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Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

ةاب ـضن الْضْء
)(اجلزء اثلاين

Таҳорат фазилати ҳақидаги боб
(давоми)

Алҳамду лиллаҳи ваҳдаҳ вассолату вассаламу ала ман ла набийя баъдаҳ

 وإٍا إن، الصالم غويكى دار قْمٍ مؤيَني/ وغَُ أن رشْل ا﵀ صىل ا﵀ غويُ وشوى أىت املقربة ـقال
 أٍخى/  أو لصَا إخْاٍك يا رشْل ا﵀ ؟ قال/  وددت أٍا قد رأيَا إخْاٍَا قالْا،شاء ا﵀ ةكى الحقْن
 ليؿ حػرف يٌ لى يأت ةػد يٌ أيخك يا رشْل ا﵀ ؟/  وإخْاٍَا اذليٌ لى يأحْا ةػد قالْا،أصحايب
ً
ٌ
ٌ
ٌ خين
 ةىل يا/  أال يػرف خيوُ ؟ قالْا،ةّى
ظّري
ةني
هث
حمج
ؽر
هل
رجال
 أرأيج لْ أن/ـقال
ٍ دِى
ٍ خين
ٍ
ً
.  وأٍا ـرطّى ىلع احلْض رواه مصوى، ـإٍّى يأحْن ؽرا حمجوني يٌ الْضْء/ قال،رشْل ا﵀
Яна Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича: Расулуллоҳ соллаллоҳу
алайҳи ва саллам қабристонга келиб: "Ассалому алайкум эй мўмин қавмлар жамоаси!
Бизлар Оллоҳ хоҳласа, сизларнинг орқаларингиздан эргашиб борурмиз. Биз
биродарларимизни кўришимизни хоҳлардим!"-дедилар. Саҳобалар: Биз сизнинг
биродарларингиз эмасми?-дейишган эди. "Сизлар менинг саҳобаларим, биродарларимиз
эса ҳануз келишгани йўқ."-дедилар. Улар: Эй Расулуллоҳ! Умматингиздан ҳануз келмаган
кишиларни қандай танийсиз?-дейишганда, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам:
"Агар бирон кишининг пешонаса оқ қашқали, оѐғи оқ холли оти қоп-қора отларни орасида
бўлса, уни танимайдими?"-дедилар. Саҳобалар: "Эй Расулуллоҳ! Албатта танийди"дейишди. Шунда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Менинг умматим таҳорат
сабабли юзлари ва қўл-оѐқлари оппоқ нурли бўлган ҳолда келадилар, мен эса Ҳавзга
улардан олдин бориб тураман."-дедилар. (Муслим ривояти)
Шарҳ:
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Ушбу ҳадис ҳам олдин ўтган ҳадислар сингари таҳоратнинг фазилатига далолат қилиш
билан биргаликда қабрларни зиѐрат қилган вақтда нима дейишлик керак эканлиги,
Пайғамбаримизни кўрмасдан у зотга иймон келтирган мўминларнинг фазилати ва
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг охиратдаги Ҳавзларини зикрини ҳам ўз
ичига олган. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам одамлар эндигина мусулмон
бўлган пайтларида қалблари қабрларга боғланиб, улардан фитналаниб қолмасликлари
учун аввалига қабрларни зиѐрат қилишдан қайтарган эдилар. Кейинроқ эса, иймон
уларнинг қалбларидан мустаҳкам жой олгач: “Сизларни қабрларни зиѐрат қилишдан
қайтарган эдим, энди зиѐрат қилаверинглар, чунки у сизларга охиратни эслатади”,-деб,
зиѐрат қилишга буюрдилар. Чунки мусулмон киши қабрларни зиѐрат қилганда, унга
кечагина у билан бирга ер устида еб-ичиб, ўйнаб-кулиб юрган суюкли ѐру-биродарлари,
бағрига босиб эркалатадиган жондан азиз ота-онаси каби кимсалар бугунги кунда ер
остида, қоп-қоронғи қабрлар ичида танҳо ўзлари ѐтганлигини ва улар қилган амаллари
учун гаровга қўйилганликларини эслатади, ва бу билан унинг қалби юмшайди, кўз олдига
қиѐмат ва унда рўй берадиган воқеъалар гавдаланади ва ўзининг охират кунига тақдим
қилган амалларининг нақадар оз эканлиги ҳақида фикр юритиб, янада солиҳ амалларни
кўпроқ қилишга ва Оллоҳ таъолонинг бандаларига зулм-ситам қилмасликка ундайди.
Ҳолбуки тонгда биз билан салом-алик қилган баъзи инсонлар кечга бориб, улар учун
қачонлардир қазиб қўйилган икки энлик, қоронғи бир чуқурдан ўз жойларини
эгаллашлари, шунингдек кечаси биз билан сўҳбатлашиб, гўѐки ўзини жуда узоқ умр
кўрадигандек тасаввур қилган баъзи ѐру-биродарларимиз тонгга келиб оѐқ-қўлларини
ўзлари қимирлата олмайдиган жонсиз мурдага айланиб қолишлиги бизларга биз ҳам бир
кун келиб, шуларнинг ҳолига тушишимизни ва ўшанда бизга ҳам фақат қилган
амалларимизгина ҳамроҳ бўлишлигини эслатишга кифоя қилмайдими?! Шундай экан
кўпроқ қабрстонларни зиѐрат қилиб, қабр эгаларига салом беришимиз ва уларнинг
ҳақларга дуойи-хайрлар қилиб туришимиз керак бўлади, тойинки ўлимни ва охиратни
ѐдимиздан чиқариб қўймайлик. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламдек муборак
зот ўзлари "Бақейъ" қабристонига тез-тез чиқиб, қабр эгаларига салом бериб турар эдилар.
Ҳадисдаги "...дора " калимаси "ҳовли эгалари" ѐки "жамоат" ѐки "манзил" маъносида
келган. Уламолар ўлим ҳақиқат бўлатуриб, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам
нима учун: "...Оллоҳ хоҳласа,..."-деганликларида ихтилоф қилишиб, бир неча қавлларни
зикр қилишган экан. Шу қавллардан энг кучлироғи бу иборадаги "иншооллоҳ"-деб
қилинган истисно шак учун эмас, балки Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу
сўзни табаррук қилиб ва Оллоҳ таъолонинг: " Ва бирон нарса ҳақида: «Мен албатта эртага
қилгувчиман», дея кўрманг, магар «Иншооллоҳ, Оллоҳ хоҳласа» (денг. Бу сўзни айтишни)
унутиб қолдирган вақтингизда (ѐдингизга тушиши билан) Парвардигорингизни зикр
қилинг (яъни, «иншооллоҳ», денг) (Каҳф: 23-24) "-деган бўйруғига бўйсуниб
айтганликларидир.
Иккинчиси: Бу сўзловчининг ўз гапини безатиб айтадиган одати.
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Учинчиси: Бу ҳадисдаги "Оллоҳ хоҳласа" деган ибора - айни мана шу жойда уларнинг
ортидан боришлик учун ишлатилган.
Тўртинчиси: Оллоҳ хоҳлаган вақтда сизларга эргашамиз деган маънода.
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Биз биродарларимизни кўришимизни
хоҳлардим!" - деб, биродарлари билан учрашишликни орзу қилдилар. Саҳобалар: Биз
сизнинг биродарларингиз эмасми?-дейишганда: "Сизлар менинг саҳобаларим..."-дедилар,
яъни саҳобалар Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламга ҳам биродар ҳам саҳоба
бўлиб, улардан кейинги барча мусулмонлар у зотнинг биродарлари бўлар экан.
Саҳобалар: "Эй Расулуллоҳ! Умматингиздан ҳануз келмаган
кишиларни қандай
танийсиз?-дейишганда, Расулуллоҳ: "Агар бирон кишининг пешонаса оқ қашқали, оѐғи оқ
холли оти қоп-қора отларни орасида бўлса, уни танимайдими?"-деб, уларнинг таҳорат
амали орқали эришган охиратдаги гўзал аломатларини зикр қилдилар. Оллоҳ таборака ва
таъолодан барчамизни Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг чин
биродарларидан қилишини ва у кишининг суннатларига эргашишликни сўраб, у зоти
бобаракот билан Фирдавс жаннатларида бирга қилишини сўраймиз. Ҳадисда зикр
қилинган ҳавз Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳавзлари бўлиб, у ҳақида
имом Муслим қилган ривоятда: "Ҳавзимнинг масофаси бир ойлик, бурчаклари бир-бирига
тенг, суви кумушдан оқроқ, ҳиди мискдан хушбўйроқ, кўзалари осмондаги юлдузлар
сонидек, ва ким ундан бир марта ичса, шундан сўнг ҳаргиз чанқамайди."-деган эканлар.
Оллоҳ таъолодан ҳаммамизни у зотнинг ҳавзларига тушиб, ундан ичишлигимизни насиб
қилишини ва ундан қувиладиган бахтсиз кимсалардан қилмаслигини сўраб қоламиз.

ُ ويرـع ة، أال أدهكى ىلع يا يًحْ ا﵀ ةُ اخلطايا/ وغَُ أن رشْل ا﵀ صىل ا﵀ غويُ وشوى قال
 واٍخظار، وكرثة اخلطا إىل املصاجد، إشتاغ الْضْء ىلع املاكره/  قال، ةىل يا رشْل ا﵀/ ادلرجات ؟ قالْا
. الصالة ةػد الصالة؛ ـذهكى الرباط؛ ـذهكى الرباط رواه مصوى
Яна Абу Ҳурайрадан ривоят қилинишича Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам:
Сизларни Оллоҳ у билан гуноҳларни ўчириб юборадиган ва даражаларни оширадиган
нарсаларга далолат қилмайми?"-дегандилар, саҳобалар: Эй Расулуллоҳ! Далолат қилингдейишди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Қийинчиликларга қарамасдан
таҳоратни тўлиқ қилиш, масжидларга кўп қатнаш ва намоз сўнгидан намоз кутиб туриш,
бу эса риботдир, бу эса риботдир!"-дедилар. (Муслим ривояти)
Шарҳ:
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам кўпинча зеҳнга ўрнашиб қолиши ва
тушунарли бўлиши учун гапни савол ва жавоб услубида қилар, баъзида уни икки-уч марта
такрорлар эдилар.
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Қози Иѐз: " )

ْ َْ
 ( حمْ اخل َ َطايَاяъни гуноҳлар ўчирилиши уларнинг кечирилишидан киноя.

Яна гуноҳларнинг номаи-аъмолдан ўчирилишига ҳам эҳтимоли бор. У ҳолда бу
гуноҳларнинг кечирилишига далил бўлади."-деган эканлар.

َ ( َو َرـْع
) ادل َر َجات

яъни

даражаларни оширилишидан мақсад Жаннатдаги манзилларнинг баланд қилиниши экан.

ْ
ْ
) ( َوإِشتَاغ ال ُْ ُضْء

таҳоратни тўла-тўкис қилиш дегани.

َ ْ
) (ال ًَاك ِرهяъни қийинчиликлар –

дегани. Бу эса қаттиқ совуқ ва бадандаги хасталик каби нарсалар орқали бўлади. Лекин
илиқ сув бўлатуриб, ажрим кўпайсин деб, атайлаб совуқ сув билан таҳорат қилиш ѐки
масжидга яқин йўл бўлатуриб, узоқ йўлдан боришлик машруъ ибодат эмас экан.

ْ َْ َ
)رثة اخل ُ َطا
(ل

яъни кўп қадам ташлаб бориш уйнинг масжиддан узоқлиги ва тез-тез унга

бориб туриш маъносида келган. (Саҳиҳ Муслим, Нававий)

َ َ
ْ َ َ
َ ْ
) الصالة
الصالة َبػد
 (اٍ ِخظارяъни

намоз сўнгидан намоз кутиб туришдан мақсад унинг

вақтини ѐки жамоатини кутиб туриш. Мусулмон киши намозни танҳо ѐки жамоат билан
бирга ўқигандан сўнг масжидда ѐ уйида уни кутиб ўтиришлик билан фикри машғул
бўлиши, ѐки қўли ишдаю, кўнгли намозда бўлиши намоз сўнгидан намоз кутиб

َ ُ ْ ِّر

ََ

َ ُ ْ ِّر

ََ

туришининг катта аломатидир. (Туҳфатул-Аҳвазий) ) ـذ ِهكى الرباط ـذ ِهكى الر ةاط

( яъни

бу тарғиб қилинган риботдир. Рибот аслида бир нарсага ўзини боғлаб қўйиш дегани, гўѐки
намозхон ўзини мана шу ибодатга боғлаб қўйгандек. Яна бунинг энг афзал рибот ѐки
енгил ва осон рибот деган эҳтимоллари ҳам бор. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва
саллам бу сўз аҳамиятли ва диққатга сазовор бўлганлиги учун такрорлаб айтдилар. (Саҳиҳ
Муслим, Нававий) Қисқаси ушбу ҳадисда санаб ўтилган барча ибодатларга бепарво
қарамасдан номайи-аъмолларимизни ажру-савоблар билан тўлдиришга катта аҳамият
беришимиз керак бўлади. Оллоҳ таъолодан ҳаммамизни ўзи севадиган ва ўзи рози
бўладиган амалларга муваффақ қилишини сўраймиз.

 اهطّْر شطر/  قال رشْل ا﵀ صىل ا﵀ غويُ وشوى/ يالك األشػري ريض ا﵀ غَُ قال
ٍ وغٌ أيب
.اإليًان رواه مصوى
 ويف ابلاب حديد غًرو ةٌ غبصث ريض ا﵀ غَُ الصاةق يف آخر ةاب. وقد شتق ةطْهل يف ةاب الصرب
ٌ
ٌ
ٌ
. مجن يٌ اخلريات
ىلع
مشخًن
غظيى؛
 وِْ حديد،الرجاء
ٍ
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Абу Молик ал-Ашъарий розияллоҳу анҳу ривоят қилиб, айтишларича Расулуллоҳ
соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Таҳорат иймоннинг ярмидир."-деган эканлар. (Муслим
ривояти) Бу ҳадис "Сабр боби"да тўлиғича зикр қилинди. Ва бу бобда яна "Боб арражоъ"да ўтган Амр ибн Абсанинг ҳадиси ҳам бўлиб, у кўплаб яхшиликларни ўз ичига
олган буюк ҳадисдир.
Шарҳ:
Нававий роҳимаҳуллоҳ: Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг: "Таҳорат
иймоннинг ярмидир."-деган ҳадисларига уламолар бир неча хил маънолар беришган."дейдилар. Булар қўйидагича:
1. Таҳоратдаги ажрнинг зиѐда бўлиши иймон ажрининг ярмига етади.
2. Иймон ўзидан олдинги гуноҳларни кесиб юборади шунингдек таҳорат ҳам, лекин
таҳорат иймонсиз дуруст бўлмайди. Шу жиҳатдан таҳорат иймоннинг ярмига
ўхшаб қолиши мумкин.
3. Оллоҳ таъоло Бақара сурасида: "Оллоҳ иймонларингизни (яъни, иймон билан
ўқиган намозларингизни) зое қилгувчи эмас."(Бақара: 143)-деб айтганидек, бу
ҳадисдаги иймон сўзи ҳам намоз маъносида келган. Таҳорат эса намоз дуруст
бўлиши учун шарт, шу сабабли худди иймоннинг ярмига ўхшаб қолди, лекин
"шатр" калимаси ҳақиқий ярим бўлиши лозим эмас. Ушбу маъно қавлларнинг энг
ҳадис маъносига яқинроғи.
4. Иймоннинг маъноси қалб билан тасдиқ қилиш ва зоҳирда бўйсуниш дегани, бу
эса иймоннинг икки бўлаги, таҳорат эса намоз мазмунини ўз ичига олади
ваҳоланки намоз зоҳирда бўйсунишдир. "Ан-Ниҳоя" китобида: Бундай
бўлишининг сабаби, чунки иймон ички нажосатни поклайди, таҳорат эса, ташқи
нажосатни поклайди,-дейилган экан. (Саҳиҳ Муслим шарҳи, Нававий, ТуҳфатулАҳвазий ва Сунани Насоийнинг Синдий ҳошияси билан қилинган шарҳ)

أحد يخْضأ
ٍ ٌ يا يَكى ي/ وغٌ غًر ةٌ اخلطاب ريض ا﵀ غَُ غٌ اجليب صىل ا﵀ غويُ وشوى قال
ً
 وأشّد أن حمًدا، أشّد أن ال هلإ إال ا﵀ وحده ال رشيك هل/  ذى قال-  أو ـيصتؼ الْضْء- ـيتوؼ
. غتده ورشْهل؛ إال ـخحج هل أةْاب اجلَث اثلًاٍيث يدخن يٌ أيّا شاء رواه مصوى
. ٌ امهلل اجػوين يٌ اتلْاةني واجػوين يٌ املخطّري/وزاد اهرتيذي
Умар ибни Хаттоб розияллоҳу анҳу ривоят қилишларича Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи
ва саллам: "Қайси бирларингиз таҳоратни комил қилиб, сўнг: Ашҳаду анла илаҳа
иллаллоҳу ваҳдаҳу ла шарийка лаҳ, ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расувлуҳ-деса,
унга Жаннатнинг саккиз эшиги очилади. Ҳолбуки у бу эшиклардан хоҳлаганидан
киради."-деган эканлар. (Муслим ривояти) Имом Термизий ушбу дуодан сўнг:
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"...аллоҳуммажъалний минаттаввабийна важъалний минал мутатоҳҳирийн..."-деган дуони
зиѐда қилиб, ривоят қилганлар.
Шарҳ:
Оллоҳ таъолонинг бизга берган неъматларию, қилган эҳсонларини санаб, саноғига етиб
бўлмайди. Бунинг учун унга беадад ҳамду-санолар бўлсин! Ислом уммати барча
умматларнинг энг охиргиси бўлиб, уларнинг яшайдиган умри бошқа умматларникидан
қисқа бўлишига қарамасдан Оллоҳ уларга шундай кўп фазлу-эҳсонлар қилганки, мана шу
эҳсонларидан бири уларнинг озгина қилган амалларига ўлкан ажру-савоблар
берилишидир. Ушбу ҳадисда ҳам ўшандай ўлкан савоблар бериладиган амаллардан бири
зикр қилинмоқда. Ҳадисда айтилишича мусулмон кишининг қилган енгилгина амалини
олқишлаб, Жаннатнинг саккиз эшиги очилади, лекин у кўпроқ қилиб танилган амал
эшигидан киради. Чунки жаннат эшиглари саноқли бўлиб, улар муайян амал эгалари
учундир. (Сунани Насоийнинг шарҳи, Синдийнинг ҳошияси) Ҳадисдаги дуоларнинг
маъноси қўйидагича: "Ёлғиз ва шериксиз Оллоҳдан ўзга ҳақ илоҳ йўқлигига ва Муҳаммад
соллаллоҳу алайҳи ва саллам унинг бандаси ва элчи-пайғамбари эканлигига гувоҳлик
бераман. Парвардигоро! Мени кўп тавба қилгувчи ва покиза бандаларингдан қилгин."
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املًومث اهػربيث الصػْديث– الرياض
اعوين لرلغْة واإلرشاد وحْغيث اجلاحلات ةالربْة
املمخب اهج
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﴿ دروس رياض الصاحلني ﴾
ةاب ـضن الْضْء ()2
« ةالوؾث األوزبكيث »

أةْ غتد الرمحٌ اهنصيف

مراجػث /شًس ادليٌ دراغيم

حقْق اهطتع واهنرش هػًْم املصوًني
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