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Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм
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Азиз ва муҳтарам мусулмон биродарлар! Оллоҳ таъоло ушбу ояти-каримада таҳорат
ҳақида шундай марҳамат қилади: "Эй мўминлар, намозга турганингизда юзларингизни
ҳамда қўлларингизни чиғаноқларигача ювингиз, бошларингизга масҳ тортингиз (яъни нам
қўлларингиз билан силангиз) ва оѐқларингизни ошиқларигача ювингиз! Агар жунуб
бўлсаларингиз, чўмилингиз! Агар бемор ѐ мусофир бўлсангиз ѐки сизлардан биров
ҳожатхонадан чиққан бўлса ѐҳуд хотинларингизга қўшилган бўлсаларингиз ва (мазкур
ҳолатларда) сув топа олмасангиз, покиза тупроқ билан таяммум қилингиз (яъни юзингиз
ва қўлларингизни покиза тупроқ билан силангиз). Оллоҳ сизларга машаққат қилмоқни
истамайди, балки сизларни поклашни ва шукр қилишларингиз учун сизларга Ўз
неъматини комил қилиб беришни истайди." (Моида:6)

 إن أويت يدغِن/  سىػج رسِل ا﵀ صىل ا﵀ غيل ه وسنه يلِل/ وغي أيب َر رة ريض ا﵀ غٌٍ كال
ً
ٌ
. ٍوخفق غني
 فنيفػل،ٍيِم املياوث ؽرا حم نْي وي آذار الِضِء فىي اسخعاع وٌله أن يعيل ؽرح
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қилиб: Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам:
"Умматим Қиѐмат куни таҳорат нишоналари сабабли юзлари ва қўл-оѐқлари оппоқ нур
бўлган ҳолда чақирилади, қайсиларингиз мана шу оппоқ нурни узун қилишга қодир бўлса,
қилсин деганларини эшитдим -дейдилар. (Муттафақун алайҳ)
Шарҳ:
Азиз биродарлар! Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бу ҳадисдаги
(умматим) деган сўзларида уммати-ижобат бўлмиш мусулмонлар назарда тутилмоқда.
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(  )يُدعَونдеган сўзларининг маъноси ѐ чақириладилар дегани ѐки номланадилар дегани.
Араб тилидаги (Ғурра) калимаси аслида от пешонасидаги оқ қашқа бўлиб, кейинчалик
гўзаллик тимсоли, шон-шуҳрат ва яхши ном билан эсланиш маъносида ишлатилган; ушбу
ҳадисдаги маъноси эса, Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам умматининг юзларида
бўладиган нурдир. Яъни бу уммат ушбу гўзал сифат билан сифатланган ҳолда қиѐмат
куни барча халойиқнинг кўз олдида шу сифат билан чақирилади. (Таҳжил) калимаси эса,
аслида отнинг оѐқларидаги оқ ранг бўлиб, бу ҳадисда нур маъносида ишлатилган. Ислом
уммати бошқа умматлардан таҳорат аъзоларидаги мана шу нур билан ажралиб туради.
Ҳадисдаги (ғурра ва таҳжил) калималари нур маъносида келганлиги учун ҳам, ушбу
ҳадисда фақат ғуррани зикр қилинди. Абу Ҳурайрадан ҳадисни ривоят қилган Нуъайм
роҳимаҳуллоҳ: "Ҳадисдаги: ( فنيفػل،ٍ )فىي اسخعاع وٌله أن يعيل ؽرحяъни: қайсиларингиз мана шу
оппоқ нурни узун қилишга қодир бўлса, қилсин -деган жумла пайғамбаримизнинг
гапларими ѐки Абу Ҳурайраникими билмайман."-дейдилар. Ибн Ҳажар роҳимаҳуллоҳ:
"Бу жумла шу ҳадисни ривоят қилган ўнта саҳобийдан бирортасининг ривоятида йўқ,
шунингдек Нуъаймдан бошқа Абу Ҳурайрадан ривоят қилган ровийларнинг ривоятида
ҳам йўқ."-деган эканлар. (Фатҳул-Борий, Ибн Ҳажар) Шунинг учун ҳам Ибн Қоййимга
ўхшаш баъзи уламолар бу жумла Абу Ҳурайранинг гапларидан бўлиб, ҳадисга (мудраж)
қилинган, яъни ҳадисга киргизилган дейдилар. Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ушбу:
"...қайсиларингиз мана шу оппоқ нурни узун қилишга қодир бўлса, қилсин." -деган жумла
ни таҳоратда ювилиши лозим бўлган миқдордан зиѐда қилиш деб таъвил қилиб, таҳорат
қилаѐтганда болдирларининг ярми ва елкаларигача ювар эдиларда: "Мен нуримни узун
қилишни ѐқтираман." - дер эдилар. Баъзида: "Бу тақинчоқ ўрни." – дер эдилар.

 حتنؼ احلنيث وي املؤوي حيد يتنؼ الِضِء رواه/  سىػج خنييل صىل ا﵀ غنيٍ وسنه يلِل/وغٌٍ كال
.اسنه
Яна Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қилиб: "Халилим соллаллоҳу алайҳи ва саллам:
"Тақинчоқ мўмин кишининг таҳоратда сув етган ўринларига етади." - деганларини
эшитдим." –дейдилар. (Муслим ривояти)
Шарҳ:
Қиѐмат кунида эркагу-аѐл ҳаммалари олтин, кумуш ва марварид тақинчоқлар тақишар
экан. Оллоҳ таъоло бу ҳақида Инсон сурасида шундай марҳамат қилади: "Уларнинг
устларида яшил ипак ва шойи либослар бўлиб, улар кумуш билакузуклар билан
безангандирлар ва Парвардигорлари уларни ниҳоятда покиза шароб-ла суғоргандир.
(Инсон: 21) Ҳаж сурасида эса: "Албатта Оллоҳ иймон келтирган ва яхши амаллар қилган
зотларни остидан дарѐлар оқиб турадиган жаннатларга дохил қилур. Улар у жойда
олтиндан бўлган билакузуклар ва марварид-маржонлар билан безанурлар, либослари эса
ҳарир-ипак бўлур."-дейди. (Ҳаж: 23) Ушбу оятлар жаннатдаги ҳар бир эркагу-аѐл мана шу
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уч турдаги тақинчоқлар билан безаниши ва бу тақинчоқлар таҳоратда ювиладиган
аъзолардан сув теккан ўринларгача етиб боришига далолат қилади. Демак инсоннинг
билаклари олтин, кумуш ва марварид тақинчоқлар билан тўлиқ безатилар экан. Бу эса ўзўзидан таҳоратнинг фазилати нақадар буюк эканлигини яққол намоѐн қилади. Оллоҳ
таборака ва таъолодан ҳаммамизни жаннат аҳлидан қилишини ва унга киришга сабаб
бўладиган барча эзгу-амалларни қилишга муваффақ қилишини сўраб қоламиз.

 وي حِضأ فأحسي/  كال رسِل ا﵀ صىل ا ﵀ غنيٍ وسنه/ وغي غرىان ةي غفان ريض ا﵀ غٌٍ كال
.  خرجج خعاياه وي جسده حىت ختر وي حتج أظفاره رواه اسنه،الِضِء
Усмон ибн Аффон розияллоҳу анҳу ривоят қилиб айтадилар: Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи ва саллам: "Кимда-ким таҳорат қилиб, уни аъло даражада амалга оширса, унинг
гуноҳлари жасадидан, ҳаттоки тирноқлари остидан чиқиб кетади."–деганларини эшитдим.
(Муслим ривояти)
Шарҳ:
Демак таҳорат қилиш инсон гуноҳлари тўкилишига сабаб бўлар экан; бу эса, нафақат
қўлу-оѐқлар, балки унинг тирноқ остиларига ўхшаш нозик ўринларидан ҳам гуноҳлари
тўкилишига олиб келар экан. Бу каби ҳадислар таҳоратнинг нақадар улуғ бир ибодат
эканига далолат қилади. Шундай экан, бу улуғ ибодатни қилаѐтган вақтда мўмин киши
қўйидаги нарсаларни ҳис қилиши керак бўлади:
1. Бу билан Оллоҳ таъолога қурбат ҳосил қилаѐтганини ҳис қилиши керак.
2. Таҳорат қилаѐтганда Оллоҳ таъолонинг: "Эй мўминлар, намозга турганингизда
юзларингизни ҳамда қўлларингизни чиғаноқларигача ювингиз, бошларингизга
масҳ тортингиз (яъни нам қўлларингиз билан силангиз) ва оѐқларингизни
ошиқларигача ювингиз!"-деган раббоний бўйруғига бўйсунаѐтганини ҳис қилиши
керак.
3. Таҳорат қилаѐтганда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг суннатларига
эргашаѐтганини ҳис қилиш.
4. Оллоҳ таъолодан қилаѐтган таҳоратига буюк ажру-савобларни ато этишини
исташи ва шунга ўта ташна бўлиши керак. Ҳолбуки таҳорат фазилати ва унинг
ажру-савоблари ҳақида кўплаб ҳадислар келган.

، وي حِضأ َكذا/  رأيج رسِل ا﵀ صىل ا﵀ غنيٍ وسنه حِضأ ورل وضِيئ َذا ذه كال/ وغٌٍ كال
ً
.  واكًج صَلحٍ واشيٍ إىل املس د ًافنث رواه اسنه،ٍؽفر هل وا حلدم وي ذًت
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Яна Усмон ибн Аффон розияллоҳу анҳу ривоят қилиб айтадилар: Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи ва саллам менинг таҳоратимдек таҳорат қилганларини кўрдим, сўнгра шундай
дедилар: "Ким таҳоратни худди шундай қилса, унинг ўтган гуноҳлари кечирилади ва
намози ва масжидга бориши нафл бўлади." (Муслим ривояти)
Шарҳ:
Азиз ва муҳтарам мусулмон биродарлар! Ислом уммати бурунги бошқа умматлардан
фарқли ўлароқ умри қисқа бўлишига қарамасдан қиладиган озгина солиҳ амалига жуда
катта ажру-мукофотлар олар экан. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам ушбу
ҳадисда: "Ким таҳоратни худди шундай қилса, унинг ўтган гуноҳлари кечирилади ва
намози ва масжидга бориши нафл бўлади."-дедилар. Бошқа ҳадисда эса: "Беш вақт намоз
шу намозлар ораларидаги гуноҳларга каффорат бўлади."-дедилар. Яна бошқасида:
"Модомики катта гуноҳлардан четланилар экан беш вақт намоз ва Жума кейинги
Жумагача ва Рамазон кейинги Рамазонгача қилинган гуноҳларга каффорат бўлади."-деган
эканлар.
Агар бирон киши: "Таҳорат гуноҳларга каффорат бўлади –дейилса, намоз нималарга
каффорат бўлади? Бордию, намоз гуноҳларга каффорат бўладиган бўлса, Жумалар ва
Рамазонлар нималарга каффорат бўлади? Шунингдек Арафа куни рўза тутиш икки йилга
каффорат, Ошуро куни рўза тутиш бир йилга каффорат бўладиган бўлса, яна кимнинг
омин деб дуо қилиши фаришталарнинг омин деганига мос келса, унинг ўтган гуноҳлари
кечирилишлигига сабаб бўлса, буни қандоқ тушунмоқ лозим-деб эътироз билдирса, нима
деб жавоб берилади? Бунга жавобни имом Нававий (Саҳиҳ Муслим) шарҳида шундай
зикр қиладилар: "Уламолар айтишларича мазкур нарсалардан ҳар бири гуноҳларга
каффорат бўлишга ярайди. Агар каффорат қиладиган сағийра гуноҳлар топилса, ўшаларга
каффорат бўлади, агар кабийра ва сағийра гуноҳлар топилмаса, мазкур нарсалар сабабли
ҳасанотлар ѐзилиб, даражалар кўтарилади. Агар кабийра гуноҳлар учрайдиган бўлсаю,
сағийра гуноҳлар топилмаса, ўша кабийра гуноҳларни енгиллатади деб умид қиламиз.
Валлоҳу аълам." (Саҳиҳ Муслим шарҳи, Нававий) Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва
салламнинг ушбу ҳадисдаги: "...ва намози ва масжидга бориши нафл бўлади."-деган
сўзларининг маъноси қўйидагича: Яъни унинг ўқийдиган намози ва масжидга юриб
бориши таҳорат аъзоларига боғлиқ бўлган гуноҳларнинг каффорат бўлишига қўшимча
бўлар экан. Агар бошқа аъзоларнинг гуноҳлари бўлса, ўшаларга каффорат бўлади,
бўлмаса, унда даражаларининг баланд бўлишига сабаб бўлади. (Синдийнинг Ибн Можага
ѐзган ҳошиясидан)

 أو-  إذا حِضأ امػتد املسنه/ وغي أيب َر رة ريض ا﵀ غٌٍ أن رسِل ا﵀ صىل ا﵀ غنيٍ وسنه كال
، أو وع آخر كعر املاء، خر وي وجٍُ لك خعيئث ًظر إ ُا ةػيّنيٍ وع املاء،ٍُ فؾسل وج- املؤوي
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 فإذا، أو وع آخر كعر املاء، خر وي يديٍ لك خعيئ ٍث اكن ةعشخُا يداه وع املاء،ٍفإذا ؽسل يدي
ً
 حىت خير ًليا وي، أو وع آخر كعر املاء، خرجج لك خعيئ ٍث اشخُا رجَله وع املاء،ٍؽسل رجني
.اَّلًِب رواه اسنه
Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қилишларича: Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва
саллам шундай деган эканлар: "Муслим (ѐки мўмин) банда таҳорат қилиб, юзини ювса,
унинг юзидан икки кўзи билан қараб қилган барча гуноҳлар сув билан (ѐки охирги қатра
сув билан) чиқиб кетади. Икки қўлини ювса, улардан қўллари билан қилган барча
гуноҳлари сув билан (ѐки охирги қатра сув билан) чиқиб кетади. Икки оѐғини ювса,
оѐғлари билан юриб қилган барча гуноҳлари сув билан (ѐки охирги қатра сув билан) чиқиб
кетади. Ҳатто гуноҳлардан покиза ҳолда чиқади." (Муслим ривояти)

Шарҳ:
Бу ҳадиси шариф ҳам таҳорат амалининг фазилатига далолат қилади. Ҳадисдаги: "Муслим
(ѐки мўмин) банда..." ва "...сув билан (ѐки охирги қатра сув билан)..."-деган жумлалар
ҳадисни ривоят қилган ровий тарафидан қилинган шакдир, чунки Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи ва саллам биринчи жумлада ѐ "муслим" деганлар ѐки " мўмин ", иккинчи жумлада
эса, ѐ "сув билан" ѐки "охирги қатра сув билан" деганлар. Валлоҳу аълам. Ушбу муборак
ҳадисда: "Муслим (ѐки мўмин) банда таҳорат қилиб, юзини ювса, унинг юзидан икки кўзи
билан қараб қилган барча гуноҳлар сув билан (ѐки охирги қатра сув билан) чиқиб
кетади...дейилиб, буни мўмин-мусулмонларга хосланди, чунки кофир кишининг қилган
таҳорати биронта ҳам гуноҳига каффорат бўлмайди. (ал-Мунтақо Муваттонинг шарҳи)
Азиз ва муҳтарам биродарлар! Мана шу ҳадис билан ушбу дарсимизни якунлаймиз ва
Оллоҳ таъоло хоҳласа, келгуси дарсимизда (Таҳорат фазилати ҳақидаги боб)да зикр
қилинган бошқа ҳадисларнинг шарҳларини давом эттирамиз.
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املىنكث امػربيث السػِديث– الر اض
املكخب اتلػاوين لدلغِة واإلرشاد وحِغيث اجلا ات ةالربِة
 1430ه
 2009م –

﴿ دروس ر اض الّصاحلْي ﴾
ةاب فضل الِضِء
« ةالنؾث األوزبليث »

أةِ غتد الرمحي امّنسيف

اراجػث /شىس ادليي دراغيم

حلِق امعتع وامّنرش مػىِم املسنىْي
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