۇ،

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىاللغا
ــالل   ــى بى ـــ ئ ــارتۇق     ! ـ ــازراق ئ ــۋەتكىن، يهنه ئ ــۇلىنى بېرى ــڭ پ ئۇنى

يهنه ئـازراق   گهنـدىن سـىرت  بىـالل ماڭـا تـۆت تىلـال بهر    . دېدىـ ! بهرگىن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بهرگهن شـۇ   . بهردى وشۇپق پۇل

  .ل يېنىمدىن ھېچ ئايرىلمايتتىئازراق ئارتۇق پۇ
راۋىينىـــڭ ئېيتىشـــىچه، ئـــۇ پـــۇل جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ 

  . ېچ ئايرىلمايتتىخالتىسىدىن ھ
   )2309: بۇخارى(

 لََنا َيكُْن َولَْم فَاْسَتْحَيْيُت أَفََتبِيُعنِيِه قَالَ: وفيه لَُه َوَدَعا فََزَجَرُه :ومن رواياته - 4653
 فَقُلُْت قَالَ الَْمِديَنةَ أَْبلُغَ َحتَّى șَْهرِِه فَقَاَر ِلي أَنَّ َعلَى إِيَّاُه فَبِْعُتُه َنَعْم فَقُلُْت الَقَ غَْيُرُه َناِضٌح
 اْنَتَهْيـتُ  َحتَّى الَْمِديَنِة إِلَى النَّاَس فََتقَدَّْمُت ِلي فَأَِذنَ فَاْسَتأْذَْنُتُه َعُروٌس إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا لَُه
  . ِفيِه فَلَاَمنِي ِفيِه َصَنْعُت بَِما فَأَْخَبْرُتُه الَْبِعريِ َعْن فََسأَلَنِي َخاِلي َينِيفَلَِق

: ــــ جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ رىۋايهتلىرىـــدىن بىرىـــدە  4653
ۋىتتى ۋە ئۇنىڭغـا  ېـ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم تـۆگىنى د    

پهيغهمـبهر  : نه مۇنداق دېيىلگهنبۇ رىۋايهتته يه. ـ دېيىلگهن دۇئا قىلدى،
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

قۇدۇقتىن سـۇ تارتىـدىغان   . ـ دېدى ــ ئۇنى ماڭا سېتىپ بېرەمسهن؟
دېيىشـتىن   “يـاق ”مهن  ،باشقا تۆگىمىز يـوق ئىـدى، شـۇنداق بولسـىمۇ    

  : خىجىل بولۇپ

ئـۇنى مهدىـنىگه    ،شۇنداق قىلىپ. ـ دېدىم ــ بولىدۇ، سېتىپ بېرەي،
ــا ــۇپ بـ ــدىغان بولـ ــى    ،رغىچه مىنىۋالىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
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تاغام ماڭا ئۇچراپ قېلىپ تۆگىنى سـورىدى، مهن  ... ۋەسهللهمگه ساتتىم
  ... ئۇنى سېتىۋەتكهنلىكىمنى ئېيتسام، ئۇ مېنى ئهيىبلىدى

  )715: مۇسلىم(

َرِكْبُت فَلَقَْد َرأَْيُتُه أَكُفƌُه َعْن فََنَزلَ َيْحُجُنُه بِِمْحَجنِِه ثُمَّ قَالَ اْركَْب فَ :ومنها - 4654
ًبا قَالَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتَزوَّْجَت قُلُْت َنَعْم قَالَ بِكًْرا أَْم ثَيًِّبا قُلُْت َبلْ ثَيِّ

أَْحَبْبُت أَنْ أََتـَزوََّج اْمـَرأَةً َتْجَمُعُهـنَّ    أَفَلَا َجارَِيةً ُتلَاِعُبَها َوُتلَاِعُبَك قُلُْت إِنَّ ِلي أََخَواٍت فَ
ـ   ُع َوَتْمُشطُُهنَّ َوَتقُوُم َعلَْيهِنَّ قَالَ أَمَّا إِنََّك قَاِدٌم فَإِذَا قَِدْمَت فَالْكَْيَس الْكَْيَس ثُمَّ قَـالَ أََتبِي

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم قَْبِلـي     َجَملََك قُلُْت َنَعْم فَاْشَتَراُه ِمنِّي بِأُوِقيٍَّة ثُمَّ قَِدَم َرُسولُ
َوقَِدْمُت بِالَْغَداِة فَجِئَْنا إِلَى الَْمْسجِِد فََوَجْدُتُه َعلَى َبابِ الَْمْسجِِد قَالَ آلْآنَ قَِدْمَت قُلُْت َنَعْم 

َمَر بِلَالًا أَنْ َيزِنَ لَُه أُوِقيَّةً فََوَزنَ قَالَ فََدْع َجَملََك فَاْدُخلْ فََصلِّ َركَْعَتْينِ فََدَخلُْت فََصلَّْيُت فَأَ
ِلي بِلَالٌ فَأَْرَجَح ِلي ِفي الِْميَزاِن فَاْنطَلَقُْت َحتَّى َولَّْيُت فَقَالَ اْدُع ِلي َجابًِرا قُلُْت الْآنَ َيـُردُّ  

  . َولََك ثََمُنُه َعلَيَّ الَْجَملَ َولَْم َيكُْن َشْيءĄ أَْبَغȐَ إِلَيَّ ِمْنُه قَالَ ُخذْ َجَملََك
ـــ جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ رىۋايهتلىرىــدىن يهنه بىرىــدە   4654

ــيىلگهن ــهللهم  : مۇنــــداق دېــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ــبهر ســ پهيغهمــ
  : تۆگىسىدىن چۈشۈپ، مېنىڭ تۆگهمنى ھاسىسى بىلهن ئۇردى، ئاندىن

  : ئۇ يهنه. ـ دېدى! ــ قېنى ئهمدى مىنگىن
خوتۇنىــڭ بىــلهن ئهقىللىــق بــاالڭ بولــۇش  ــــ ئۆيــۈڭگه بارغىنىڭــدا

. يېتىپ كهلـدىم  سهھهردەمهن . ـ دېدى! نىيىتىدە بىر تۆشهكته بولغىن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . ھهممىمىز مهسجىدكه باردۇق

  : مهسجىدنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا ئىكهن، ئۇ
  : مهن. ەپ سورىدىـ د ــ ئهمدى كهلدىڭمۇ؟

  : ئۇ. ىمـ دېد ــ ھهئه،
ــاز      ــئهت نام ــپ ئىككــى رەك ــۇپ، مهســجىدكه كىرى ــۆگهڭنى قوي ـــ ت ـ

ــۇغىن، ــدى ئوق ــ دې ــۇدۇم . ـ ــاز ئوق بىاللنــى . مهن مهســجىدكه كىرىــپ نام
تۆگهمنىڭ پـۇلىنى تارتىـپ بېرىشـكه بۇيرۇغانىـدى، ئـۇ ماڭـا ئېغىـرراق        
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ئاندىن ئۆيگه قاراپ ماڭدىم، كېتىۋېتىپ ئارقامغا . قىلىپ تارتىپ بهردى
  : ارىسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبۇرۇلۇپ ق

ئهمــدى ”: مهن ئىچىمــدە. ـــ دەۋېتىپتــۇ ! ــــ جــابىرنى چــاقىرغىن  
ئـۇ تـۆگه كـۆزۈمگه    . دەپ ئۆيلىـدىم  “تۆگىنى قايتۇرۇپ بېرىدىغان بولـدى 

) مهن قايتىـپ كهلسـهم  . (شۇنداق سهت كۆرۈنىـدىغان بولـۇپ قالغانىـدى   
  : سهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە

  . ـ دېدى ــ تۆگهڭنى ئالغىن، پۇلمۇ سېنىڭ بولسۇن،
   )2097: بۇخارى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَفَلَْنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوٍة  - 4655
َخلِْفي فََنَخَس َبِعريِي بَِعَنَزٍة كَاَنْت َمَعـُه   فََتَعجَّلُْت َعلَى َبِعريٍ ِلي قَطُوٍف فَلَِحقَنِي َراِكٌب ِمْن

َمـا  فَاْنطَلََق َبِعريِي كَأَْجَوِد َما أَْنَت َراٍء ِمْن الْإِبِلِ فَإِذَا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ  
  . ، بنحوهُيْعجِلَُك قُلُْت كُْنُت َحِديثَ َعْهٍد بُِعُرسٍ

: بنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    ـ جابىر ئى  4655
بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن مهلۇم بىر غـازاتتىن  

مهن مىــس ـ مىــس تــۆگهمنى ئالــدىرىتىپ       . قايتىــپ كېلىۋاتــاتتۇق 
كېتىۋاتســام، ئارقامــدىن تــۆگىگه مىــنگهن بىــرى يېتىشــىپ كېلىــپ،   

تېــز  ناھــايىتى قۇۋىــدى، تــۆگهموتۆگهمنىــڭ ســۆڭگىچىگه ھاســا بىــلهن ن
ــى   ــۇپ كهتت ــدىغان بول ــى   . ماڭى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــام، پهيغهم قارىس

  :ۋەسهللهم ئىكهن، ئۇ
  : مهن ەپ سورىغانىدى،ـ د ــ نېمىگه شۇنچه ئالدىرايسهن؟

  . ىمەپ جاۋاب بهردـ د توي قىلغانىدىم، الــ يېڭى
  )5079: بۇخارى(

 يف كيس ƃ فأخذه أهل الشام يوم اƩـرة  وزادƆ قرياطا فكان: ومنها - 4656
فَلَمَّا قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ َوَدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسجَِد ِفي طََواِئِف أَْصَحابِِه  :ومنها

َملَُك فََخَرَج فََجَعلَ ُيِطيـُف  فََدَخلُْت إِلَْيِه َوَعقَلُْت الَْجَملَ ِفي َناِحَيِة الَْبلَاȓِ فَقُلُْت لَُه َهذَا َج
بِالَْجَملِ َوَيقُولُ الَْجَملُ َجَملَُنا فََبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََواقٍ ِمْن ذََهـبٍ فَقَـالَ   
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  .َكأَْعطُوَها َجابًِرا ثُمَّ قَالَ اْسَتْوفَْيَت الثََّمَن قُلُْت َنَعْم قَالَ الثََّمُن َوالَْجَملُ لَ
پهيغهمـبهر  : ـ ئۇ رىۋايهتلهرنىڭ يهنه بىرىدە مۇنداق دېـيىلگهن   4656

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تۆگىنىــڭ پۇلىغــا ئــازراق پــۇل قوشــۇپ   
بــۇ پــۇلنى . نىمــدىن ھــېچ ئايرىلمــايتتىېبــۇ پــۇل مېنىــڭ ھهمي. دىربه

ـ يىلى يهزىد ئىبنى مۇئـاۋىيه بىـلهن     63ھىجىرىيىنىڭ (ھهررە ئۇرۇشى 
خهلقى ئارىسىدا مهدىنىنىڭ يۇقىرى تهرىپىـدىكى سـايلىقتا يـۈز     مهدىنه

  . بولغان كۈنى شاملىقالر ئېلىۋالغان) بهرگهن ئۇرۇش

ــدە مۇنــداق دېــيىلگهن  ــۇ رىۋايهتلهرنىــڭ يهنه بىرى بىــز مهدىــنىگه : ئ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      ،قايتىپ كهلگهندىن كېيىن

ــر ــوپ بى ــج   ت ــلهن مهس ــاھابىلىرى بى ــردىس ــۆگىنى  . ىدكه كى ــۇ ت مهنم
بـاغالپ قويـۇپ مهسـجىدكه كىرىـپ،      مۇمىياغـا مهسجىدنىڭ ئالدىـدىكى  

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ـ دېدىم ــ تۆگهڭنى باغالپ قويدۇم،
  : ۋەسهللهم تۆگىنىڭ يېنىغا چىقىپ

 ،يلىنىـپ چىققانـدىن كېـيىن   ــ دېـگهچ، ئـۇنى ئا    ــ بۇ بىزنىڭ تـۆگه، 
  :بىرەيلهننى تىلال ئهكىلىشكه بۇيرۇپ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ــ دېـدى  ! ــ ئۇنى جابىرغا بېـرىڭالر 
  :هندىنۋەسهللهم كېيىن م

  :ەپ سورىدى، مهنـ د ــ پۇلنى تاپشۇرۇپ ئالدىڭمۇ؟

  : ئۇ. ـ دېدىم ــ ھهئه، ئالدىم،

  . دېدىـ  ــ پۇلمۇ، تۆگىمۇ سېنىڭ بولسۇن،
   )2861: بۇخارى(

 -صلى اهللا عليه وسلم-أَقَْبلَْنا ِمْن َمكَّةَ إِلَى الَْمِديَنِة َمَع َرُسولِ اللَِّه : ومنها - 4657
   .يَجَمِل ياْعأفَ
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بىـز  : ـ ئۇنىڭ رىۋايهتلىرىدىن يهنه بىرىـدە مۇنـداق دېـيىلگهن     4657
هدىـنىگه  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن مهككىـدىن م    

  . يولدا مېنىڭ تۆگهم ھېرىپ قالدى. قاراپ يولغا چىقتۇق
  )2718: بۇخارى(

َعْن َجابِرٍ اْشَتَراُه بِطَرِيقِ َتُبوَك أَْحِسُبُه قَالَ بِأَْرَبعِ عن عبيد اهللا بن مقسم  - 4658
   .أََواقٍ

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   ۇـ ئ   4658 ــدۇلالھ ئىبنــى مىقســهمدىن رى بهي
مهن ئـۇ تـۆگىنى تهبـۇك يولىـدا     : ئهنهۇ مۇنـداق دېـگهن  جابىر رەزىيهلالھۇ 
  . سېتىۋالغانىدىم تۆت ئۇقىيه ئالتۇنغا

   )2718: بۇخارى(

َوَعْن َعطَاٍء  .بَِوِقيٍَّة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ اْشَتَراُه َجابِرٍ َعْن َوْهبٍ َعْن - 4659
. َوَهذَا َيكُونُ َوِقيَّةً َعلَى ِحَسابِ الدِّيَنارِ بَِعَشَرِة َدَراِهَم. َبَعِة َدَنانَِريَوغَْيرِِه َعْن َجابِرٍ أََخذُْتُه بِأَْر

َعْن َساِلمٍ َعـْن َجـابِرٍ    َو. َوقَالَ اَألْعَمُش َعْن َساِلمٍ َعْن َجابِرٍ َوِقيَّةُ ذََهبٍ .َولَْم ُيَبيِّنِ الثََّمَن
. َوقَْولُ الشَّْعبِىِّ بَِوِقيٍَّة أَكْثَُر. ةَ َعْن َجابِرٍ اْشَتَراُه بِِعْشرِيَن ِديَناًراَوقَالَ أَُبو َنْضَر. بِِمائََتْى ِدْرَهمٍ

  .قَالَُه أَُبو َعْبِد اللَِّه. اِالْشِتَراȓُ أَكْثَُر َوأََصحُّ ِعْنِدى
ــداق       4659 ــۇ مۇن ــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــدە ج ـ ۋەھبنىــڭ رىۋايىتى

هى ۋەسهللهم ئۇ تۆگىنى بىر ۋەقىيـيه  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي: دېگهن
ئهتا ۋە باشقىالرنىڭ رىۋايىتىدە جابىر رەزىيهلالھۇ ... ئالتۇنغا سېتىۋالدى
بـۇ تـۆت   ... مهن ئۇ تۆگىنى تۆت تىلالغا سېتىۋالدىم: ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

بىـر  . تىلال شۇ ۋاقىتتىكى ھېساب بويىچه بىـر ۋەقىيـيه ئـالتۇن بولىـدۇ    
ــوغ  ــۇ تۆگىنىــڭ ســېتىلغان  . را كېلىــدۇتىلــال ئــون تهڭگىــگه ت ئهممــا ب

ــان   ــا توختىمىغـ ــر باھاغـ ــۇلى ئېنىـــق بىـ ــدىكى پـ ــنىڭ . ۋاقتىـ ئهئمهشـ
سالىمدىن نهقىل قىلغان رىۋايىتىدە جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر 
ــا      ــيه ئالتۇنغـ ــر ۋەقىيـ ــۇنى بىـ ــهللهمنىڭ ئـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

ىــر رىۋايىتىــدە جــابىر ســالىمنىڭ يهنه ب. ســېتىۋالغانلىقىنى ئېيتقــان
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئــۇنى 
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ئهبــۇ نهزرە جــابىر  .كۈمــۈش تهڭگىــگه ســېتىۋالغانلىقىنى ئېيتقــان 200
 20پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۇنى  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ
ــا ســېتىۋالدى، ــۋايهت قى  تىلالغ ــ دېگهنلىكىنــى رى ــانـ شــهئبىينىڭ . لغ

  . ـ دېيىلگهن بىر ۋەقىييهگه سېتىۋالدى،: رىۋايىتىدە
   )715: مۇسلىم(

قدمت مكة فوجدت هبا أبا حنيفة، وابن : عبد الوارث بن سعيد قال َعْن - 4660
ما تقول يف رجل باع بيعا وشرȓ شرطاÝ : أŸ ليلى، وابن شƎمة، فسألت أبا حنيفة، قلت

البيـع جـائز،   «: فقال Ż أتيت ابن أŸ ليلى فسألته »باطلالبيع باطل، والشرȓ «: قال
يـا  : فقلت »والشرȓ جائز البيع جائز«: Ż أتيت ابن شƎمة فسألته فقال »والشرȓ باطل

 فأتيت أبـا حنيفـة  . سبحان اهللا، ثالثة من فقهاء العراق اختلفتم علي يف مسألة واحدة
م عن Ʈارب بن دثار عن جابر بـن  ال أدري ما قاال حدثƗ مسعر بن كدا: فأخƎته فقال
 بعت النƑ صلى اهللا عليه وسلم ناقة وشرƥ ƃ ȓالنه إىل اƫدينة البيع جائز«: عبد اهللا قال
  . »والشرȓ جائز
مهن مهككىــگه : ـ ئابــدۇلۋارىس ئىبنــى ســهئد مۇنــداق دەيــدۇ    4660

ــال، ئىبنــى شــىبرىمه      ــۇ لهي ــفه، ئىبنــى ئهب ــۇ ھهنى ــۇ يهردە ئهب كېلىــپ، ئ
  :مهن ئهبۇ ھهنىفهدىن. الر بىلهن ئۇچراشتىماق ئۆلىمقاتارلى

ــ دەپ   ــ شهرت قويۇپ مال ساتقان ئادەمگه قانـداق پهتىـۋا بېرىسـهن؟   
  : ئۇ. سورىدىم

ئانـدىن  . ـ دەپ پهتىـۋا بهردى  ،ــ بۇ سودا ئىناۋەتسىز، شهرتمۇ ئىناۋەتسىز
مهن ئىبنى ئهبۇ لهيالنىـڭ قېشـىغا بېرىـپ، ئۇنىڭـدىن ئهينـى مهسـىلىنى       

  : ئۇ. سورىدىم
ئانـدىن  . ــ دەپ جـاۋاب بهردى   ــ سودا دۇرۇست، ئهمما شهرت ئىناۋەتسىز،

شىغا بېرىپ، ئۇنىڭـدىنمۇ ئهينـى مهسـىلىنى    ېمهن ئىبنى شىبرىمهنىڭ ق
  : ئۇ. سورىدىم

  : ئاندىن مهن. ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ سودىمۇ، شهرتمۇ دۇرۇست،
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لىرى تـۇرۇپ، بىـر   ئۈچىلىسـى ئىراقنىـڭ فىقهىشۇناسـ   ! لالھاــ سۇبهان
ئاندىن ئهبۇ ھهنىفهنىڭ . ـ دېدىم مهسىلىدە ماڭا پهرقلىق جاۋاب بېرىشتى،
  : ئۇ. قېشىغا بېرىپ، ئهھۋالنى ئۇنىڭغا ئېيتتىم

ــۋا بهرگهنلىكىنـــى    ــۇنداق پهتىـ ــدەپ شـ ــىنىڭ نېمىـ ــۇ ئىككىسـ ـــ ئـ ــ
بىلمهيمهن، ئهمما ماڭا ئهمر ئىبنى شۇئهيب ئاتىسـى شـۇئهيبتىن بوۋىسـى    

ــدۇلالھ ئ ــڭ   ئاب ــۇ ئهنهۇنى ــر رەزىيهلالھ ــى ئهم ــهلاللالھۇ  : ىبن ــبهر س پهيغهم
ــ دېگهنلىكىنـى    ئهلهيهى ۋەسهللهم شهرت قويۇپ مال سېتىشتىن توسقان،

. ـ دېدى شۇڭا ئۇ سودا ئىناۋەتسىز، شهرتمۇ ئىناۋەتسىز،. سۆزلهپ بهرگهنىدى
ئاندىن مهن ئىبنى ئهبـۇ لهيالنىـڭ قېشـىغا بېرىـپ، ئۇنىڭغىمـۇ ئهھـۋالنى       

  : بهرگهنىدىم، ئۇمۇ ئېيتىپ
ــۋا بهرگهنلىكىنـــى    ــۇنداق پهتىـ ــدەپ شـ ــىنىڭ نېمىـ ــۇ ئىككىسـ ـــ ئـ ــ
بىلمهيــمهن، ئهممــا ماڭــا ھىشــام ئىبنــى ئــۇرۋە ئاتىســى ئــۇرۋەدىن ئائىشــه   

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى  : رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ
ــ   رۇغانىـدى، قىلىشـىمغا بۇي  دبهرىرە رەزىيهلالھۇ ئهنهانى سـېتىۋېلىپ ئـازا  

شــۇڭا ســودا جــايىز، ئهممــا شــهرت     . دېگهنلىكىنــى ســۆزلهپ بهرگهنىــدى  
ئانــدىن ئىبنــى شــىبرىمهنىڭ قېشــىغا بېرىــپ،     . ېــدى، ـ د   ئىناۋەتســىز

  : ئۇنىڭغىمۇ ئهھۋالنى تولۇق ئېيتىپ بهرسهم، ئۇمۇ
ــۋا بهرگهنلىكىنـــى    ــۇنداق پهتىـ ــدەپ شـ ــىنىڭ نېمىـ ــۇ ئىككىسـ ـــ ئـ ــ

ئىبنى كىدام مۇھارىـب ئىبنـى دىسـاردىن    بىلمهيمهن، ئهمما ماڭا مىسئهر 
ــڭ   ــۇ ئهنهۇنىـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــى   : جـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ مهن پهيغهمـ

ۋەسهللهمگه تۆگه ساتقانىدىم، ئۇ مهدىنىگه مىنىپ بېرىۋېلىشىمنى شـهرت  
شـۇڭا سـودىمۇ، شـهرتمۇ    . ــ دېگهنلىكىنـى سـۆزلهپ بهرگهنىـدى     قىلغانىدى،

  . ①ـ دېدى ،زجايى
   )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُجلًا ذَكََر ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 4661
  . َوَسلََّم أَنَُّه ُيْخَدُع ِفي الُْبُيوعِ فَقَالَ إِذَا َباَيْعَت فَقُلْ لَا ِخلَاَبةَ

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 6386(ھهيسهمى  ①
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: مـا مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    4661
بىر ئادەم پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئۆزىنىـڭ سـودىدا      
ئالدىنىپ قالىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  

  :ۋەسهللهم
دەپ تهلىـم  ــ   !دېگىن “ش يوقلالودىندا گ”: مال ساتقان ۋاقتىڭداــ 
  . بهردى

   )2117: بۇخارى(

ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحَق َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّاٍن قَالَ ُهَو َجدِّي ُمْنِقذُ َعْن  - 4662
ْبُن َعْمرٍو َوكَانَ َرُجلًا قَْد أََصاَبْتُه آمَّةٌ ِفي َرأِْسِه فَكََسَرْت ِلَساَنُه َوكَانَ لَا َيَدُع َعلَى ذَِلـَك  

أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَـالَ لَـُه إِذَا   التَِّجاَرةَ َوكَانَ لَا َيَزالُ ُيْغَبُن فَ
 أَْنَت َباَيْعَت فَقُلْ لَا ِخلَاَبةَ ثُمَّ أَْنَت ِفي كُلِّ ِسلَْعٍة اْبَتْعَتَها بِالِْخَيارِ ثَلَاثَ لََيالٍ فَإِنْ َرِضـيتَ 

  . ا َعلَى َصاِحبَِهافَأَْمِسْك َوإِنْ َسِخطَْت فَاْرُدْدَه
ئـۇ  : ـ مۇھهممهد ئىبنى يهھيـا ئىبنـى ھهببـان مۇنـداق دەيـدۇ       4662

مېنىڭ بوۋام مۇنقىز ئىبنى ) ئالدىنقى ھهدىستىكى ناتۇنۇش ئادەم(ئادەم 
يېرىلىـپ  ) مهلۇم بىـر غازاتتـا تـاش تېگىـپ    (ئۇنىڭ بېشى . ئهمر بولىدۇ

ۇپمـــۇ شـــۇنداق ھالـــدا تۇر. كېتىـــپ، تىلـــى گاچىلىشـــىپ قالغانىـــدى
. لېكىن ھهمىشه سودىدا ئۇتۇلـۇپ كېتهتتـى  . تىجارەتنى تاشلىمىغانىدى

شۇڭا ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشـىغا كېلىـپ،   
: ئهھۋالنى ئېيتقانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

ھهر  ئانـدىن سـهن   !دېگىن “ش يوقالولدىندا گ”: مال ساتقان ۋاقتىڭدا«
ــارلىق ھهققــى     ــۈچ كــۈنگىچه ئىختىي ــال ســېتىۋالغىنىڭدا، ئ قېــتىم م

رازى  .شۇ ئارىدا مالغا رازى بولسـاڭ، ئالسـاڭ بولىـدۇ   . بىلهن سېتىۋالغىن
  . ①دېدى» !ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بهرگىن ،بولمىساڭ

   )2355: ئىبنى ماجه(
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كَانَ ُيَبايُِع َوأَنَّ أَْهلَُه أََتْوا النَّبِيَّ َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُجلًا كَانَ ِفي ُعقَْدِتِه َضْعٌف َو - 4663
ْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه اْحُجْر َعلَْيِه فََدَعاُه َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  . الَْبْيعِ فَقَالَ إِذَا َباَيْعَت فَقُلْ َهاَء َوَهاَء َولَا ِخلَاَبةَفََنَهاُه فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي لَا أَْصبُِر َعْن 
 تىلـى كـېكهچ بىـر   : ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    4663

ئۇنىـڭ ئائىلىسـىدىكىلهر   . ئادەم بولۇپ، تىجـارەت بىـلهن شـۇغۇللىناتتى   
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

ـــ  ئــۇنى تىجــارەت قىلىشــتىن توســقان بولســاڭ،! رەســۇلۇلالھ ــــ ئــى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۇنى   ،شۇنىڭ بىلهن. دېيىشتى

  :چاقىرىتىپ، تىجارەت قىلىشتىن توسقانىدى، ئۇ
ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــايمهن، ! ـ ــاي تۇرالم ــدى  مهن تىجــارەت قىلم ــ دې . ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ئۇنــداق بولســا بــۇ مــۇنچه پــۇل ”: ســهن ســودا قىلغــان ۋاقتىڭــدا  ،ـ

ـ ! دەپ سودا قىلغىن “ش يوقولالبولسۇن، بۇ مۇنچه پۇل بولسۇن، دىندا گ
  . ①دېدى

   )1250: تىرمىزى(

َعْبد الَْمجِيِد ْبن َوْهبٍ قَالَ قَالَ ِلي الَْعدَّاُء ْبُن َخاِلِد ْبنِ َهـْوذَةَ أَلَـا    عن - 4664
َك ِكَتاًبا كََتَبُه ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قُلُْت َبلَى فَأَْخَرَج ِلي ِكَتاًبا َهذَا أُقْرِئُ

 َما اْشَتَرى الَْعدَّاُء ْبُن َخاِلِد ْبنِ َهْوذَةَ ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْشـَتَرى 
  . َعْبًدا أَْو أََمةً لَا َداَء َولَا غَاِئلَةَ َولَا ِخْبثَةَ َبْيَع الُْمْسِلمِ الُْمْسِلَم ِمْنُه

ئهددائ ئىبنــى : ـ ئابدۇلمهجىــد ئىبنــى ۋەھــب مۇنــداق دەيــدۇ    4664
  :خالىد ئىبنى ھهۋزە ماڭا

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا يېزىـپ بهرگهن بىـر   
  : مهن. ـ دېدى ى، مهن ئۇنى ساڭا ئوقۇپ بېرەيمۇ؟پارچه خهت بار ئىد

. ئـۇ بىـر پـارچه خهتنـى چىقىرىـپ ئوقـۇپ بهردى      . ــ دېـدىم   ــ بولىـدۇ، 
نىــڭ پهيغهمبىــرى هللابــۇ، ئهددائ ئىبنــى خالىــد ئىبنــى ھهۋزە ا«: ئۇنىڭــدا
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مۇھهممهدتىن سېتىۋالغان بىر قۇلنىڭ ھۆججىتى بولۇپ، بۇ قۇلنىڭ نه 
) ئـارىمىزدا ئهھـدە بـار قهۋمـدىن    (ئـۇ  . وقئهيىبى، نه سهت قىلىقلىـرى يـ  
بۇ سودا مۇسۇلماننىڭ مۇسـۇلمان بىـلهن   . ئولجا ئېلىنغان قۇلمۇ ئهمهس

» )يهنـى ئالـدامچىلىق يوقتـۇر   (قىلىدىغان سودىسىغا تولـۇق ئۇيغۇنـدۇر   
  . ①دەپ يېزىلغانىكهن

  )1216: تىرمىزى(

 َمـا  َهـذَا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى بِيُّالنَّ ِلي كََتَب قَالَ َخاِلٍد ْبنِ الَْعدَّاِء َعْن - 4665
 ِمـنْ  الُْمْسـِلمِ  َبْيـعَ  َخاِلٍد ْبنِ الَْعدَّاِء ِمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ُمَحمٌَّد اْشَتَرى
  . غَاِئلَةَ َولَا ِخْبثَةَ َولَا َداَء لَا الُْمْسِلمِ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ۇنـداق دەيـدۇ  ـ ئهددائ ئىبنى خالىـد م  4665
ئهددائ  نىـڭ نىـڭ پهيغهمبىـرى مۇھهممهد  هللابۇ، ا«: ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

نىــڭ ھــۆججىتى بولــۇپ، بــۇ ســودا ىئىبنــى خالىــدتىن ســېتىۋالغان قۇل
. مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمان بىلهن قىلىدىغان سودىسىغا تولۇق ئۇيغۇندۇر

ئولجـا  ) ئهھـدە بـار قهۋمـدىن    ئـارىمىزدا (بۇ قولنىڭ ھېچ ئهيىبى يـوق ۋە  
دەپ » ئېلىنغانمۇ ئهمهس، شۇنداقال ئۇنىڭ ھـېچ سـهت قىلىقلىـرى يـوق    

  . خهت يېزىپ بهرگهن
  )ۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغانب(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجلًا أَقَاَم ِسلَْعةً َوُهَو ِفـي   - 4666
فََحلََف بِاللَِّه لَقَْد أَْعطَى بَِها َما لَْم ُيْعِط ِلُيوِقَع ِفيَها َرُجلًا ِمْن الُْمْسِلِمَني فََنَزلَـْت إِنَّ   السُّوقِ

  . الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَِليلًا الْآَيةَ
: نـداق دەيـدۇ  ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ ئهۋفا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇ  4666

بىر ئادەم بازاردا مال سېتىۋېتىپ، گهرچه قولىدىكى مـالنى ئهزان ئالغـان   
بولســىمۇ، مۇســۇلمانالرنى زىيــان تــارتقۇزۇش مهقســىتىدە ئــۇنى قىمــمهت 

نىــڭ نــامى بىــلهن يالغــان قهســهم هللائالغــانلىقىنى ئىســپاتالش ئۈچــۈن ا
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ە ا بهرگهن ئهھــدىنى ۋقــهللا: ئىچكهنىــدى، مۇنــۇ ئــايهت نازىــل بولــدى    
ــاخىرەتته     ــىدىغانالر ئ ــگه تېگىش ــا بهدەل ــهملىرىنى ئازغىن ــڭ هللا(قهس نى

هللا ھېچقانداق نېسىۋىگه ئېرىشهلمهيدۇ، قىيـامهت كـۈنى ا  ) رەھمىتىدىن
رەھمهت كـۆزى  (سۆز قىلمايدۇ، ئۇالرغا ) ئۇالرنى خۇش قىلىدىغان(ئۇالرغا 
پاكلىمايـدۇ، ئـۇالر قـاتتىق    ) گۇناھلىرىـدىن (قارىمايـدۇ، ئـۇالرنى   ) بىلهن

  . ئازابقا قالىدۇ
   )2088: بۇخارى(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ   - 4667
   .الُْمْسِلُم أَُخو الُْمْسِلمِ لَا َيِحلƌ ِلُمْسِلمٍ َباَع ِمْن أَِخيِه َبْيًعا ِفيِه َعْيٌب إِلَّا َبيََّنُه لَُه

مهن : ـ ئۇقبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       4667
ــهللهمنىڭ  ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ ــۇلمان «: پهيغهمـــ مۇســـ

ــۇلماننىڭ يهنه بىـــر   ــۇڭا بىـــر مۇسـ ــۇلماننىڭ قېرىندىشـــىدۇر، شـ مۇسـ
ــوغرا ئهمهس،     ــار مــالنى سېتىشــى ت مۇســۇلمان قېرىندىشــىغا ئهيىبــى ب

ــدارغا ئۇنىــڭ ئهيىب » ىنــى ئوچــۇق ئېيتىــپ ساتســا بولىــدۇ پهقهت خېرى
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

  )2246: ئىبنى ماجه(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعلَى ُصْبَرِة طََعـامٍ   - 4668
ا َهذَا َيا َصاِحَب الطََّعامِ قَالَ أََصاَبْتُه السََّماُء َيـا  فَأَْدَخلَ َيَدُه ِفيَها فََنالَْت أََصابُِعُه َبلَلًا فَقَالَ َم

  . َرُسولَ اللَِّه قَالَ أَفَلَا َجَعلَْتُه فَْوَق الطََّعامِ كَْي َيَراُه النَّاُس َمْن غَشَّ فَلَْيَس ِمنِّي
پهيغهمـبهر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        4668

ۋەســهللهم بىــر دۆۋە ئاشــلىقنىڭ يېنىــدىن ئۆتــۈپ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى 
كېتىۋېتىــپ، قــولىنى ئارىســىغا تىقىــپ باققانىــدى، قــولى نهملىشــىپ  

  : ئاشلىق ئىگىسىگه ،شۇنىڭ بىلهن. قالدى
  : ـ دېگهنىدى، ئۇ ــ بۇ نېمه قىلىق؟
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پهيغهمـبهر  . ــ دېـدى   يامغۇردا قالغانىـدى، ! نىڭ پهيغهمبىرىهللاــ ئى ا
  :سهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە

ۆل ئاشـلىقنى ئادەملهرنىـڭ كـۆرۈپ ئېلىشـى ئۈچـۈن ئۈسـتىگه       ھـ ــ 
چىقىرىــپ قويســاڭ بولمامــدۇ؟ كىمكــى ئالــدامچىلىق قىلســا، بىــزدىن 

  . ـ دېدى ئهمهس،
   )102 :مۇسلىم(

 فَلَْيَس غَشََّنا َمْن:َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ اللَِّه، َعْبِد َعْن - 4669
   .النَّارِ ِفي َوالِْخَداُع َوالَْمكُْر ِمنَّا،

ــدە   4669 ــئۇدنىڭ رىۋايىتى ــى مهس ــ ئىبن ــهلاللالھۇ  : ـ ــبهر س پهيغهم
: ســۆزىدىن كېــيىندېــگهن » بىــزدىن ئهمهس«: ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ

ــا كىرىشــكه ســهۋەب   « ــدامچىلىق قىلىــش دوزاخق ھىيلىگهرلىــك ۋە ئال
  . ①ت قىلىنغاندېگهنلىكى قوشۇپ رىۋايه» بولىدۇ

  )»ئهلسهغىر«؛ 10234: »ئهلكهبىر«(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن اْبَتاَع  قالَعْن َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر  - 4670
  . لَْي لََبنَِها قَْمًحاُمَحفَّلَةً فَُهَو بِالِْخَيارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ َردََّها َردَّ َمَعَها ِمثْلَ أَْو ِمثْ

ــۋايهت    - 4670 ــادىن رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لىنـــى چىڭقالغـــان ســـېغىن مـــال سېتىۋالســـا، ئـــۈچ ېكىمكـــى ي«
ــدۇ   ــى بولى ــارلىق ھهقق ــۈنگىچه ئىختىي ــۇنى  . ك ــۇ ئ ــۇددەت (ئهگهر ئ ــۇ م  ب

قـايتۇرۇپ بهرسـه، سـېغىپ ئىچـكهن سـۈتنىڭ بىـر       ) ئىچىدە ئىگىسـىگه 
  . ②»ياكى ئىككى ھهسسىسىدە بۇغداي بىلهن بىرگه قايتۇرۇپ بېرىدۇ

   )3446: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
لېكىن ئاسـىم  . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر): 6341(ى ھهيسهم ①

 .ئىبنى بهھدەلهنىڭ ئهسته تۇتۇۋېلىش قابىلىيىتىنىڭ تۆۋەنلىكى ھهققىدە تاالش ـ تارتىش بار، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 746(ئهلبانى  ②
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قَالَ َعْمٌرو كَانَ َها ُهَنا َرُجلٌ اْسُمُه َنوَّاٌس َوكَاَنْت ِعْنَدُه إِبِلٌ ِهيٌم فَذََهَب  - 4671
َي اللَُّه َعْنُهَما فَاْشَتَرى ِتلَْك الْإِبِلَ ِمْن َشرِيٍك لَُه فََجاَء إِلَْيِه َشرِيكُُه فَقَالَ بِْعَنـا  اْبُن ُعَمَر َرِض

ِتلَْك الْإِبِلَ فَقَالَ ِممَّْن بِْعَتَها قَالَ ِمْن َشْيǸٍ كَذَا َوكَذَا فَقَالَ َوْيَحَك ذَاَك َواللَِّه اْبـُن ُعَمـَر   
َشرِيِكي َباَعَك إِبِلًا ِهيًما َولَْم َيْعرِفَْك قَالَ فَاْسَتقَْها قَالَ فَلَمَّا ذََهَب َيْسَتاقَُها فََجاَءُه فَقَالَ إِنَّ 

  . فَقَالَ َدْعَها َرِضيَنا بِقََضاِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َعْدَوى
يهنــى (مۇشــۇ ئهتراپتــا : ـ ئهمــر ئىبنــى دىنــار مۇنــداق دەيــدۇ    4671
نهۋۋاس ئىسىملىك بىر ئادەم بولۇپ، ئۇنىڭ سۇغا قانمايـدىغان  ) مهككىدە

ئابــدۇلالھ . كېســهلگه گىرىپتــار بولــۇپ قالغــان بىــر تۆگىســى بــار ئىــدى
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا ئـۇ تـۆگىنى نهۋۋاسـنىڭ شـېرىكىدىن       

  :شېرىكى ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ. سېتىۋاپتۇ
  :ـ دېگهندە، ئۇ ،ىمتــ ھېلىقى تۆگىنى سېتىۋەت

ئــۇ، تــۆگىنى ئالغــان ئــادەمنى . ـــ دەپ ســوراپتۇ ــــ كىمــگه ســاتتىڭ؟
  : تهرىپلهپ بېرىپتىكهن، نهۋۋاس
نىڭ نامى بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇ ئـادەم     هللاــ ئاپال، ئوبدان قىلماپسهن، ا

ــ دەپتــۇ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا بولىــدۇ،  ئانــدىن . ـ
  :ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا بېرىپئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمه

ــ مېنىڭ شېرىكىم ساڭا سۇغا قانماس تۆگىنى سېتىپتۇ، ئۇ سېنى 
  : ئۇ. ـ دەپتۇ ،يتتىتونىما

نهۋۋاس تـۆگىنى  . ــ دەپتـۇ   تۆگىنى ئېلىپ كهتكىن، ،ــ ئۇنداق بولسا
  : ھهيدەپ ماڭغاندا، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

قـــويغىن، بىـــز پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ـــــ ئـــۇنى قويـــۇپ
ـــ  دېــگهن ھــۆكمىگه رازى بولــدۇق،» كېســهل يۇقمايــدۇ«: ۋەســهللهمنىڭ

  . دەپتۇ
  )2099: بۇخارى(
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قَالَ َماِلك َعْن َناِفعٍ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 4672
النَّْجشِ قَالَ َماِلك َوالنَّْجُش أَنْ ُتْعِطَيُه بِِسلَْعِتِه أَكْثََر ِمْن ثََمنَِها َولَـْيَس ِفـي   َوَسلََّم َنَهى َعْن 

  . َنفِْسَك اْشِتَراǗَُها فََيقَْتِدي بَِك غَْيُرَك
ـ ئىمام مالىك نافىئتىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ     4672

ــ     ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــڭ مۇنـ ــبهر : دۇئهنهۇمانىـ پهيغهمـ
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مالغا يالغان خېرىدار بولۇشـتىن توسـقان  

بىراۋنىڭ : ئىمام مالىك يالغان خېرىدار بولۇشنى مۇنداق چۈشهندۈرگهن
ــدىغان مېلىنــى باشــقىالرنىڭ ســاڭا ئهگىشــىپ ئېلىشــى     ــۆزەڭ ئالماي ئ

ڭ ئهسـلى  ئۈچۈن يالغاندىن ئالغاندەك بولۇۋېلىپ، مال ئىگىسىگه مالنىـ 
  . دار بولغانلىقتۇرقىممىتىدىن يۇقىرى پۇل بېرىشىڭ يالغان خېرى
   )1392: مالىك(

  . َيِحلƌ لَا َباِطلٌ ِخَداٌع َوُهَو َخاِئٌن رًِبا آِكلُ النَّاجُِش أَْوفَى أَبِي اْبُن َوقَالَ - 4673
يالغـان خېرىـدار بولغـۇچى    : ـ ئىبنى ئهبۇ ئهۋفـا مۇنـداق دەيـدۇ     4673

ئــــۇ، ئالــــدامچىلىق ۋە . گهن، خىيــــانهتخور ھېســــابلىنىدۇجــــازانه يــــې
  . ئهمهس تقىزىلكۆزلۈك بولۇپ، ھهرگىز دۇرۇس

   )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا  - 4674
كَْبانَ َولَا َيبِْع َبْعُضكُْم َعلَى َبْيعِ َبْعȐٍ َولَا َتَناَجُشوا َولَا َيبِْع َحاِضٌر ِلَباٍد َولَا ُتَصـرُّوا  َتلَقَّْوا الرُّ

َها الَْغَنَم َوَمْن اْبَتاَعَها فَُهَو بَِخْيرِ النَّظََرْينِ َبْعَد أَنْ َيْحَتِلَبَها إِنْ َرِضَيَها أَْمَسـكََها َوإِنْ َسـِخطَ  
  . اًعا ِمْن َتْمرٍَردََّها َوَص

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4674
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىلهرنىڭ     « ــان كىش ــپ كېلىۋاتق ــلىق ئېلى ــا ئاش ــلىقنى بازارغ ئاش
ئالدىغا چىقىپ سېتىۋالماڭالر، بىرىڭالرنىـڭ سودىسـىنى يهنه بىـرىڭالر    

ۇن، يالغان خېرىدار بولماڭالر، يېزىلىقنىڭ مېلىنى شـهھهرلىك  بۇزمىس
ــڭ ي   ــېغىن مالالرنىـ ــۇن، سـ ــېتىپ بهرمىسـ ــاپ  ېسـ ــى چىڭقـ لىنلىرىنـ
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ــاتماڭالر ــالنى   . س ــۇنداق م ــى ش ــاي(كىمك ــۈتىنى  ) ئۇقم ــا، س سېتىۋالس
: ســاغقاندىن كېــيىن مۇنــداق ئىككــى ئىشــنىڭ ياخشىســىنى قىلىــدۇ 

ئهگهر نـارازى   .ېتىۋالغان بولىـدۇ ئهگهر مالغا رازى بولسا، سېتىۋالغىنى س
  . قايتۇرۇپ بېرىدۇبولسا، بىر سا خورما بىلهن ئىگىسىگه 

   )2150: بۇخارى(

َعْن قَْيلَةَ أُمِّ َبنِي أَْنَمارٍ قَالَْت أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي   - 4675
َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي اْمَرأَةٌ أَبِيُع َوأَْشَترِي فَإِذَا أََرْدُت أَنْ أَْبَتـاَع   َبْعȐِ ُعَمرِِه ِعْنَد الَْمْرَوِة فَقُلُْت

أَبِيَع الشَّْيَء ُسْمُت بِِه أَقَلَّ ِممَّا أُرِيُد ثُمَّ زِْدُت ثُمَّ زِْدُت َحتَّى أَْبلُغَ الَِّذي أُرِيُد َوإِذَا أََرْدُت أَنْ 
ْن الَِّذي أُرِيُد ثُمَّ َوَضْعُت َحتَّى أَْبلُغَ الَِّذي أُرِيُد فَقَالَ َرُسولُ اللَّـِه  الشَّْيَء ُسْمُت بِِه أَكْثََر ِم

ُترِيِديَن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتفَْعِلي َيا قَْيلَةُ إِذَا أََرْدِت أَنْ َتْبَتاِعي َشْيئًا فَاْسَتاِمي بِِه الَِّذي 
  . ا أََرْدِت أَنْ َتبِيِعي َشْيئًا فَاْسَتاِمي بِِه الَِّذي ُترِيِديَن أَْعطَْيِت أَْو َمَنْعِتأُْعِطيِت أَْو ُمنِْعِت َوإِذَ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ قهيله رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ  4675
مهن . قىلىۋاتـاتتى  بنـى تـاۋا  ەئهلهيهى ۋەسهللهم مهلۇم بىـر ئۆمرىـدە مهرۋ  

  : ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ

ــى   ـــ ئ ــۇلى هللاـ ــڭ رەس ــارەت      مهن ! نى ــېتىپ تىج ــپ ـ س ــال ئېلى م
ئهگهر بىرەر نهرسىنى سـېتىۋالماقچى بولسـام،   . مهندىغان بىر ئايالقىلى

 ـ  ئۆزەم ئالماقچى بولغان باھادىن تۆۋەن باھاغا تالىشىمهن، ئاندىن ئۆرلهپ
ئهگهر بىــرەر نهرســىنى  . ئــۆرلهپ، ئالمــاقچى بولغــان باھاغــا چىقىــمهن    

ئــۆزەم ســاتماقچى بولغــان باھــادىن يــۇقىرى باھــا      ســاتماقچى بولســام،  
ــدىن   ــويىمهن، ئان ــۈرۈپ    ق ــۈرۈپ ـ چۈش ــا   چۈش ــان باھاغ ــاتماقچى بولغ ، س

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدىم چۈشىمهن،

ئۇنــــداق قىلمىغىــــن، ئهگهر بىــــرەر نهرســــىنى ! ــــــ ئــــى قهيــــله
االلمىغىن، ئـۆزەڭ  لىغىن ياكى ئـ سېتىۋالماقچى بولساڭ، مهيلى ئۇنى ئاال

ئهگهر بىــرەر نهرســىنى ســاتماقچى  . ئالمــاقچى بولغــان باھاغــا تاالشــقىن 
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بولساڭ، مهيلى ئۇنى بهرگىن ياكى بهرمىگىن، ئۆزەڭ كۆڭلۈڭگه پۈككهن 
  . ①ـ دېدى! باھانى قويغىن

   )2204: ئىبنى ماجه(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 479(ئهلبانى  ①



 

611 

  
  مۇندەرىجه

  1  ........................................................  ھهدىسلهر توپلىمى
بۇ كىتابتا ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا قىسقىچه 

  3  ........................................................................................  چۈشهنچه
وسۇلۇپ قېلىش، ھهجگه ئۈلگۈرەلمهسلىك، فىدىيه بېرىش ھهج سهپىرىدە ت

  9  ..................................................................  ۋە شهرتلىك ھهج قىلىش
مهككىگه كىرىش، مهككىدىن چىقىش ۋە مۇھهسسهب دېگهن جىلغىدا 

  21  .........................................................................................  قونۇش
  33  ..................  ۋاكالىتهن ھهج قىلىش ۋە كىچىك بالىنىڭ ھهج قىلىشى

تهشرىق كۈنلىرىدە تهكبىر ئېيتىش، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
خۇتبىلىرى، قانچه قېتىم ھهج، قانچه قېتىم ئۆمرە قىلغانلىقى ۋە ئۇندىن 

  39  ..........................................................................  پائالىيهتلهرباشقا 
مهككه ۋە كهئبىنىڭ پهزىلىتى، ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى قىلماسلىقنىڭ ھارام 

بولۇشى، زەمزەم، ئۇ يهردىكى ئهزان، كهئبىنىڭ يوپۇقى ۋە سۇ تارقىتىش 
  55  ....................................................................  ھهققىدىكى ھهدىسلهر

كهئبىنىڭ قۇرۇلمىسى، بىنا قىلىنىشى، ئۇنىڭ يىقىتىلىشى ۋە شۇنىڭغا 
  81  ....................................................................  مۇناسىۋەتلىك ئىشالر

مهدىنىنىڭ پهزىلىتى، ھهرەم ئىكهنلىكى ۋە شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك 
  107  .................................................................................  رمهسىلىله

ۋەسهللهمنىڭ مهسجىدى، ئۇنى زىيارەت  ئهلهيهىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ 
  135  ...............  قىلىشنىڭ پهزىلىتى ۋە مهدىنىنىڭ بهلگىلىك ئورۇنلىرى

  153  .......................................................................  ىق قىلىشقۇربانل
  175  ..................................................................................  ئوۋ ئوۋالش

  189  ..............................................  مال سويۇشنىڭ قائىدە ـ يوسۇنلىرى
  205  .................................  ى ھارام، مهكرۇھ ۋە مۇباھ بولغان ھايۋانالرگۆش

  225  ....  ئۆلتۈرۈشكه تېگىشلىك ۋە ئۆلتۈرمهسلىككه تېگىشلىك جانلىقالر
  239  .............................................  قۇربانلىقلىرى ئهقىقه، فهرەئ ۋە ئهتىرە

  251  ..........................................................  بۆلۈمى قهسهم

  273  ............................................................  بۆلۈمى نهزىر



 

 612

  283  ...........................................................  بۆلۈمى نىكاھ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بهزى ئاياللىرىغا 
  283  .................................................................................  ئۆيلىنىشى

) نىكاھتىن بۇرۇن(ئۆيلىنىشكه تهرغىپ قىلىش، چاي ئىچۈرۈش، 
  299  .................................................  قىزنى كۆرۈش ۋە نىكاھ ئهدەپلىرى

  323ۋەلىيلهر ۋە گۇۋاھچىالر، رازىلىق ئېلىش ۋە خىلىنى تېپىش) نىكاھتا(
  331  ...................  ە چاقىرغان يهرگه بېرىشمهھرى ھهققى، توي زىياپىتى ۋ

  353  ................  ئۆيلىنىشكه توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالر ۋە ئېمىلداشلىق
دەۋرىدىكى  ، قىز تېگىشىش، جاھىلىيهت)ۋاقىتلىق نىكاھ(مۇتئه 

  375  ................  نىكاھ شهكلى، نىكاھنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئامىلالر
خوتۇنلىرى ئارىسىدا ئادىل بولۇش، ئهزلى قىلىش، غىيله، سهركهشلىك، 

  393  .................  شهرت قىلىش، ئۆزىنى ئاختا قىلىش قاتارلىق مهسىلىلهر
 –ئهرنىڭ ئايال ئۈستىدىكى ۋە ئايالنىڭ ئهر ئۈستىدىكى ھهق 

  411  ................................................................................  ھوقۇقلىرى
  435  ..............................................................  ئايالالر بىلهن ئهپ ئۆتۈش

  449  ...............  كۈنلهش، ئايالالر بىلهن يالغۇز ئولتۇرۇش ۋە ئايالالرغا قاراش
  465  ............................................................  بۆلۈمى تاالق

لىمىلهر، نىكاھتىن كېيىن يېقىنچىلىق تاالقنى ئىپادىلهيدىغان كه
قىلماي تۇرۇپ تاالق قىلىش، نىكاھتىن بۇرۇن تاالق قىلىش ۋە ھهيزدار 

  465  ...................................................  ھالهتتىكى ئايالنى تاالق قىلىش
 ئايالىنى تاالق قىلىشقا زورالنغان كىشىنىڭ، ساراڭ، مهست ۋە قۇل

  481  .......................................................  قاتارلىقالرنىڭ قىلغان تالىقى
  497  ........................................................  خۇلئى، ئىيال ۋە زىهار قىلىش

  509  .......  لهنهت ئېيتىشىش، بالىنى نهسهبگه چېتىش ۋە تېپىۋېلىنغان باال
  537  ........................  ئىددەت تۇتۇش، ئىستىبرا، ماتهم تۇتۇش، بالىغا قاراش

سېتىشقا بولمايدىغان نىجىس نهرسىلهر، تېخى قولىغا ئالمىغان مالنى 
مىغان مېۋىلهرنى سېتىش، باشاقتىكى بۇغداينى سېتىش، تېخى پىش

تاغارغا ئېلىنىپ بولغان بۇغدايغا تېگىشىش، دەرەخنىڭ ئۈستىدىكى ھۆل 
مېۋىنى قۇرۇق مېۋىگه تېگىشىش، بۇنىڭدىن ئىستىسنا قىلىنىپ 

  573  .....................  ھاجهتمهنلهرگه بېرىلگهن رۇخسهت ۋە باشقا مهسىلىلهر



 

613 

مال ساتقاندا شهرت قىلىش، ئىستىسنا قىلىش، ھىله ئىشلىتىش، 
ئهيىبىنى يوشۇرۇش ۋە يالغان خېرىدار بولۇشقا ئوخشاش سودىدا دۇرۇس 

  591  ......................  بولمايدىغان ئىشالرنى قىلىشنىڭ ئهيىب ئىكهنلىكى
 
  




