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  أربعون حديثا في فضل الجهاد
                      لىتى ھهققىده قىرىق ھهدىسىجىھادنىڭ پهز

  تأليف

  اهللا رحمه ـ التطواني األندلسي بركة محمد بن علي الحسن أبي المجاهد

  تحقيق

  تطوان  ـ هللاحفظه  ـــ بوخبزةالشيخ محمد بن األمين 

  

  ئابدۇساالم مۇجاھىد قېرىندىشىڭالر :تهرجىمه قىلغۇچى

  

  ھهدىيه غامۇجاھىدالر

  

  ت ئى پ ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى
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  تهرجىماندىن

  

  ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحم
ــ ــالرئهزى ــۇم! ز قېرىنداش ــزگه مهل ــڭهللاكى، ھهممى ــلهن  نى ــاردىمى بى ي

ئۇنىـڭ سـاھابىلىرى ۋه ئۇالرغـا  ،سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ

ئىسسـىق  ،ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى ئىسالم دىنىغا بېغىشـالپئهگهشكهنلهر 

دۈشــمىنى ۋه پۈتكــۈل ئىســالم  نىــڭهللاق ىقــانلىرىنى ئــاققۇزۇش ئــارقىل

ي به قىلغــان ھالــدا ھهقىقىــنىــڭ دۈشــمهنلىرى ئۈســتىدىن غهلــىممىتئۈ

ئىككــى ئهســىر  ئهممــا، يېقىنقــى. ياشــىغان ئىــدى ئىززهتلىــك ھاياتتــا

ــده ــۈك كــاالمى ۋه  نىــڭهللابولۇپمــۇ بۈگــۈنكى دهۋرىمىــزده  ،مابهينى بۈي

قـات -نىڭ سـۈننهتلىرىگه قـاتمۇسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ

لىرىغا ئهمهل قىلىشـقا بۇيرۇق نىڭهللامۇسۇلمانالر . ھاقارهتلهر ياغدۇرۇلدى

   .مانا بۈگۈنكىدهك خارلىققا دۇچار بولدى رىغانلىقى ئۈچۈنسهل قا

بۇيرۇغـان، بىزنـى  هللانىـڭ ھهممىسـى بىزنىـڭ الربۇ! ئهزىر قېرىنداشـالر

بۇيرۇقلىرىغـا ئهمهل  سائادهتكه ئېرىشـتۈرىدىغان-دۇنيا ۋه ئاخىرهتته بهخت

، مىز، جۈملىدىن جىھـاد ئىبـادىتىگه سـهل قارىغـانلىقىمىزىلىققىلمىغان

  .سهۋهبىدىندۇر تاشالپ قويغانلىقىمىزئۇنى ھهتتاكى 

مىكىرلىرى -بۇ جىھاد ئىبادىتى بۈگۈنكى دهۋرىمىزده كاپىرالرنىڭ ھىيله

بـۇ . سهۋهبىدىن تهشۋىق قىلىنىشتىن توختاۋسىز چهكلىنىـپ كهلمهكـته
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ـــش ھهر ـــۈزۈش ۋه تهشـــۋىق قىلى ـــادهتنى يهتك ـــۇلماننىڭ  ئىب ـــر مۇس بى

  .مهجبۇرىيىتى

؟ أال هـل بلغـت« :مۇنداق دېـگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

» اللهــــم اشــــهد فليبلــــغ الشــــاهد الغائــــب فــــرب مبلــــغ أوعــــى مــــن ســــامع: "قــــال. نعــــم :قــــالوا " 

ـــۇالر« ـــۇ؟ ئ ـــۇق يهتكۈزدۈمم ـــۇڭالر، مهن تول ـــاھ بول ـــۇق  ،ھهئه‹: ئاگ تول

 !هللائـى ‹ :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھدېگهنده،  ›يهتكۈزدىله

ار ھازىر بۇ جايـدا بـ‹ :ئاندىن، دهپ ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى ›گۇۋاھ بولغىن

غـــان كىشـــىلهرگه مېنىـــڭ ســـۆزلىرىمنى بولغـــان كىشـــىلهر، يـــوق بول

غانالرغا مىبول ىنكىلهرگه، ھازىر بولغانالر ھازىرھازىرقىالر كېي(يهتكۈزسۇن، 

 چىـدىنكۆپىنچه ھهدىـس يهتكـۈزۈلگهن كىشـى ئـۇنى ئاڭلىغۇ )يهتكۈزسۇن،

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(.»دېدى ›بهكرهك ياد ئېلىپ ساقاليدۇ

ـــقا،  ـــۇھهممهد شۇڭالش ـــى م ـــى ئىبن ـــهن ئهل ـــد ئهبۇلھهس مهن مۇجاھى

ـــڭ  ـــڭ پهز( »أربعـــون حـــديثا يف فضـــل اجلهـــاد«رهھىمهھۇلالھنى ـــى جىھادنى ىلىت

 .قـتىمتهرجىمه قىلىپ چىناملىق بۇ كىتابىنى ) قىرىق ھهدىس ھهققىده

ھهدىـس ھهققىـده كهلـگهن  40مېنىڭ بۇ كىتـابنى تهرجىـمه قىلىشـىمغا 

  :مۇنۇ پهزىلهتمۇ ئاالھىده تۈرتكه بولدى

من حفظ على أميت أربعني حديثا «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال

بعني ممــا يـــنفعهم مـــن أمــر ديـــنهم بعـــث يـــوم القيامــة مـــن العلمـــاء، وفضـــل العــامل علـــى العابـــد ســـ

  )ابن النجار(»درجة، اهللا أعلم ما بني كل درجتني

ــۇ  ــۈرهيرهئهب ــۇدىن  ھ ــۇ ئهنھ ــۇلۇلالھرهزىيهلالھ ــهللهلالھۇ رهس ــى  س ئهلهيھ

ـــهللهم ـــدۇۋهس ـــۋايهت قىلىنى ـــى رى ـــداق دېگهنلىك ـــڭ « :نىڭ مۇن مېنى

 40 غا مهنـــپهئهت بېرىـــدىغانرىىلئۇالرنىـــڭ دىنـــى ئىشـــئۈممىتىمـــدىن 
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. ئۆلىماالرنىـڭ قاتارىـدىن تۇرىـدۇ كىم ياد ئالسا، قىيامهت كۈنى نىھهدىس

دهرىـجه ئۈسـتۈن بولـۇپ، ھهر ئىككـى  70ئالىمنىڭ دهرىجىسـى ئابىـدتىن 

  .»ئهڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر هللادهرىجه ئارىسىنى 

  

ـــدا  ـــائىلهســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى  رهســـۇلۇلالھئاخىرى -ۋهســـهللهمگه، ئ

ۇالرغـا ئهگهشـكهن بـارلىق ئۋه  تابىئىنالرغـاغا، تاۋابىئاتلىرىغا، سـاھابىالر

ـــته ىشـــىنى، رهھـــمهت قىل نىـــڭهللا مـــۇئمىنلهرگه-مۇســـۇلمان جهننهت

  !ئامىين. ىشىنى سورايمهنجامالىنى كۆرۈش نېئمىتىگه مۇيهسسهر قىل

ــۇلمانلىرىغا، ــا مۇس ــۈن دۇني ــدالرغا،  پۈت ــمۇجاھى ــدالرنىڭ ئات  -امۇجاھى

زۇلۇمغـــا  بولۇپمـــۇتاۋاباتلىرىغـــا،  -ئـــائىله نىڭلهرشـــهھىد ،ائانىلىرىغـــ

ـــاراڭغۇ  ـــاجىز، بىچـــاره مۇســـۇلمانالرغا ۋه كاپىرالرنىـــڭ ق ـــان ئ ئۇچراۋاتق

ئـۆزى ئىـگه بولـۇپ  هللاغا ېتىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشـالرزىندانلىرىدا ي

ئۇالرغا سهبىر ئاتا قىلىشىنى، ئۇالرنىـڭ گۇنـاھلىرىنى ، قىلىشىنىرهھىم 

جهنـنهتلهرگه مۇيهسسـهر قىلىشـىنى  تلىكنېئمه ۋه مهغفىرهت قىلىشىنى

  !ئامىين. سورايمهن

  

  تهرجىماندىن
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم                              

بىلهن  ئىسمى نىڭهللامېھرىبان  ۋه تى شهپقهتلىكىناھاي           

  اليمهنباش

  

ـــۇ زاتنـــى . قـــا خاســـتۇرهللاانا ســـ-جىمـــى ھهمـــدۇ ،ســـىزكىىشۈبھ ئ

سـىمىزنىڭ پنه. تىلهيمىـز مهغفىـرهتئۇ زاتتىن ياردهم ۋه  ،لهيمىزمهدھىي

قــا هللايامــان خاھىشــلىرىدىن، خاتــا قىلمىشــلىرىمىزنىڭ يامانلىقىــدىن 

ــېغىنىمىز ــدايهت قىلهللا. س ــدۇھى ــېچكىم ئازدۇرالماي ــان كىشــىنى ھ  ،غ

گۇۋاھلىـــق . ئازدۇرغـــان كىشـــىنى ھـــېچكىم ھىـــدايهت قىاللمايـــدۇهللا

ن باشــقا ھېچبىــر ھهقىقىــي ئىــالھ دىــهللابېرىمهنكــى، تهڭداشســىز بىــر 

يهنه گۇۋاھلىـق . گانه ھېچقانداق شېرىكى يوقتـۇرېي - يهككههللا. يوقتۇر

نىڭ بهندىسـى ۋه هللا ئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ بېرىمهنكى، مۇھهممهد

  .ئهلچىسىدۇر

  

  :الحديث األول
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: جـاء رجـل إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال:عن أَبُو ُموَسى اْألَْشَعرِيُّ رضي اهللا عنه قـال

، َفَمـْن ِيف يَا َرُسوَل اللَّـِه الرَُّجـُل يـَُقاتِـُل لِْلَمْغـَنِم، َوالرَُّجـُل يـَُقاتِـُل لِيُـْذَكَر َوالرَُّجـُل يـَُقاتِـُل لِيُــَرى َمَكانُـهُ 

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا، فـَُهـَو قَاَل (: َسِبيِل اللَِّه؟ 

  .رواه البخاري و مسلم. )ِيف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

  

  :بىرىنچى ھهدىس

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، بىـر  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنئهشئهرى ئهلئهبۇ مۇسا 

نىڭ قېشــىغا كېلىــپ همئهلهيھــى ۋهســهلل ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ ئــادهم

ۈن ئـۇرۇش بىر ئادهم غهنىمهت ئۈچ !رهسۇلۇلالھئى «: مۇنداق دهپ سورىدى

رىشىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ، بىر ئادهم ېئاتاققا ئ-قىلىدۇ، بىر ئادهم نام

ــۇرۇش قىلىــدۇ ىشــىلىتىمهرتىۋىســىنىڭ كۆرس ــۇالردىن كىــم ،ئۈچــۈن ئ  ب

ــۇرۇش قىلغــان بولىــدۇ؟هللا ئهلهيھــى  ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ »يولىــدا ئ

نىـــڭ تهۋھىـــد كهلىمىســـىنى ئۈســـتۈنلۈككه هللا كىمكـــى«: ۋهســـهللهم

ــۇېئ ــدىكهن، ئهنه ش ــۇرۇش قىلى ــۈن ئ ــتۈرۈش ئۈچ ــۇرۇش هللا رىش ــدا ئ يولى

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( .دېدى» قىلغان بولىدۇ

  

  :الحديث الثاني

ْعــُت َرُســوَل اللَّــِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه :عــن أيب هريــرة عبــد الــرمحن بــن صــخر رضــي اهللا عنــه قــال مسَِ

 ِإنَّ َأوََّل النَّاِس يـُْقَضى يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد فَُأِيتَ بِِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها(يـَُقوُل . َوَسلَّمَ 

َكــَذْبَت َوَلِكنَّــَك قَاتـَْلــَت ِألَْن :يــَك َحــىتَّ اْسُتْشــِهْدُت قَــالَ قَاتـَْلــُت فِ  :قَــالَ  ؟َفَمــا َعِمْلــَت ِفيَهــا :قَــالَ 

َوَرُجـٌل تـََعلَّـَم اْلِعْلـَم  .ُمثَّ أُِمَر بِـِه َفُسـِحَب َعلَـى َوْجِهـِه َحـىتَّ أُْلِقـَي ِيف النَّـارِ  .فـََقْد ِقيلَ  .يـَُقاَل َجرِيءٌ 
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قَاَل تـََعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمتُـُه  ؟َوقـََرأَ اْلُقْرآَن فَُأِيتَ بِِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَهاَوَعلََّمُه 

لِيُـَقـاَل ُهـَو  َوقـَـَرْأَت اْلُقـْرآنَ  .َكَذْبَت َوَلِكنَّـَك تـََعلَّْمـَت اْلِعْلـَم لِيُـَقـاَل َعـاملٌِ :قَالَ . َرْأُت ِفيَك اْلُقْرآنَ َوقَـ 

ـــَع اللَّـــُه َعَلْيـــِه  .ُمثَّ أُِمـــَر بِـــِه َفُســـِحَب َعلَـــى َوْجِهـــِه َحـــىتَّ أُْلِقـــَي ِيف النَّـــارِ .قَـــارٌِئ فـََقـــْد ِقيـــَل  َوَرُجـــٌل َوسَّ

ــَت  ــاَل َفَمــا َعِمْل ــُه نَِعَمــُه فـََعَرفـََهــا َق ــِه فـََعرََّف ــُأِيتَ ِب ــْن َأْصــَناِف اْلَمــاِل ُكلِّــِه َف ــالَ  ؟ِفيَهــاَوَأْعَطــاُه ِم ــا  :َق َم

َفـَق ِفيَهـا ِإالَّ  لِيُـَقـاَل  .َكـَذْبَت َوَلِكنَّـَك فـََعْلـتَ : أَنـَْفْقـُت ِفيَهـا لَـَك قَـالَ تـَرَْكُت ِمْن َسِبيٍل حتُِـبُّ َأْن يـُنـْ

  رواه مسلم.)ُمثَّ أُِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه ُمثَّ أُْلِقَي ِيف النَّارِ  .فـََقْد ِقيلَ  .ُهَو َجَوادٌ 

  

  :ئىككىنچى ھهدىس

 رهسـۇلۇلالھ مهن ،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى ھۈرهيرهئهبۇ 

ــهللهلالھۇ ــهللهم س ــى ۋهس ــداق دېگهن نىڭئهلهيھ ــدىممۇن ــى ئاڭلى  :لىكىن

ئـادهم  چىقىرىلىـدىغانئۈسـتىدىن ھۆكـۈم  بولـۇپ قىيامهت كۈنى تۇنجى«

لىرىنى نېئمهتئۆز  ئۇ ئادهمنى ئېلىپ كېلىپهللا. بولغان ئادهمدۇر شهھىد

لهرده نېـئمهتسهن ئۇ ‹: دهيدۇ تائاال مۇنداقهللا. ئۇ ئادهم تونۇيدۇ تونۇتىدۇ،

مهن ســېنىڭ ‹: ئــۇ ئــادهم مۇنــداق دهيــدۇ ›قانــداق ئهمهللهرنــى قىلــدىڭ؟

: تائــاال مۇنــداق دهيــدۇهللا .›قىلىنــدىم شــهھىد يولۇڭــدا ئــۇرۇش قىلىــپ

ئۈچــۈن ئــۇرۇش يالغــان ئېيتتىــڭ، بهلكــى ســهن جۈرئهتلىــك دېــيىلىش ‹

 ۋه ئانـدىن ئـۇ دوزاخقـا بۇيرۇلىـدۇ .›بۇ سۆزلهر دېيىلىـپ بولـدى ،قىلدىڭ

ــۈز ــا تاشــلىنىدۇي ــۆرىتىلىپ دوزاخق ــۆگهنگهن ۋه  .ىچه س ــم ئ ــدىن ئىلى ئان

ئۇنىڭغـا هللا .ىنىـدۇقىل قۇرئان ئوقۇغان كىشـى ھـازىر شۇنداقال گهتكهنئۆ

: تائـاال مۇنـداق دهيـدۇهللا. ئـۇ ئـادهم تونۇيـدۇ نېئمهتلىرىنى تونۇتىدۇ،ئۆز 

ئـۇ ئـادهم مۇنـداق  ›اق ئهمهللهرنـى قىلـدىڭ؟لهرده قانـدنېـئمهتسهن ئـۇ ‹
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ن قۇرئـان ۈنىڭ رىزالىقىـڭ ئۈچـېس .گهتتىمۆئگهندىم ۋه ۆئىلىم ئ‹ :دهيدۇ

ئـالىم  يالغان ئېيتتىڭ، بهلكـى سـهن‹: تائاال مۇنداق دهيدۇهللا .›ئوقۇدۇم

بـۇ  ،ئوقـۇدۇڭ ئۈچۈنىش لدېيىگهندىڭ، قۇرئاننى قارى ۆن ئۈىش ئۈچدېيىل

ــدى ــپ بول ــۆزلهر دېيىلى ــدۇ. ›س ــا بۇيرۇلى ــۇ دوزاخق ــدىن ئ ــۈزىچه  ۋه ئان ي

رىــپ ېنى برمــالال تۈرلــۈك هللائانــدىن  .ســۆرىتىلىپ دوزاخقــا تاشــلىنىدۇ

ــان ــا قىلغ ــك ئات ــازىر كهڭچىلى ــى ھ ــدۇقىل كىش ــۆز هللا .ىنى ــا ئ ئۇنىڭغ

سـهن ‹: تائاال مۇنداق دهيـدۇهللا. ئۇ ئادهم تونۇيدۇ ،لىرىنى تونۇتىدۇنېئمهت

 :ئـۇ ئـادهم مۇنـداق دهيـدۇ ›لهرده قانـداق ئهمهللهرنـى قىلـدىڭ؟نېئمهتئۇ 

نى ىســهرپ قىلىنىشــ مــال ســهن پــۇلنىڭ رىزالىقىــڭ ئۈچــۈن ېمهن ســ‹

  .پ قىلدىمسهر مال پۇل نىمۇ قالدۇرمايىيولالردىن بىر شى كۆرىدىغانياخ

ــدۇهللا ــداق دهي ــاال مۇن ــى‹: تائ ــڭ، بهلك ــان ئېيتتى ــهن يالغ ــې س  يخىس

ئاندىن  .›ىپ بولدى، بۇ سۆزلهر دېيىلپۇل سهرپ قىلدىڭىش ئۈچۈن دېيىل

مۇسلىم ( .»يۈزىچه سۆرىتىلىپ دوزاخقا تاشلىنىدۇ ۋه ئۇ دوزاخقا بۇيرۇلىدۇ

  )رىۋايهت قىغان

  

  :الحديث الثالث

ا رضي اهللا عنه ، أم عبداهللا عائشةرضي اهللا عنه، وأم املؤمننياْبِن َعبَّاٍس عن أيب العباس عبداهللا 

َال ِهْجَرَة بـَْعَد اْلَفْتِح َوَلِكْن ِجَهاٌد (: قال يوم الفتحَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أن  :قاال

  .رواه البخاري ومسلم. )َونِيٌَّة َوِإَذا اْستُـْنِفْرُمتْ فَاْنِفُروا
  

  :ئۈچىنچى ھهدىس

ــاس ــى ئابب ــۇ ۋه ئىبن ــۇ ئهنھ ــڭ ئانىســرمۇئمىنله رهزىيهلالھ ى ئائىشــه نى

ــۇ ئهنھــادىن رىــۋايهت قىلىرهزىي ــهلالھ ــۇلۇلالھدۇكى، نى ــهللهلالھۇ رهس  س
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مهكــكه فهتىــھ بولغانــدىن كېــيىن « :ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن

چۈنكى مهككه ئىسالمى دىيارغا .(ھىجرهت قىلىش ئاياغالشتى) مهككىدىن(

ش ۋه جىھادقـا چىقىـش لېكىن جىھادقا چىقىشنى نىيهت قىلىـ) ئايالندى

ئهگهر  يهنـى قىيـامهت كـۈنىگىچه ) جىھاد توختاپ قالمايـدۇ(.داۋاملىشىدۇ

 .»!يۈزلۈك چىقىڭـالرۇشقا چىقىش تهلهپ قىلىنسا، ئومۇمئومۇميۈزلۈك ئۇر

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(

  

  :الحديث الرابع

قَـاَل  النَّـِيبُّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َأيُّ اْألَْعَمـاِل أَْفَضـُل؟ُسـِئَل  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ــُرورٌ  رواه   .ِإميَـاٌن بِاللَّـِه َوَرُسـولِِه ِقيـَل ُمثَّ َمــاَذا؟ قَـاَل ِجَهـاٌد ِيف َسـِبيِل اللَّـِه ِقيــَل ُمثَّ َمـاَذا؟ قَـاَل َحـجٌّ َمبـْ

  .البخاري ومسلم

  

  :تۆتىنچى ھهدىس

 رهســۇلۇلالھ ،رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى رهيرهئهبــۇ ھــۈ

ئهڭ ئهۋزهل دهپ قايسىسى  نىڭئهمهللهر دىنئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ

 نىـڭهللاقـا ۋه هللا«: ئهلهيھى ۋهسـهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھسورالدى؟ 

دى؟ دېيىلـقايسـى  كېـيىن، ئانـدىن دېـدى »ئهلچىسىگه ئىمان ئېيـتىش

 »قىلىـش يولىـدا جىھـاد هللا«: ئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى  رهسـۇلۇلالھدى؟ دېيىلقايسى  كېيىن، ئاندىن دېدى

ــان ھهج«: ۋهســهللهم ــكه اليىــق ئىخــالس بىــلهن قىلىنغ ــدى »تهلهپ . دې

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(
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  :الحديث الخامس

َعُه ُحيَدِّثُ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب   َعْن َرُسوِل اللَِّه  قـََتاَدَة َعْن َأِيب قـََتاَدَة رضي اهللا عنهما؛ أَنَُّه مسَِ

ميَاَن بِ  اللَِّه أَْفَضُل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَم ِفيِهْم َفذََكَر َهلُْم َأنَّ اجلَِْهاَد ِيف َسِبيِل اللَِّه َواْإلِ

َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِيف َسِبيِل اللَِّه ُتَكفَُّر َعينِّ َخطَايَاَي  اْألَْعَماِل فـََقامَ 

َتِسٌب فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََعْم ِإْن قُِتْلَت ِيف َسِبيِل اللَِّه َوأَْنَت َصاِبٌر حمُْ 

ُمْدِبٍر ُمثَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف قـُْلَت قَاَل أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِيف  ُمْقِبٌل َغيـْرُ 

ٌر َسِبيِل اللَِّه أَُتَكفَُّر َعينِّ َخطَايَاَي فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََعْم َوأَْنَت َصابِ 

ْيَن فَِإنَّ ِجْربِيَل َعَلْيِه السََّالم قَاَل ِيل َذِلكَ ُحمْتَ  ُر ُمْدبٍِر ِإالَّ الدَّ   رواه مسلم  .ِسٌب ُمْقِبٌل َغيـْ
  

  

  :بهشىنچى ھهدىس

هلالھـۇ ئهنھۇمــادىن ئهبىـي قهتـاده رهزىي، ئبىنـى ئهبىـي قهتـاده ئابـدۇلالھ

ئۇالرنىـڭ سـهللهم ئهلهيھى ۋه سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھدۇكى، نىىرىۋايهت قىل

ا ئىمـان ئېيـتىش قـهللاۋه  يولىدا قىلىنغان جىھاد هللا« :ئارىسىدا تۇرۇپ

ــلهردۇر ــدى »ئهڭ ئهۋزهل ئهمهل ــۇرۇپ .دې ــدىن ت ــى ئورنى ــر كىش ــى « :بى ئ

ىم لىرنىـڭ خاتـالىقېيولىـدا ئۆلتۈرۈلسـهم م هللامهن ! ئهلچىسـى نىڭهللا

 ئهلهيھــى ۋهســهللهم ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ. دېــدى »يۇيۇلــۇپ كېتهمــدۇ؟

دىـن سـاۋاب هللا، انقىلغـ سـهبىريولىـدا  هللاسهن ھهئه، ئهگهر « :ئۇنىڭغا

ھــالهتته  جهڭــدىن قاچمىغــان ۋه قىلغــان، جهڭــگه يــۈزلهنگهند ىــئۈم

ئهلهيھــى  ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھئانــدىن كېــيىن . دېــدى »ئۆلتۈرۈلســهڭ

يولىـدا  هللائهگهر « :ئۇ كىشـى. دېدى »؟گهنتىڭسهن نېمه دې« :ۋهسهللهم

 رهسـۇلۇلالھ. دېـدى »لىقلىرىم يۇيۇلۇپ كېتهمدۇ؟ دېـدىمئۆلتۈرۈلسهم خاتا
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يولىـدا هللا ھهئه، ئهگهر سـهن  « :ئۇنىڭغـا ئهلهيھـى ۋهسـهللهم سهللهلالھۇ

دىــن ســاۋاب ئۈمىــد قىلغــان، جهڭــگه يــۈزلهنگهن ۋه هللاســهبىر قىلغــان، 

خاتالىقلىرىڭ قهرزىڭدىن باشقا جهڭدىن قاچمىغان ھالهتته ئۆلتۈرۈلسهڭ، 

مۇسـلىم ( .دېدى »لىدۇ، ماڭا جىبرىئىل ھهقىقهتهن شۇنداق دېدىۈئۆچۈر

  )رىۋايهت قىلغان

  

  :الحديث السادس

زَّ َوَجـلَّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل ِقيَل لِلنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما يـَْعِدُل اجلَِْهاَد ِيف َسِبيِل اللَّـِه َعـ

ُه َوقَـــاَل ِيف قَــاَل َال َتْســَتِطيُعونَُه قَـــاَل فََأَعــاُدوا َعَلْيــِه َمـــرَّتـَْنيِ َأْو َثَالثًــا ُكــلُّ َذلِـــَك يـَُقــوُل َال َتْســَتِطيُعونَ 

ِمـْن ِصـَياٍم الثَّالِثَِة َمَثُل اْلُمَجاِهِد ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َكَمثَـِل الصَّـاِئِم اْلَقـاِئِم اْلَقانِـِت ِبآيَـاِت اللَّـِه َال يـَْفتُــُر 

  . َوَال َصَالٍة َحىتَّ يـَْرِجَع اْلُمَجاِهُد ِيف َسِبيِل اللَِّه تـََعاَىل 

  

  :ئالتىنجى ھهدىس

  

ــۇ  ــدۇئهب ــداق دهي ســاھابىالر پهيغهمــبهر : ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ مۇن

تائـاال يولىـدا جىھـاد  هللاقايسى ئهمهل  :سهلاللالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيھـى . ــ دهپ سـورىدى قىلىشقا تهڭ كېلىـدۇ؟

ــدۇ« :ۋهســهللهم ــاقىتىڭالر يهتمهي ــۇنى قىلىشــقا ت دهپ جــاۋاب »،ســىلهر ئ

ھهر . ئۇالر بۇ سوئالنى ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم يانـدۇرۇپ سـورىدى .بهردى

سىلهر ئـۇنى قىلىشـقا « :قېتىمدا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

پهيغهمـبهر  ئـۈچىنچى قېتىمـدا. دهپ جـاۋاب بهردى »،تاقىتىڭالر يهتمهيدۇ

يولىـدا جىھــاد  نىـڭ«هللا :مۇنــداق دېـدى سـهلاللالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم

ـــۈپىتىقىلغ ـــڭ س ـــتىن ت، ۇچىنى ـــدۈزهرك ئهتمهس ـــۇچى، ى كۈن روزا تۇتق
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ــابوش ــايهتلىرىنى ئهللا تىن كېچىســىشماس ــڭ ئ ــۇونى ــك ق پ ئىتائهتمهنلى

يولىــدىكى هللا تــاكى ۇر،ئوخشاشــت ھالىغــا قىيامــدا تۇرغۇچىنىــڭ بىــلهن

بۇخــارى ۋه مۇســلىم رىــۋايهت (  ».قايتقانغــا قهدهر) جىھــادتىن(مۇجاھىــد 

   )قىلغان

  

جـاء رجـل إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : ويف روا ية البخاري عن أيب هريـرة أيضـا قـال

هل تستطيع إذا خرج ا�اهد أن (: قال. )ال أجده(: دلين على عمل يعدل اجلهاد، قال: فقال

: قال أبو هريـرة. ومن يستطيع ذلك: قال. )تدخل مسجدك، فتقوم وال تفرت، وتصوم وال تفطر

  اهد ليسنت يف طوله، فيكتب له حسناتإن فرس ا�

يهنه رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن  ھـۈرهيرهرىۋايىتىـده ئهبـۇ يهنه بىر بۇخارىنىڭ 

مېنـى ! پهيغهمبىـرى نىڭهللائى «: بىر كىشى ،رىۋايهت قىلىنىدۇمۇنداق 

ــويغىن ــالپ ق ــر ئهمهلــگه باش ــدى، »جىھادقــا تهڭ كېلهلهيــدىغان بى  دې

 تاپالمايمهن، ئۇنداق ئهمهلنى« :ئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

ــد جىھ ــدا ســهن مهســجىدمۇجاھى ــكهن چاغ ــا چىقىــپ كهت ــپ ادق كه كىرى

 دېـدى، »زا تۇتاالمسـهن؟بىرهر كۈنمۇ تاشـلىماي رو توختىماي ناماز ئوقۇپ،

رهزىيهلالھـۇ  ئهبـۇ ھـۈرهيره  .دېـدى» بۇنى كىممۇ قىاللىسۇن؟« :ئۇ كىشى

كهت قىلىـپ ىـمۇجاھىدنىڭ ئېتى ئارغامچىسـىدا ھهر :مۇنداق دهيدۇ ئهنھۇ

  .تۇرسىال ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهجىر يېزىلىپ تۇرىدۇ
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  :الحديث السابع

قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن آَمَن بِاللَِّه َوِبَرُسولِِه  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

الصََّالَة َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحق�ا َعَلى اللَِّه َأْن يُْدِخَلُه اْجلَنََّة َجاَهَد ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْو َجَلَس َوأَقَاَم 

َها  َدَرجَ ِيف أَْرِضِه الَِّيت ُوِلَد ِفيَها فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه أََفَال نـَُبشُِّر النَّاَس قَاَل ِإنَّ ِيف اْجلَنَِّة ِمائَةَ  ٍة َأَعدَّ

 اللََّه اللَُّه لِْلُمَجاِهِديَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َما بـَْنيَ الدََّرَجتَـْنيِ َكَما بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض فَِإَذا َسأَْلُتمُ 

 .ْمحَِن َوِمْنُه تـََفجَُّر أَنـَْهاُر اْجلَنَّةِ فَاْسأَُلوُه اْلِفْرَدْوَس فَِإنَُّه أَْوَسُط اْجلَنَِّة َوأَْعَلى اْجلَنَِّة أُرَاُه فـَْوَقُه َعْرُش الرَّ 

  .رواه البخاري

  

  :ى ھهدىسيهتتىنچ

 رهســۇلۇلالھ ،رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى ھــۈرهيرهئهبــۇ 

 نىـڭهللا قـا،هللا كـىكىم«: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ

رامىـزان ئېيىـدا  رسه، ناماز ئوقـۇپ زاكـات بهرسـه،ئهلچىسىگه ئىمان كهلتۈ

جهڭ قىلســۇن يــاكى ئــۆزى يولىــدا ھىجــرهت قىلىــپ  هللا زا تۇتســا، ئــۇرو

 نىـڭهللامىندا مۇقىم ئولتۇرسۇن، ئۇنى جهننهتكه كىرگـۈزۈش تۇغۇلغان زې

بۇنىـڭ بىـلهن «: ئـۇالر» .ئالىدۇ يهنى ئۆز ئۈستىگه ،ئۈستىگه ھهق بولىدۇ

ــده »خهۋهر بهرمهيلىمــۇ؟-خــۇش ــى  ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ ،دېگهن ئهلهيھ

دهرىـجه بـار بولـۇپ،  100ھهقىقهتهن جهننهتته « :مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

ــى  هللا ــۇ دهرىجىلهرن ــان هللائ ــاد قىلغ ــدا جىھ ــۈن  يولى ــدالر ئۈچ مۇجاھى

-ىلىقىـدىكى پهرق، ئاسـمانىجىنىـڭ ئارتهييارالپ قويغانـدۇر، ئىككـى دهر

 دىـن سـوراپ قالسـاڭالر هللاتۇرىسىدىكى پهرقـتهك چوڭـدۇر، تمىننىڭ ئوزې

ـــى ـــگهن جهننهتن ـــردهۋس دې ـــنهت  فى ـــۇ جهن ـــقهتهن ب ـــوراڭالر، ھهقى س

ـــىدا شـــۇنداقال ئهڭ ئۈســـتىده، باشـــقا  جهننهتلهرنىـــڭ قـــاپ ئوتتۇرىس



16 

 

خـارى بۇ( ».ىرى مۇشۇ جهننهتتىن ئېقىپ چىقىـدۇجهننهتلهرنىڭ ئۆستهڭل

  )رىۋايهت قىلغان

  

  :الحديث الثامن

 َرُسوَل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم قَـاَل يَـا أَبَـا َسـِعيدٍ َأنَّ َعن أيب سعيٍد اخلُْدرِيِّ، رضي اللَّه َعْنُه 

ــٍد نَِبي�ــا َوَجَبــْت لَــُه اْجلَنَّــُة فـََعِجــَب َهلـَـا أَبُــو َســعِ  ْســَالِم ِديًنــا َوِمبَُحمَّ يٍد فـََقــاَل َمــْن َرِضــَي بِاللَّــِه رَب�ــا َوبِاْإلِ

َل ُمثَّ قَـاَل َوُأْخـَرى يـُْرفَـُع ِ�َـا اْلَعْبـُد ِمائَـَة َدَرَجـٍة ِيف اْجلَنَّـِة َمـا بـَـْنيَ ُكـلِّ َأِعْدَها َعَليَّ يَا َرُسوَل اللَّـِه فـََفَعـ

جلَِْهـاُد َدَرَجتَـْنيِ َكَما بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض قَاَل َوَما ِهَي يَا َرُسوَل اللَِّه قَـاَل اجلَِْهـاُد ِيف َسـِبيِل اللَّـِه، ا

  مرواه مسل. جلَِْهاُد ِيف َسِبيِل اللَّهِ ا ِيف َسِبيِل اللَِّه،

  

  :ى ھهدىسنچسهككىزى

 ،هنھۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئ ىلئهبۇ سهئىد

كىمكــى ! ئــى ئهبــۇ ســهئىد«: ئهلهيھــى ۋهســهللهم ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ

، دىنىنىـــڭ ئىســـالم، پهيغهمبىرىنىـــڭ مـــۇھهممهد هللا پهرۋهردىگارىنىـــڭ

ا، ئۇنىڭغــا ئهلهيھــى ۋهســهللهم بولغانلىقىــدىن مهمنــۇن بولســ ســهللهلالھۇ

مهن بـۇ سـۆزدىن ھهيـران ئهبـۇ سـهئىد، . ېـدىد »جهننهت ۋاجىـب بولىـدۇ

ــى « :قېلىــپ ــۇ ســ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائ ــا ئېيتىــپ ئ ــا قايت ۆزنى ماڭ

للهم قايتا ئېيتىـپ ئهلهيھى ۋهسه سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ. دېدىم »بهرسهڭ

بىر ئهمهل باركى، بهندىنىڭ جهننهتتىكى دهرىجىسى  يهنه« :ئاندىن. بهردى

دهرىجىنىـڭ ئـارىلىقى  ئىككى ھهر ،مهل بىلهن يۈز دهرىجه كۆتۈرۈلىدۇئۇ ئه

ىــڭ نهللائــى « :مهن. دېــدى »زېمىننىــڭ ئارىلىقىــدهك كېلىــدۇ-ئاســمان
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 سـهللهلالھۇ رهسـۇلۇلالھ. دهپ سـورىدىم »ئـۇ قايسـى ئهمهل؟! پهيغهمبىرى

يولىــدا جىھــاد هللا يولىــدا جىھــاد قىلىشــتۇر، هللا « :ئهلهيھــى ۋهســهللهم

مۇســلىم ( .دهپ جــاۋاب بهردى »يولىــدا جىھــاد قىلىشــتۇر هللاقىلىشــتۇر،

   )رىۋايهت قىلغان

  

  :الحديث التاسع

َها أَنـََّها قَاَلْت يا َرُسوَل اللَِّه نـََرى اجلَِْهاَد أَْفَضَل  اْلَعَمِل أََفَال َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .رواه البخاري.ُجنَاِهُد؟ قَاَل َال َلِكنَّ أَْفَضَل اجلَِْهاِد َحجٌّ َمبـُْرورٌ 

  

  :ى ھهدىستوققۇزىنچ

دېگهنلىكـى مۆئمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ مۇنـداق 

ــدۇ، مهن ــۋايهت قىلىنى ــى « :رى ــرى نىــڭهللائ ــش ! پهيغهمبى ــاد قىلى جىھ

دېسـهم،  »ئهمهللهرنىڭ ئهۋزىلى ئىكهن، بىز ئايالالرمۇ جىھاد قىلمـايلىمۇ؟

سىلهر ئۈچۈن جىھادنىـڭ ئهڭ « :ئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

بۇخـارى رىـۋايهت . (دېـدى »ئهۋزىلى گۇناھ ئارىلىشـىپ قالمىغـان ھهجـدۇر

  )قىلغان

  

  :الحديث العاشر

محزة أََنٍس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رضي اهللا عنه قَاَل قَاَل َعْن أيب 

نـَْيا َوَما فِ  ٌر ِمْن الدُّ رواه .يَهاَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلَغْدَوٌة ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْو َرْوَحٌة َخيـْ

  .البخاري ومسلم
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  :ى ھهدىسچئونىن

ھهمزه  ئهبىخىزمهتچىسى نىڭ ئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ ھرهسۇلۇلال

دۇكى، نىـــدىن رىـــۋايهت قىلىرهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇئهنهس ئىبنـــى مالىـــك 

يولىـدا  هللا« :مۇنـداق دېـگهن ئهلهيھـى ۋهسـهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

دۇنيــا ۋه بىــر قېــتىم جىھادقــا مــېڭىش  ىمئهتىگىنــى يــاكى ئاخشــى

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( .»ياخشىئۇنىڭدىكى نهرسىلهردىن 

  

  :الحديث الحادي عشر

قيل يا رسول اهللا، أي الناس أفضل؟ فقال :َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ رضي اهللا عنه حدثه قال

َأيُّ النَّاِس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُسِئَل :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ٌر فـََقاَل ُمْؤِمٌن ُجمَاِهٌد ِمبَالِِه َونـَْفِسِه ِيف َسِبيِل اللَِّه قَاَل ُمثَّ َمْن قَاَل ُمْؤِمٌن ِيف ِشْعٍب ِمْن ال شَِّعاِب َخيـْ

  رواه البخاري ومسلم .يـَتَِّقي اللََّه َوَيدَُع النَّاَس ِمْن َشرِّهِ 
  

  :ى ھهدىسئون بىرىنچ

ســاھابىالر «: خــۇدرى رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ مۇنــداق دهيــدۇ ىلئهبــۇ ســهئىد

قانـداق ! رهسـۇلۇلالھئـى ‹: ئهلهيھى ۋهسـهللهمدىن سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

ئهلهيھــى  ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ. دهپ ســورىدى ›كىشــى ئهڭ ئهۋزهل؟

 ›ېلـى بىـلهن جىھـاد قىلغـان مـۇئمىنيولىدا جېنى ۋه مهللا ‹ :ۋهسهللهم

 رهسـۇلۇلالھ. دهپ سـورىدى ›ئانـدىن قالسـىچۇ؟‹ :رئۇال. دهپ جاۋاب بهردى

ىم تىـن قورقـۇپ، ئىنسـانالرغا زىيىـنهللا‹: ئهلهيھى ۋهسـهللهم سهللهلالھۇ

غىلىرىــدىن بىرىــده ياشــىغان تــاغ جىل تهگمىســۇن دهپ، ئــۇالرنى تاشــالپ

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( ».دهپ جاۋاب بهردى ›.مۇئمىن
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  :الحديث الثاني عشر

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َخْريِ َمَعاِش النَّاِس : رضي اهللا عنه قال  َأِيب ُهَريـَْرةَ َعْن 

َعـًة َأْو فـَْزَعـًة طَـا ـَع َهيـْ َر َعَلْيـِه َهلُْم َرُجٌل ُممِْسـٌك ِعنَـاَن فـََرِسـِه ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َيِطـُري َعلَـى َمْتنِـِه ُكلََّمـا مسَِ

اْلَمْوَت َمظَانَُّه َأْو َرُجٌل ِيف ُغنَـْيَمٍة ِيف رَْأِس َشَعَفٍة ِمْن َهِذِه الشََّعِف َأْو َبْطِن َواٍد ِمْن يـَْبَتِغي اْلَقْتَل وَ 

. ْريٍ اِس ِإالَّ ِيف َخـَهِذِه اْألَْوِديَِة يُِقيُم الصََّالَة َويـُْؤِيت الزََّكاَة َويـَْعُبُد رَبَُّه َحىتَّ يَْأتَِيُه اْلَيِقـُني لَـْيَس ِمـْن النَّـ

  رواه مسلم

  

  :ى ھهدىسچئون ئىككىن

نىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئهبۇ ھۈرهيره

ھاياتلىقتـا « :مۇنـداق دېـگهن ئهلهيھـى ۋهسـهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

ئۇ كىشى ئۆز  ،كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا مۇنداق بىر كىشىنىڭ ھاياتى بولۇپ

ھهرقاچان ئۇرۇش شهپىسى . يولىدا تۇتۇپ تۇرىدۇ هللائېتىنىڭ چۇلۋىرىنى 

ــاكى  ئۈچــۈن دۈشــمهننى ئۆلتــۈرۈشيــاكى ئهنســىزلىكنى ئاڭلىســا،   هللاي

ىغـا مىنىـپ شـۇ ياققـا بولۇپ ئۆلۈشنى تهلهپ قىلىـپ ئېت شهھىديولىدا 

تـاغ  قـويى بىـلهن مۇشـۇ ،ياكى مۇنداق بىر كىشـى بولـۇپ .قاراپ چاپىدۇ

جىلغىالردىـن بىـر جىلغىـدا تـۇرۇپ تـاكى لىرىدىن بىر چوققا ياكى چوققى

پ ئهجىلى توشقىچه ناماز ئوقۇپ، زاكات بېرىپ، ئۆز رهببىگه ئىبادهت قىلىـ

ــۇ كىشــىلهرنىڭ ئارىســىدا ئهڭ ياخشــى ھهم ياخشــىلىقتىكى  .ياشــايدۇ ئ

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(  ».كىشىدۇر
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  :الحديث الثالث عشر

ــَرَة َعــْن النَّــِيبِّ  ــُد َعــْن َأِيب ُهَريـْ ْرَهِم َوَعْب ــُد الــدِّ يَناِر َوَعْب ــُد الــدِّ ــَس َعْب ــاَل تَِع ــِه َوَســلََّم َق َصــلَّى اللَّــُه َعَلْي

اخلَِْميَصِة ِإْن أُْعِطَي َرِضَي َوِإْن ملَْ يـُْعَط َسِخَط تَِعَس َوانـَْتَكَس َوِإَذا ِشيَك َفَال انـْتَـَقَش ُطوَىب لَِعْبـٍد 

اللَّـِه َأْشـَعَث رَْأُســُه ُمْغبَــرٍَّة قَـَدَماُه ِإْن َكــاَن ِيف اْحلَِراَسـِة َكـاَن ِيف اْحلَِراَســِة  آِخـٍذ بِِعنَـاِن فـََرِسـِه ِيف َســِبيلِ 

  رواه البخار .َوِإْن َكاَن ِيف السَّاَقِة َكاَن ِيف السَّاَقِة ِإْن اْسَتْأَذَن ملَْ يـُْؤَذْن َلُه َوِإْن َشَفَع ملَْ ُيَشفَّعْ 

  

  :ى ھهدىسئون ئۈچىنچ

 رهســۇلۇلالھرهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ھــۈرهيرهئهبــۇ 

ــهللهلالھۇ ــگهن س ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــالتۇن« :ئهلهيھ ــۈش، كۈ-ئ م

ئهگهر شۇ نهرسىلهر . نىڭ قۇللىرى ھاالك بولۇپ كهتسۇنچهكلهرېك–كىيىم

 ئۇنـداق دۇنيـا. مىسه كايىپ كېتىـدۇئۇنىڭغا بېرىلسه رازى بولىدۇ، بېرىل

ھهر جهھهتتىن چوڭ زىيان تارتتى، . كىشىلهر ھاالك بولۇپ كهتتىپهرهس 

ــپ كهتســه ــكهن كىرى ــال شــۇخا تى ــر ت ــا بى ــپ  ،ئهگهر ئۇنىڭغ ــۇنى تارتى ئ

بېشى چـۇۋۇق، پـۇتلىرى توپىغـا  )بۇ ئۇنىڭ شور پىشانىلىقى. (قويۇلمايدۇ

ــگهن  ــۇپ، مىلهن ــۋۇرىنى تۇت ــدا ئېتىنىــڭ چۇل يولىــدا توختىمــاي هللا ھال

تـۇرۇش  رىباتتاىگه خۇش مۇبارهك بولسۇنكى، ئهگهر ئۇ كۈرهش قىلغان بهند

ئهگهر ئـۇ ئارقـا سـهپنى . ۋهزىپىسىگه تهيىنلهنسه، ئۇنى تولۇق ئادا قىلىدۇ

 ئهگهر بىـرهر. ئادا قىلىدۇ قوغداش ۋهزىپىسىگه تهيىنلهنسه، ئۇنىمۇ تولۇق

ئىجـازهت ) مهرتىۋىسى تۆۋهن بولغـانلىقى ئۈچـۈن(، سورىسائىجازهت   ئىشقا

ىلســا، شــاپائىتى قوبــۇل ئهگهر بىــرهر مهســىلىگه شــاپائهت ق. مهيــدۇبېرىل

  )رىۋايهت قىلغان بۇخارى( ».قىلىنمايدۇ
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  :الحديث الرابع عشر

َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة رضي اهللا عنه، قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تضمن اهللا عز وجل 

َسِبيِلِه َال َخيْرُُج ِإالَّ ِجَهاًدا ِيف َسِبيِلي َوِإميَانًا ِيب َوَتْصِديًقا بَِرُسوِيل فـَُهَو َعَليَّ َضاِمٌن ِلَمْن َخرََج ِيف 

ٍة َوالَِّذي َأْن أُْدِخَلُه اْجلَنََّة َأْو أُْرِجَعُه ِإَىل َمْسَكِنِه الَِّذي َخرََج ِمْنُه نَاِئًال َما نَاَل ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيمَ 

 َلْونُُه َلْوُن ُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َما ِمْن َكْلٍم ُيْكَلُم ِيف َسِبيِل اللَِّه ِإالَّ َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَهْيَئِتِه يـَْوَم ُكِلمَ نـَفْ 

َعْدُت ِخَالَف َدٍم َورُِحيُه رِيُح ِمْسٍك َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى اْلُمْسِلِمَني َما قَـ 

لَُّفوَن َسرِيٍَّة تـَْغُزو ِيف َسِبيِل اللَِّه أََبًدا َوَلِكينِّ َال َأِجُد َسَعًة فـََيْتبَـُعوِين َوَال َتِطيُب أَنـُْفُسُهْم فـََيَتخَ 

ْغُزَو فَأُقْـَتَل ُمثَّ أَْغُزَو بـَْعِدي َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َلَوِدْدُت َأْن َأْغُزَو ِيف َسِبيِل اللَِّه فَأُقْـَتَل ُمثَّ أَ 

  رواه مسلم .فَأُقْـَتلَ 
  

  :ى ھهدىسچئون تۆتىن

 رهســۇلۇلالھرهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ھــۈرهيرهئهبــۇ 

ئۆزىنىــڭ يولىــدا هللا « :ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن ســهللهلالھۇ

كىمكـى ‹: ېپىـل بولىـدىغانلىقىنى بىلـدۈرۈپجىھادقا چىققان كىشىگه ك

رىمنى تهستىقلىغان ھالـدا پهقهت ئهلچىلىماڭا ئىمان ئېيتقان ۋه مېنىڭ 

مېنىڭ رازىلىقىمنى كۆزلهپ جىھادقـا چىقىـدىكهن، مهن ئـۇنى جهنـنهتكه 

ياكى نۇرغۇن غهنىمهتكه ئېرىشـكهن  كىرگۈزۈشكه ياكى نۇرغۇن ئهجىرگه ۋه

نـى جېمۇھهممهدنىـڭ . دېـدى ›ھالدا ئۆيىگه قايتىشىغا كېپىل بـولىمهن
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ــان زات ــده بولغ ــهمكى،  )هللا ( ئىلكى ــلهن قهس ــان هللا بى ــدا يارىالنغ يولى

ھهرقانداق كىشى قىيامهت كۈنى يارىالنغان چاغـدىكى ھالىتىـده، لـېكىن 

هدنىـڭ مۇھهمم. رهڭگى قان رهڭگىده، پۇرىقى ئىپارنىـڭ پۇرىقىـدا كېلىـدۇ

بىـلهن قهسـهمكى، ئهگهر مۇسـۇلمانالرغا  )هللا ( جېنى ئىلكىده بولغان زات

يولىدا ئـۇرۇش قىلىـش هللا ىپ قالمايدىغان بولسا ئىدى، مهن ئېغىر كېل

مهن ئـــۇالرنى . قانـــداق قوشــۇندىن قالمـــايتتىم ئۈچــۈن ئهۋهتـــكهن ھهر

نىڭمـــۇ ئـــۇالغ تېـــپىش ئۇالر. تاپالمـــاي قـــالىمهن مىندۈرگىــدهك ئـــۇالغ

چىقمـاي قـېلىش ئۇالرغـا مهندىن ئايرىلىـپ ئۇرۇشـقا . ئىمكانىيىتى يوق

 )هللا (هدنىڭ جېنى ئىلكىـده بولغـان زات مۇھهمم. تېخىمۇ ئېغىر كېلىدۇ

يولىدا ئۇرۇشقا چىقسام، ئانـدىن ئۆلتۈرۈلسـهم، هللا  بىلهن قهسهمكى، مهن

ئۇرۇشـقا چىقسـام، ئانـدىن يهنه ئۆلتۈرۈلسـهم، ) تىرىلـدۈرۈلۈپ(ئاندىن يهنه 

ه ئۆلتۈرۈلســهم چىقســام، ئانــدىن يهنئۇرۇشــقا ) تىرىلــدۈرۈلۈپ(ئانــدىن يهنه 

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(» .دهپ ئارزۇ قىلىمهن

  

  :الحديث الخامس عشر

َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  كنت عند منرب: رضي اهللا عنهما قالالنـُّْعَماُن ْبُن َبِشٍري عن أيب عبداهللا 

ْسَالِم ِإالَّ َأْن َأْسِقَي اْحلَاجَّ َوقَاَل آَخُر َما َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُجٌل َما أُبَاِل َأْن َال  أَْعَمَل بـَْعَد اْإلِ

ْسَالِم ِإالَّ َأْن أَْعُمَر اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم َوقَاَل آَخُر اجلَِْهاُد ِيف   َسِبيِل أُبَاِل َأْن َال أَْعَمَل َعَمًال بـَْعَد اْإلِ

ْم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َرِضَي اللَُّه تـََعاَىل َعْنُه فـََقاَل َال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم اللَِّه أَْفَضُل ِممَّا قـُْلُتْم فـََزَجَرهُ 

َة َدَخْلُت ِعْنَد ِمْنَربِ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يـَْوُم اجلُُْمَعِة َوَلِكْن ِإَذا َصلَّْيُت اجلُُْمعَ 

َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْحلَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َكَمْن { ا اْختَـَلْفُتْم ِفيِه فَأَنـَْزَل اللَُّه فَاْستَـْفتَـْيُتُه ِفيمَ 

  رواه مسلم .ِإَىل آِخِر اْآليَِة ُكلَِّها} آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر 
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  :ى ھهدىسئون بهشىنچ

مۇنداق  نوئمان ئىبنى بهشىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما ،ئهبى ئابدۇلالھ

نىڭ بىـر ئهلهيھـى ۋهسـهللهم سـهللهلالھۇ رهسـۇلۇلالھمهن « :دهيدۇ

ئهلهيھـــى  ســـهللهلالھۇ رهســـۇلۇلالھبۆلـــۈك ســـاھابىلىرى بىـــلهن 

مهن ‹ :يېنىدا تۇراتتىم، ئۇالردىن بىـرى نبىرىنىڭنىڭ مۇۋهسهللهم

ھــېچ بىــر  قارىشــھــاجىالرنى سۇغى كېــيىنئىســالم كهلتۈرگهنــدىن 

هسـجىدى بهلكـى م‹ :، يهنه بىـرىدېـدى ›تهڭ قىلمـايمهن نىئهمهل

 دېـدى ›قا ھېچ بىر ئهمهلنى تهڭ قىلمـايمهنمنى ئاۋات قىلىشھهره

 ›گهن ئهمهللهردىـن ياخشـىبهلكى جىھـاد سـىلهر دېـ‹ :ۋه يهنه بىرى

 رهســۇلۇلالھ‹ :پئـۇالرنى توختىتىـرهزىيهلالھـۇ ئهنھــۇ ، ئـۆمهر دېـدى

يېنىدا ئـاۋازىڭالرنى نبىرىنىڭ نىڭ مۇئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ

ــۈرمهڭالر ــدى( كۆت ــۈنى ئى ــۈمه ك ــۇ ج ــۈمه  )ئاش ــېكىن مهن ج ۋه ل

ـــام  ـــۇپ بولس ـــامىزىنى ئوق ـــۇلۇلالھن ـــهللهلالھۇ رهس ـــى  س ئهلهيھ

تـارتىش قىلىشـقان -نىڭ يېنىغـا كىرىـپ سـىلهر تـاالشۋهسهللهم

 هللا كېـيىنئانـدىن  .دېـدى ›سـورايمهننهرسىلهر ھهققىـده پهتىـۋا 

 واهللا ال يهــدي القــوم الظــالمينإ   أجعلــتم ســقاية الحــاجتهئــاال بــۇ 

ســىلهر ھــاجىالرنى ســۇ بىــلهن تهمىنلهشــنى دېــگهن ئــايهتتىن 

ئـايهتگىچه  دېگهن .زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇهللا  باشالپ

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( ».نازىل قىلدى

  :الحديث السادس عشر



24 

 

ًنا : َعْن أََنٍس بن مالك رضي اهللا عنه، قَاَل  بـََعَث َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُبَسْيَسَة َعيـْ

اللَُّه يـَْنظُُر َما َصنَـَعْت ِعُري َأِيب ُسْفَياَن ، َفَجاَء َوَما ِيف اْلبَـْيِت َأَحٌد َغْريِي ، َوَغيـُْر َرُسوِل اِهللا َصلَّى 

ِإنَّ لََنا طَِلَبًة ، َفَمْن  : َفَخرََج َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََتَكلََّم فـََقاَل : َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل 

: اْلَمِديَنِة قَاَل  َكاَن َظْهرُُه َحاِضًرا ، فـَْليَـرَْكْب َمَعَنا ، َفَجَعَل رَِجاٌل َيْسَتْأِذنُونَُه ِيف َظْهٍر َهلُْم ِيف ُعُلوِّ 

ُقوا َال ِإالَّ َمْن َكاَن َظْهرُُه َحاِضًرا فَاْنطََلَق َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه َحىتَّ َسبَـ 

َال يـَتَـَقدََّمنَّ : َسلََّم اْلُمْشرِِكَني ِإَىل َبْدٍر ، َوَجاَء اْلُمْشرُِكوَن ، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 

َفَدنَا اْلُمْشرُِكوَن ، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه . َأَحٌد ِمْنُكْم ِإَىل َشْيٍء َحىتَّ َأُكوَن أَنَا أُْؤِذنُُه 

: ُر ْبُن احلَُْماِم األَْنَصارِيُّ يـَُقوُل ُعَميْـ : قَاَل . ُقوُموا ِإَىل َجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض : َوَسلََّم 

فـََقاَل َرُسوُل اِهللا . َبٍخ َبٍخ : نـََعْم فـََقاَل : يَا َرُسوَل اِهللا ، َجنٌَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض ؟ قَاَل 

ِه يَا َرُسوَل اِهللا ، ِإالَّ ، َال َواللَّ : َما َحيِْمُلَك َعَلى قـَْوِلَك َبٍخ َبٍخ قَاَل : َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

فََأْخرََج َمتََراٍت ِمْن قـََرنِِه ، َفَجَعَل : قَاَل . فَِإنََّك ِمْن َأْهِلَها : قَاَل . َرَجاَء َأْن َأُكوَن ِمْن َأْهِلَها 

ُمثَّ : قَاَل . َحلََياٌة َطوِيَلٌة  لَِئْن أَنَا َحِييُت َحىتَّ آُكَل َمتََراِيت َهِذِه ، ِإنـََّها: يَْأُكُل ِمنـُْهنَّ ، ُمثَّ قَاَل 

  .رواه مسلم. َرَمى ِمبَا َكاَن َمَعُه ِمَن التَّْمِر ، ُمثَّ قَاتـََلُهْم َحىتَّ قُِتل
  

  :ى ھهدىسئون ئالتىنچ

، هنھـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئ

ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبـۇ سـۇفيان باشـچىلىقىدىكى  سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

. ئهۋهتـكهن ئىـدى كارۋاننىڭ ئۇچۇرىنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن بۇسهيسهنى

 سـهللهلالھۇ رهسـۇلۇلالھئۆيـده . ئهھـۋالنى يهتكـۈزدى ئۇ قايتىپ كېلىـپ

ــدۇق ــار ئى ــزال ب ــهللهم ئىككىمى ــى ۋهس ــۇلۇلالھ. ئهلهيھ ــهللهلالھۇ رهس  س

 دهرھـال« :ۋهقىپ ساھابىلهرگه سۆز قىلـدى چى ئهلهيھى ۋهسهللهم سىرتقا

ــڭ پې ــائۇالرنى ــىمىز يىغ ــپ . چۈش ــۇ مىنى ــا ش ــۇلىغى بولس ــڭ ئ كىمنى
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ئهلهيھـى ۋهسـهللهمدىن  سـهللهلالھۇ رهسـۇلۇلالھدېدى، بهزىلهر  »!چىقسۇن

ــۇالغلىرىنى ئهكىلىۋېلىشــقا  ــان ئ ــۇقىرى تهرىپىــده ئوتالۋاتق مهدىنىنىــڭ ي

 :ئهلهيھــى ۋهســهللهم ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ. ئىجــازهت ســورىغان ئىــدى

 .دهپ جىكىلىدى »ا تهييار بولغان كىشىال چىقسۇنياق، ئۇلىغى قېشىد«

ئهلهيھـى ۋهســهللهم ســاھابىلىرى  ســهللهلالھۇ رهسـۇلۇلالھ شـۇنىڭ بىــلهن

كېـيىن . رگه يېتىـپ بـاردىىـبىلهن ئاتلىنىپ، مۇشرىكالردىن بـۇرۇن بهد

 :ئهلهيھـى ۋهسـهللهم الھۇسـهللهل رهسـۇلۇلالھ. مۇشرىكالر يېتىـپ كهلـدى

ـــۇيرۇق بهرمىگىـــچه، ھـــېچ« ـــدى،  »!المـــاڭالرقايســـىڭالر قوزغ مهن ب دې

ـــدى،  ئهلهيھـــى  ســـهللهلالھۇ رهســـۇلۇلالھمۇشـــرىكالر يېقىـــنالپ كېلىۋى

ىغان جهنــنهت كهڭلىكــى ئاســمان بىــلهن زېمىنــدهك كېلىــد« :ۋهســهللهم

ئــى « :ئــۇمهير ئىبنــى ھۇمــام ئهلئهنســارى. دېــدى »!ئۈچــۈن ئــاتلىنىڭالر

 »ن زېمىنـدهك كېلىـدىغان جهننهتمـۇ؟كهڭلىكى ئاسمان بىله! رهسۇلۇلالھ

 »ھهئه« :ئهلهيھـى ۋهسـهللهم سـهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھىدى، ئ دهپ سورىغان

ــۇ .دهپ جــاۋاب بهردى ــاھ« :ئ ــاھ! پ ــدى،  »!پ  ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھدېۋى

 :ئـۇ. دهپ سـورىدى »نـېمه ئۈچـۈن شـۇنداق دېـدىڭ؟« :ئهلهيھى ۋهسهللهم

ــامى بىــلهن قهســهمكى، مهن پهقهتــال ئاشــۇ هللا! رهســۇلۇلالھئــى « نىــڭ ن

. دېــدى »ۇشــنى ئۈمىــد قىلىــپ شــۇنداق دېــدىمجهنــنهت ئهھلىــدىن بول

ــهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ ــى ۋهســهللهم س ــهن شــۇنىڭ « :ئهلهيھ ــداقتا، س ئۇن

 ن بىـر قـانچه تـال خـورمىنى چىقىرىـپئۇمهير ئوقدىنىدى. دېدى »ئهھلى

بـۇ چه ياشىسـام، ۇبۇ خـورمىالرنى يهپ بولغـ« :ئاندىن .يېيىشكه باشلىدى

دېگىـــنىچه قولىـــدىكى خـــورمىالرنى  »بهكـــال ئـــۇزۇن ھايـــات بولغـــۇدهك

 شـهھىدتىپ، مۇشرىكالرغا قاراپ ئېتىلدى ۋه قاتتىق ئېلىشـىپ تاشلىۋې

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(. بولدى
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  :الحديث السابع عشر

ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف بـَْعِض أَيَّاِمِه : قالعن عبداهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه 

نـَّْوا لَِقاَء الَِّيت َلِقَي ِفيَها انـَْتَظَر َحىتَّ َماَلْت الشَّْمُس ُمثَّ قَاَم ِيف النَّاِس َخِطيًبا قَاَل أَيـَُّها النَّاُس َال تـََتمَ 

اِفَيَة فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصِربُوا َواْعَلُموا َأنَّ اْجلَنََّة َحتَْت ِظَالِل السُُّيوِف ُمثَّ قَاَل اْلَعُدوِّ َوَسُلوا اللََّه اْلعَ 

رواه البخاري . اللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتاِب َوُجمْرَِي السََّحاِب َوَهازَِم اْألَْحَزاِب اْهزِْمُهْم َواْنُصْرنَا َعَلْيِهم

  .ومسلم
  

  :ھهدىسى ئون يهتتىنچ

ــا  ــى ئهۋپ ــى ئهب ــدۇلالھ ئىبن ــۇدىنئاب ــۋايهت  رهزىيهلالھــۇ ئهنھ ــداق رى مۇن

) دۈشـــمهنگه( ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم ســـهللهلالھۇ رهســـۇلۇلالھ، ىـــدۇىنقىل

. سـىده ھهتتـا كـۈن قايرىلغانغـا قهدهر كـۈتتىرئۇچراشقان كۈنلىرىنىڭ بى

 ئهي« :كىشىلهر ئىچىده خۇتىبىگه تۇرۇپ مۇنداق دېـدى كېيىنئۇنىڭدىن 

دىن تائـاالهللا. ىشىشـنى ئـارزۇ قىلمـاڭالرسىلهر دۈشمهنگه ئۇچر !ئىنسانالر

 رئۇچرىشىپ قالساڭالر سـهۋ ئهگهر سىلهر ئۇالرغا. خاتىرجهملىكنى سوراڭالر

ىلىچالرنىڭ سـايىلىرى لىڭالركى، جهننهت قېسىلهر شۇنى بىلىۋ. قىلىڭالر

چى، ۈئـى كىتـاب چۈشـۈرگ« :مۇنـداق دېـدى كېـيىنئاندىن  »ئاستىدىدۇر

سـهن ، هللابۇلۇتالرنى ماڭدۇرغۇچى، بىرلهشمه قوشۇنغا شىكهسته بهرگۈچى 

بۇخـارى (» .ئۇالرغا قارشى بىزگه ياردهم بهرگىن ،ئۇالرغا شىكهسته بهرگىن

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغانۋه 
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  :الحديث الثامن عشر

قَاَل َمْن َماَت وَملَْ يـَْغُز وََملْ ُحيَدِّْث نـَْفَسُه بَِغْزٍو َماَت َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

   .َعَلى ُشْعَبِة نَِفاق

  .رواه مسلم
  

  :ى ھهدىسئون سهككىزىنچ

 رهســۇلۇلالھرهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ھــۈرهيرهئهبــۇ 

چىقمـاي كىمكـى غازاتقـا « :ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ

ن اق ئاالمهتلىرىـدىفـى كۆڭلىگىمۇ كهلتۈرمهي ئۆلسه، نىۋه غازات قىلىشن

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(» .بىرىنىڭ ئۈستىده ئۆلگهن بولىدۇ

  

  :الحديث التاسع عشر

َعَلى اْلَقاِعِديَن  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُحْرَمُة ِنَساِء اْلُمَجاِهِديَن عن بريدة 

ِفيَها  َكُحْرَمِة أُمََّهاِ�ِْم َوَما ِمْن َرُجٍل ِمْن اْلَقاِعِديَن َخيُْلُف َرُجًال ِمْن اْلُمَجاِهِديَن ِيف أَْهِلِه فـََيُخونُهُ 

اهللا عليه  ِإالَّ َوَقَف َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـََيْأُخُذ ِمْن َعَمِلِه َما َشاَء، مث التفت إلينا رسول اهللا صلى

  .رواه مسلم .َفَما ظَنُُّكمْ : وسلم ،فقال
  

  :ى ھهدىسچئون توققۇزىن

ب رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت ئىبنـــى ھهســـىي بۇرهيـــده

 :مۇنــداق دېــگهنئهلهيھــى ۋهســهللهم  ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھقىلىنىــدۇ، 

ــاللىرى جىھادقــا چىقمى« غانالرغــا جىھادقــا چىقىــپ كهتكۈچىلهرنىــڭ ئاي
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. ىلىرى ئۇالرغــا ھــارام بولغىنىــدهك ھارامــدۇرنىســبهتهن ئۆزلىرىنىــڭ ئــان

قانداق كىشـى، جىھادقـا چىقىـپ كهتكۈچىنىـڭ  جىھادقا چىقمىغان ھهر

ئورنىدا ئۇنىڭ ئهھلىـگه قـارانچۇق بولـۇپ قېلىـپ، جىھـاد قىلغۇچىنىـڭ 

كـۈنى مۇجاھىـد ئۈچـۈن ئهھلىگه خىيـانهت قىلسـا، بـۇ خـائىن قىيـامهت 

ئاندىن جىھادقا چىققـۇچى تـاكى ئـۆزى رازى بولغـۇچه . لىدۇتۇرغۇزۇپ قويۇ

 رهسـۇلۇلالھئانـدىن  »للىرىـدىن خـالىغىنىنى ئېلىۋالىـدۇهخائىننىڭ ئهم

خائىننىـڭ ھـالى قانـداق « :پبىـزگه قـارائهلهيھى ۋهسهللهم  سهللهلالھۇ

  مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(.  دېدى »؟بولۇپ كېتهر دهپ قارايسىلهر

  

  :الحديث العشرون

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:عن أيب عبس رضي اهللا عنه قال

  .رواه البخاري وغريه .اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َما اْغبَـرَّْت َقَدَما َعْبٍد ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََتَمسَُّه النَّارُ 

  

  :ى ھهدىسيىگىرمىنچ

 رهســۇلۇلالھ ،ھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكىرهزىيهلال بــس ئه ىهبــئ

يولىـدا هللا ئىككـى پـۇتى « :ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ

بۇخـارى ( ».گهن بهندىگه دوزاخ ئوتى تهگمهيـدۇتوپىغا مىلهن) يهنى جىھادتا(

  )رىۋايهت قىلغان

  

  :الحديث الحادي والعشرون

ـــارِِقيُّ  ـــوٌد ِيف ا :قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: اهللا عنـــه قـــالرضـــي  ُعـــْرَوُة اْلَب ـــُل َمْعُق ْخلَْي

ُر ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة اْألَْجُر َواْلَمْغَنمُ    .رواه البخاري ومسلم .نـََواِصيَها اْخلَيـْ
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  :ى ھهدىسىنچه بىريىگىرم

 رهسـۇلۇلالھبارىقى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  تىلئۇرۋه

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــا« :س ــڭ ماڭلىيىغ  ئاتنى

هتــتىن ئىبــارهت تــاكى قىيامهتكىچىلىــك ئهجىــر ۋه غهنىم )كۇكۇلىســىغا(

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( ».ياخشىلىق پۈتۈلگهن

  

  

  

  :الحديث الثاني والعشرون

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َمْن َجهََّز َغازِيًا ِيف َسِبيِل َعْن َرُسوِل  َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اْجلَُهِينِّ 

  .رواه البخاري ومسلم .اللَِّه فـََقْد َغَزا َوَمْن َخَلَفُه ِيف أَْهِلِه ِخبَْريٍ فـََقْد َغَزا

  

  :ى ھهدىسيىگىرمه ئىككىنچ

ايهت قىلىنىـدۇكى، زهيد ئىبنى خالىد جۇھهنى رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋ

ــۇلۇلالھشــهك شۈبھىســىز  ــهللهلالھۇ رهس ــداق  س ــهللهم مۇن ــى ۋهس ئهلهيھ

كىمكى بىر غازىنى جابدۇپ قويسا، غازاتقا چىققاننىڭ سـاۋابىنى « :دېگهن

چـاقىلىرىنى باقسـا، -كهتكۈچىنىـڭ بـاال كىمكى غازاتقا چىقىـپ. ئالىدۇ

مۇسـلىم رىـۋايهت بۇخـارى ۋه ( ».اتقا چىققاننىڭ ساۋابىنى ئالىدۇئۇمۇ غاز

  )قىلغان
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  :الحديث الثالث والعشرون

ــاِعِدىِّ َرِضــَى اللَّــهُ  « :َقــاَل  َعْنــُه َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه صــلى اهللا عليــه وســلم َعــْن َســْهِل ْبــِن َســْعٍد السَّ

َها َوالرَّْوَحُة يـَُروُحَها اْلَعْبُد ِىف َسِبيِل اللَّ  نـَْيا َوَما َعَليـْ ٌر ِمَن الدُّ ِه َأِو اْلَغْدَوُة رِبَاُط يـَْوٍم ِىف َسِبيِل اللَِّه َخيـْ

ـٌر ِمـَن الـدُّ  َهـا َوَمْوِضـُع َسـْوِط َأَحـدُِكْم ِىف اْجلَنَّـِة َخيـْ نـَْيا َوَمـا َعَليـْ ـٌر ِمـَن الـدُّ َهــا َخيـْ رواه  .»نـَْيا َوَمـا َعَليـْ

  .البخاري

  

  :ى ھهدىسيىگىرمه ئۈچىنچ

ـــهئ ـــى س ـــهھل ئىبن ـــۋايهت ىس ـــۇدىن رى ـــۇ ئهنھ ـــائىدى رهزىيهلالھ د س

 :ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھقىلىنىدۇكى، 

ــۈن هللا « ــر ك ــدا بى ــايولى ــارلىق  رىباتت ــدىكى ب ــا ۋه ئۇنىڭ ــۇرۇش دۇني ت

ــىدۇر ــىلهردىن ياخش ــدىنىڭ  .نهرس ــر بهن ــدا ئهتىگهللا بى ــى يــاكى يولى ن

دۇنيـا ۋه ئۇنىڭـدىكى بـارلىق  ى بىر قېتىم جىھادقا يول ئېلىشـىمىئاخش

جىھادتــا ئــات چــاپتۇرۇش ئۈچــۈن (بىرىڭالرنىــڭ . نهرســىلهردىن ياخشــىدۇر

نيا ۋه ئۇنىڭدىكى بارلىق قامچىسىنىڭ جهننهتتىكى ئورنى دۇ) ئىشلهتكهن

   )بۇخارى رىۋايهت قىلغان(  ».نهرسىلهردىن ياخشىدۇر

  

   :الحديث الرابع والعشرون

مسَِْعُت َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم يـَُقـوُل رِبَـاُط  َعْن َسْلَماَن الفارسي رضي اهللا عنه قَالَ 

ــٌر ِمــْن ِصــَياِم  َلــٍة َخيـْ َشــْهٍر َوِقَياِمــِه َوِإْن َمــاَت َجــَرى َعَلْيــِه َعَملُــُه الَّــِذي َكــاَن يـَْعَملُــُه َوُأْجــرَِي يـَــْوٍم َولَيـْ

  .رواه مسلم.َعَلْيِه رِْزقُُه َوأَِمَن اْلَفتَّانَ 
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  :ى ھهدىسيىگىرمه تۆتىنچ

ۋايهت قىلىنىـدۇ، ئـۇ مۇنـداق رىـ رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىنفارىسـى  سهلمان

ــدۇ ــۇلۇلالھمهن « :دهي ــهللهلالھۇ رهس ــى س ــهللهم ئهلهيھ ــداق ۋهس نىڭ مۇن

ــدىمدې ــى ئاڭلى ــ‹ :گهنلىكىن ــر ك ــۇرۇش-چهېبى ــا ت ــدۈز رىباتت ــى ( ،كۈن يهن

ــادن ــار ىجىھ ــۈپ تهيي ــۇرۇش كۈت ــاي ) ت ــر ئ ــدۈزى(بى ــان ۋه) كۈن  روزا تۇتق

رىباتتـا تـۇرۇپ كىشـى  ئهگهر ئـۇ .قىيامـدا تۇرغانـدىن ياخشـى )چىسىېك(

ن گهلـهك پقىلىـ) غان چاغـدىكىتۇر رىباتتا( ئۇنىڭغا ئۇنىڭ ،كهتسه ۆلۈپئ

ــى ئهمهللىرى ــۇپياخش ــارى بول ــاۋابى ج ــڭ س ــىگ نى ــۇ كىش ــدۇ ۋه ئ ه تۇرى

-سـوئال ۋه ى ئـازابكقهبرىـدىتۇرىـدۇ، يېتىپ ئۇنىڭ رىزقى ) جهننهتتىن(

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( ».›بولىدۇئهمىن دىن سوراقالر

  

  :الحديث الخامس والعشرون

يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن اْحَتَبَس فـََرًسا ِيف رضي اهللا عنه أيب ُهَريـَْرَة  عن

يَزانِِه يـَْوَم َسِبيِل اللَِّه ِإميَانًا بِاللَِّه َوَتْصِديًقا ِلَمْوُعوِدِه َكاَن ِشبَـُعُه َورِيُُّه َوبـَْولُُه َوَرْوثُُه َحَسَناٍت ِيف مِ 

  .رواه البخاري .ةِ اْلِقَيامَ 

  

  :ى ھهدىسچيىگىرمه بهشىن

 رهســۇلۇلالھرهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ھــۈرهيرهئهبــۇ 

قـا ئىمـان هللاكىمكـى « :ئهلهيھى  ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن سهللهلالھۇ

) يهنـى جىھادقـا(يولىغا هللا ئۇنىڭ ۋهدىسىگه ئىشهنگهن ھالدا  ئېيتقان ۋه

ـــات باقســـا، ئۇنىـــڭ يهم ـ خهشـــهكلىرى، تهرى، تېزىكـــى ۋه  ـــاپ ئ ئات
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ىلىق تارازىسـىغا سـېلىپ ى قىيامهت كۈنى ئۇ كىشىنىڭ ياخشلىرسۈيدۈك

  )بۇخارى رىۋايهت قىلغان( ».تارتىلىدۇ

  

  :الحديث السادس والعشرون

مسَِْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن َصاَم  قَالَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  .رواه البخاري يف كتاب اجلهاد. يـَْوًما ِيف َسِبيِل اللَِّه باعد اللَُّه َوْجَهُه َعْن النَّاِر َسْبِعَني َخرِيًفا

  

  :ى ھهدىسيىگىرمه ئالتىنچ

 ئهلهيھـى سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ ،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ىل خۇدرىئهبۇ سهئىد

يولىـدا هللاكىمكى « :ىدۇرىۋايهت قىل لىكىنىمۇنداق دېگهن نىڭۋهسهللهم

ــا،  ــۈن روزا تۇتس ــر ك ــۈزىهللابى ــڭ ي ــراق  70نى ئۇنى ــتىن يى ــل دوزاخ يى

  )رىۋايهت قىلغان بۇخارى(» .قىلىدۇ

  

  :الحديث السابع والعشرون

مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم يـَُقـوُل  :ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر ، األنصاري رضي اهللا عنه قال

َأَال ِإنَّ اْلُقـوََّة الرَّْمـُي ، َأَال ِإنَّ اْلُقـوََّة الرَّْمـُي } َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُـوَّةٍ {: َوُهَو َعَلى اْلِمْنَربِ 

  لمرواه مس. ، َأَال ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْميُ 

  

  :ى ھهدىسيىگىرمه يهتتىنچ

ــۋايهت قىلىنىــدۇ رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىنئــۇقبه ئىبنــى ئــامىر  ئــۇ ، كىرى

ــداق ــدۇ مۇن ــۇلۇلالھمهن « :دهي ــهللهلالھۇ رهس ــى س ــهلله ئهلهيھ نىڭ مۋهس
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َوَأِعـدُّوا ‹: ىنى ئاڭلىغـان ئىـدىمقمۇنبهر ئۈستىده تۇرۇپ مۇنداق دهۋاتقانلى

ــــْن  ــــا اْســــَتطَْعُتْم ِم ةٍ َلُهــــْم َم ــــوَّ » َأَال ِإنَّ اْلُقــــوََّة الرَّْمــــُي َأَال ِإنَّ اْلُقــــوََّة الرَّْمــــُي َأَال ِإنَّ اْلُقــــوََّة الرَّْمــــيُ « ،قـُ

ــۇڭالردىن كېلىشــىچه كــۈچ ودۈشــمهنلىرىڭالر بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــش ئۈچــۈن ق ل

ــارالڭالر ــگهن ئــايهتتىكى كــۈچ .تهيي ـــ دې ــى جهزمهن ئــوق  ــ بىلىڭالرك

بىلىڭالركى جهزمهن ئـوق  ئېتىشتۇر، بىلىڭالركى جهزمهن ئوق ئېتىشتۇر،

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(» .›ئېتىشتۇر

  

  :الحديث الثامن والعشرون

َوَســلََّم َمــا ِمــْن قَــاَل َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه  َعــْن َعْبــِد اللَّــِه بْــِن َعْمــٍرو رضــي اهللا عنهمــا قَــالَ 

ٍة َأْو َســرِيٍَّة َغازِيَــٍة َأْو َســرِيٍَّة تـَْغــُزو فـَتَـْغــَنُم َوَتْســَلُم ِإالَّ َكــانُوا قَــْد تـََعجَّلُــوا ثـُلُثَــْي ُأُجــورِِهْم َوَمــا ِمــْن َغازِيَــ

  .رواه مسلم .ُختِْفُق َوُتَصاُب ِإالَّ َمتَّ ُأُجوُرُهمْ 

  

  :ى ھهدىسيىگىرمه سهككىزىنچ

ئىبنــى ئهمــر رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇمــادىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئابــدۇلالھ 

يولىـدا هللا« :ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن سـهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

غازاتقا چىققانالر غهنىمهت ئااللىسا، ئاخىرهتتىكى ئهجىرلىرىنىڭ ئـۈچتىن 

ئۇالرغا ئاخىرهتته ئۈچتىن بىـرى . ئىككىسىنى نهق ئېلىپ بولغان بولىدۇ

ىرهتته ئهجىرلىرىنـى تولـۇق ئهگهر ئۇالر غهنىمهت ئااللمىسـا، ئـاخ .قالىدۇ

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( ».ئالىدۇ

  

  :الحديث التاسع والعشرون
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رضي اهللا عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال َجيَْتِمُع َكاِفٌر َوقَاتُِلُه ِيف  َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 

  رواه مسلم .نَّاِر أََبًداال
  

  

  :ى ھهدىسچيىگىرمه توققۇزىن

 رهســۇلۇلالھ ،رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى ھــۈرهيرهئهبــۇ 

ىـلهن كـافىرنى كـافىر ب« :ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق دېـگهن سهللهلالھۇ

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(» .رگۈچى مهڭگۈ دهۋزهخته بىرگه بولمايدۇئۆلتۈ

  

  :الثالثون الحديث

َوَال َحتَْســَنبَّ الَّــِذيَن قُِتلُــوا ِيف { َعْبــِد اللَّــِه بْــِن ُمــرََّة َعــْن َمْســُروٍق قَاَلَســأَْلَنا َعْبــَد اللَّــِه َعــْن َهــِذِه اْآليَــةِ 

ْم يـُْرَزُقوَن  َعْن َذِلَك فـََقاَل أَْرَواُحُهـْم ِيف قَاَل أََما ِإنَّا َقْد َسأَْلَنا }َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َر�ِِّ

َك َجــْوِف طَــْريٍ ُخْضــٍر َهلـَـا قـََناِديــُل ُمَعلََّقــٌة بِــاْلَعْرِش َتْســرَُح ِمــْن اْجلَنَّــِة َحْيــُث َشــاَءْت ُمثَّ تَــْأِوي ِإَىل تِْلــ

ا قَاُلوا َأيَّ َشْيٍء َنْشَتِهي َوَحنُْن َنْسرَُح اْلَقَناِديِل فَاطََّلَع ِإلَْيِهْم رَبـُُّهْم اطَِّالَعًة فـََقاَل َهْل َتْشتَـُهوَن َشْيئً 

َنا فـََفَعَل َذِلَك ِ�ِْم َثَالَث َمرَّاٍت فـََلمَّا رََأْوا أَنـَُّهْم َلْن يـُتـْرَُكوا ِمْن َأْن يُ  ْسأَُلوا قَـاُلوا ِمْن اْجلَنَِّة َحْيُث ِشئـْ

ىتَّ نـُْقَتَل ِيف َسِبيِلَك َمرًَّة ُأْخَرى فـََلمَّا رََأى َأْن لَْيَس َهلُْم يَا َربِّ نُرِيُد َأْن تـَُردَّ أَْرَواَحَنا ِيف َأْجَساِدنَا حَ 

  رواه مسلم.  َحاَجٌة تُرُِكوا

  

  :ى ھهدىسچئوتتۇزىن

  

ــدۇ ــداق دهي ــرۇق مۇن ــئۇد: مهس ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ــز ئاب ــۇ  بى رهزىيهلالھ
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ــۇ ــدا هللا﴿: ىندئهنھ ــڭ يولى ــهھىدنى ــان  ش ــۈك دهپ گۇم ــانالرنى ئۆل بولغ

نىـڭ دهرگاھىـدىكى رىـزىقتىن هللاىغىن، بهلكى ئۇالر تىرىك بولـۇپ، قىلم

ــدۇ ــرىمهن قىلىنى ــڭ ( ،بهھ ــى جهننهتنى ــگهننېئمهتيهن ــدىن ئهتى -لىرى

﴾ دېـگهن ئايهتنىـڭ مهنىسـى )ئاخشامدا مهڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىـدۇ

بىزمــۇ ئــۇ ئايهتنىــڭ  :ھهققىــده ســورىغانىدۇق، ئــۇ مۇنــداق جــاۋاب بهردى

غانىدۇق، ئۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن سورى سهللهلالھۇ لالھرهسۇلۇمهنىسىنى 

ئۇالرنىڭ جانلىرى يېشىل قۇشـالرنىڭ پوكانلىرىـدا « :بىزگه جاۋاب بېرىپ

ئـۇالر ئهتىگىنـى . بۇ قۇشالرنىڭ قونداقلىرى ئهرشكه ئېسـىلغاندۇر. بولىدۇ

ــداقالرغا قايتىــپ  ــپ، كهچــته شــۇ قون ــا بېرى ــان جايغ ــتىن خالىغ جهننهت

ــدۇ ــۇ . كېلى ــهھىدئهنه ش ــۆرۈپش ــۇالرنى ك ــارى ئ ــرهر : الرنىڭ پهرۋهردىگ بى

نېمىنـى ئـارزۇ قىالتتـۇق، : الرشـهھىد. ر؟ دهيـدۇنهرسىنى ئارزۇ قىالمسىله

بــۇ هللا . دهيــدۇ !بىــز جهننهتــتىن خالىغــان جايغــا بارااليــدىغان تۇرســاق؟

رسـه ئۇالر بۇنى كۆرگهندىن كېيىن، بىـرهر نه. سوئالنى ئۈچ قېتىم سورايدۇ

ــا ــىنىپ سورىمىس ــدىغانلىقىنى چۈش ــۇپ بېرىلمهي ــڭ قوي ــى : ئۆزلىرىنى ئ

زنى تهنلىرىمىــزگه قايتۇرســاڭ، بىــز ســېنىڭ جــانلىرىمى! پهرۋهردىگــارىمىز

 يولۇڭــدا يهنه بىــر قېــتىم ئۆلتۈرۈلســهك، بىزنىــڭ مۇشــۇال ئــارزۇيىمىز بــار

پ ئۇالرنىڭ باشقا ئارزۇسى يوقلۇقىنى كۆرۈپ، ئـۆز ھالىغـا قويـۇهللا . دهيدۇ

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان. (دېدى »بېرىدۇ

  

  :الحديث الحادي والثالثون
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َعـْن النَّـِيبِّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم قَـاَل َمـا َأَحـٌد يَـْدُخُل اْجلَنَّـَة  َرِضَي اللَُّه َعْنهُ عن أََنَس ْبَن َماِلٍك 

ـِهيُد يـََتَمـىنَّ َأْن يـَْرِجـَع ِإَىل  نـَْيا َوَلُه َمـا َعلَـى اْألَْرِض ِمـْن َشـْيٍء ِإالَّ الشَّ نـَْيا حيُِبُّ َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ  الـدُّ

  .رواه البخاري ومسلم .َعْشَر َمرَّاٍت ِلَما يـََرى ِمْن اْلَكرَاَمة فـَيُـْقَتلَ 

  

  :ى ھهدىسچئوتتۇز بىرىن

ــك ئهنهس  ــى مالى ــدۇكى، ئىبن ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ رهزىيهلالھ

جهنــنهتكه « :ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ

دۇنيادىكى نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـى ئۇنىڭغـا  ،كىشىھهر قانداق كىرگهن 

ــدىردىمۇ،  ــرىلگهن تهق ــدۇبى ــنى خالىماي ــا قايتىش ــهھىدپهقهت . دۇنياغ  ش

لىكنىڭ پهزىلىتىنــى كۆرگهنــدىن كېــيىن، دۇنياغــا ئــون قېــتىم شــهھىد

ــارزۇ قىلىــدۇ شــهھىديهنه قايتىــپ،  بۇخــارى ۋه مۇســلىم ( ».بولۇشــنى ئ

  )رىۋايهت قىلغان

  

  :والثالثونالحديث الثاني 

ــَرَة َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم قَــاَل َمــْن أَنـَْفــَق َزْوَجــْنيِ ِيف  َعــْن َأِيب ُهَريـْ

ـٌر َفَمــْن َكـاَن ِمـْن َأْهــِل  الصَّـَالِة ُدِعـَي ِمــْن َسـِبيِل اللَّـِه نـُـوِدَي ِمـْن أَبـْـَواِب اْجلَنَّــِة يَـا َعْبـَد اللَّــِه َهـَذا َخيـْ

بَاِب الصََّالِة َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل اجلَِْهاِد ُدِعـَي ِمـْن بَـاِب اجلَِْهـاِد َوَمـْن َكـاَن ِمـْن َأْهـِل الصِّـَياِم ُدِعـَي 

ٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن بَاِب الرَّيَّاِن َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصََّدَقِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الصََّدَقِة فـََقاَل أَبُو َبكْ 

ٌد بَِأِيب أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسوَل اللَِّه َما َعَلى َمْن ُدِعَي ِمْن تِْلـَك اْألَبـْـَواِب ِمـْن َضـُرورٍَة فـََهـْل يُـْدَعى َأَحـ

ُهمْ    .رواه البخاري ومسلم .ِمْن تِْلَك اْألَبـَْواِب ُكلَِّها قَاَل نـََعْم َوأَْرُجو َأْن َتُكوَن ِمنـْ
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  :ى ھهدىسچتتۇز ئىككىنئو

ۇ، دنىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىئهنھۇ ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ

-يولىـدا جـۈپ هللاكىمكـى «: ئهلهيھى ۋهسـهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

 :پى بىلهن نهرسه سهرپ قىلسا ئـۇ كىشـى جهننهتنىـڭ ئىشـىكلىرىدىنجۈ

ئهگهر بىـر . لىدۇىدهپ چاقىر ›بۇ ئىشىك ياخشىدۇر! بهندىسى نىڭهللائى ‹

كىشى ناماز ئهھلى بولسا ناماز ئىشىكىدىن، جىھـاد ئهھلـى بولسـا جىھـاد 

 ئىشىكىدىن، روزا ئهھلى بولسا رهييان ئىشىكىدىن، سهدىقه ئهھلـى بولسـا

 :ئهبـۇ بهكـرى رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ. ىدېد »لىدۇىسهدىقه ئىشىكىدىن چاقىر

بىرهر كىشـىنىڭ ! پهيغهمبىرى نىڭهللائى  ،ئانام ساڭا پىدا بولسۇن-ئاتا«

رۈرىيىتـى؟ بىـرهر ڭ نـېمه زۆلىشـىنىىئاشۇ ئىشىكلهرنىڭ بىرهرىدىن چاقىر

ـــادهم ئاشـــۇ ئىشـــىكلهرنىڭ ھهم ـــدى »ن چاقىرىلمامـــدۇ؟مىســـىدىئ . دې

لىــدۇ، مهن ىھهئه چاقىر« :ئهلهيھــى ۋهســهللهم ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ

د ئۈمىـــڭ قاتارىـــدىن بولـــۇپ قېلىشـــىڭنى ســـېنىڭ ئاشـــۇ كىشـــىلهرنى

  )بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( .دېدى ».قىلىمهن

  

  :الحديث الثالث و الثالثون

َجاَء َرُجٌل بَِناَقٍة َخمُْطوَمٍة فـََقـاَل َهـِذِه ِيف َسـِبيِل اللَّـِه فـََقـاَل َرُسـوُل  َعْن َأِيب َمْسُعوٍد اْألَْنَصارِيِّ قَالَ 

  .رواه مسلم. َلَك ِ�َا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َسْبُع ِمائَِة نَاَقٍة ُكلَُّها َخمُْطوَمةٌ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

  

  :ى ھهدىسچئوتتۇز ئۈچىن
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بىر ئادهم بۇرنىغا «: مۇنداق دهيدۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئهبۇ مهسئۇد ئهنسارى

هللا مهن بۇ تـۆگىنى ‹ :نى يېتىلهپ كېلىپچۈلۈك ئۆتكۈزۈلگهن بىر تۆگى

 :ئهلهيھـى ۋهسـهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ. دېدى ›قىلدىميولىدا ئىئانه 

. تۆگه مۇكاپـات بېرىلىـدۇ 700ساڭا ئۇ تۆگىنىڭ بهدىلىگه  قىيامهت كۈنى‹

(  ».دېـدى ›رگىلهردۇئۇالرنىڭ ھهممىسى بۇرنىغـا چۈلـۈك ئۆتكـۈزۈلگهن تـۆ

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

  

  :الحديث الرابع والثالثون

َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَغْزُو َغْزَواِن فََأمَّا َمْن ابـْتَـَغى َوْجَه  َجَبلٍ َعْن ُمَعاِذ ْبِن 

َمـاَم َوأَنـَْفـَق اْلَكرِميَـَة َواْجتَـنَـَب اْلَفَسـادَ  َهتَـُه َأْجـٌر ُكلُّـُه َوأَمَّـا َمـْن َغـزَ  اللَِّه َوَأطَـاَع اْإلِ ا رِيَـاًء فَـِإنَّ نـَْوَمـُه َونـُبـْ

ــاَم َوأَْفَســَد ِيف اْألَْرِض فَِإنَّــُه َال يـَْرِجــُع بِاْلَكَفــافِ  َم ــًة َوَعَصــى اْإلِ رواه اإلمــام أمحــد وأبــو داود . َوُمسَْع

  صحيح:وغريهم ،واحلاكم وقال

  

  :ى ھهدىسچئوتتۇز تۆتىن

مۇئـــاز ئىبنـــى جهبهل رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، 

رۇش ئىككى ئۇ« :ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

نىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ ئۇرۇشقا چىققان كىشى هللابىرى، . تۈرلۈك بولىدۇ

هللا مـۈلكىنى -ىلىدۇ، ئهڭ ئېسىل مـالبولۇپ، ئۇ قوماندانىغا ئىتائهت ق

ــدۇ ۋه  ــپ بېرى ــق يارىتى ــلىرىغا قواليلى ــدۇ، سهبداش ــهرپ قىلى ــدا س يولى

مۇنـداق كىشـىنىڭ ئۇيقۇسـىمۇ، ئويغـاق . ىراق تۇرىـدۇبۇزۇقچىلىقتىن ي

يهنه بىـرى، پهخىـرلىنىش، كـۆز ـ كـۆز . ھـالىتىمۇ ئهجىـر ھېسـابلىنىدۇ

قىلىــش ۋه رىيــا قىلىــش مهقســىتىده ئۇرۇشــقا چىققــان كىشــى بولــۇپ، 
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نـداق مۇ. چىلىـق قىلىـدۇۇققوماندانىغا ئاسىيلىق قىلىدۇ، يهر يۈزىده بۇز

ۋه ئـۇالردىن ئهبـۇ داۋۇد ئىمام ئهھـمهد، (» .كىشى ساۋاب بىلهن قايتمايدۇ

  .گهنېد ىھھاكىم سهھ) رىۋايهت قىلغانباشقىالر 

  

  :الحديث الخامس الثالثون

مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : مسَِْعُت ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب ، يـَُقوُل : َفَضاَلَة ْبَن ُعبَـْيٍد ، يـَُقوُل 

ِلَك َلِقَي اْلَعُدوَّ َفَصَدَق اللََّه فـَُقِتَل ، َفذَ  اإلميانَرُجٌل ُمْؤِمٌن َجيُِّد : الشَُّهَداُء أَْربـََعٌة : َوَسلََّم يـَُقوُل 

َوَرَفَع رَْأَسُه َحىتَّ َسَقَطْت قـََلْنُسَوُة َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -الَِّذي يـَْنظُُر النَّاُس ِإلَْيِه َهَكَذا 

َا ُيْضَرُب َظْهرُُه ِبَشوْ : َوالثَّاِين  -َوَسلََّم أَْو قـََلْنُسَوُة ُعَمَر  ِك الطَّْلِح ، َرُجٌل ُمْؤِمٌن لَِقَي اْلَعُدوَّ َفَكَأمنَّ

َرُجٌل ُمْؤِمٌن َخَلَط َعَمالً َصاِحلًا : َجاَءُه َسْهٌم َغْرٌب فـََقتَـَلُه ، َفَذلَك ِيف الدََّرَجِة الثَّانَِيِة ، َوالثَّاِلُث 

: الِثَِة ، َوالرَّاِبُع َوآَخَر َسيًِّئا ، َلِقَي اْلَعُدوَّ َفَصَدَق اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحىتَّ قُِتَل ، َفَذلَك ِيف الدََّرَجِة الثَّ 

َرُجٌل ُمْؤِمٌن َأْسَرَف َعَلى نـَْفِسِه ِإْسَرافًا َكِثريًا ، َلِقَي اْلَعُدوَّ َفَصَدَق اللََّه َحىتَّ قُِتَل ، َفَذلَك ِيف 

  رواه اإلمام أمحد والرتمذي ،وهو حديث حسن .الدََّرَجِة الرَّابَِعةِ 
  

  :ھهدىسى چئوتتۇز بهشىن

 رهسـۇلۇلالھمهن «: ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيـدۇ

 :ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغانىـدىم سهللهلالھۇ

ئىمانى كۈچلـۈك  ،تۈرلىكى بىرىنچى: مۇنداق تۆت تۈرلۈك بولىدۇ شهھىد‹

 نىڭ ۋهدىسىگه ئىشىنىپهللا. بولۇپ، دۈشمهن بىلهن ئۇچرىشىدۇمۇئمىن 

كه شـهھىدئىنسانالر قىيـامهت كـۈنى ئهنه شـۇ . بولغۇچه ئۇرۇشىدۇ شهھىد

 ئىنسانالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن(ىدۇ تىك قاراش ئۈچۈن كۆزلىرىنى يۇقىرىغا

مانا مۇنداق دهپ بېشىنى يۇقىرىغا كۆتۈرىۋىـدى، دوپپىسـى يهرگه چۈشـۈپ 
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ڭ نىــرهزىيهلالھــۇ ئهنھۇ بــۇ ھهدىســته ئــۆمهر: راۋىــيالردىن بىــرى). (كهتتــى

ئهلهيھـــى  ســـهللهلالھۇ رهســـۇلۇلالھدوپپىســـى كـــۆزده تۇتۇلـــدىمۇ يـــاكى 

ــۆ ــمهنۋهســهللهمنىڭ دوپپىســى ك ــۇنى بىلمهي ــدىمۇ، ب ــگهن زده تۇتۇل ). دې

ئىمانى كۈچلـۈك مـۇئمىن بولـۇپ، دۈشـمهن بىـلهن  ،ئىككىنچى تۈرلىكى

ــىدۇ ــكهن . ئۇچرىش ــپ كهت ــكهن كىرى ــنىگه تى ــۇددى بهدى ــۇ خ ــېكىن ئ ل

شۇ ئارىدا ئۇنىڭغا غايىبانه بىر . ئۇرۇش قىلىدۇ كىشىدهك قورقۇنچ ئىچىده

. تۇرشـهھىدئـۇ ئىككىنچـى دهرىجىلىـك  .ئوق تېگىـپ ئۆلتـۈرۈپ قويىـدۇ

ياخشـى ئهمهل بىـلهن يامـان ئهمهلنـى ئارىالشـتۇرۇپ  ،ئۈچىنچى تـۈرلىكى

ــۇئمىن  ــىدۇقىلىــدىغان م نىــڭ هللا. بولــۇپ، دۈشــمهن بىــلهن ئۇچرىش

ئۇ ئـۈچىنچى دهرىجىلىـك . ىدۇشبولغۇچه ئۇرۇ شهھىد ۋهدىسىگه ئىشىنىپ

بولۇپ، دۈشمهن گۇناھالرغا پاتقان مۇئمىن  ،تۆتىنچى تۈرلىكى. تۇرشهھىد

ــىدۇ ــلهن ئۇچرىش ــىگه هللا. بى ــڭ ۋهدىس ــىنىپنى ــهھىد ئىش ــۇچه  ش بولغ

 ۋه ئىمــام ىتىرمىــز(» .›تۇرشــهھىدئــۇ تــۆتىنچى دهرىجىلىــك . شــىدۇئۇرۇ

  .ھهسهن ھهدىس) رىۋايهت قىلغانئهھمهد 

  

  :والثالثون الحديث السادس

 .تَـْغُنواَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة رضي اهللا عنه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َساِفُروا َتِصحُّوا َواْغُزوا َتسْ 

  .ثقات رواه أمحد ورجاله
  

  :ھهدىس ىچئوتتۇز ئالتىن

 رهســۇلۇلالھدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ ھــۈرهيرهئهبــۇ 

 سـهپهر قىلىڭـالر سـاغالم« :ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېـگهن سهللهلالھۇ
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، رىـۋايهت قىلغـانئهھـمهد ( ».بولىسىلهر، غازات قىلىڭالر باي بولىسـىلهر

  )راۋىيلىرى ئىشهنچلىك

  

  :الحديث السابع و الثالثون

َياَحِة ، فقـال : َعْن َأِيب أَُماَمَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َأنَّ َرُجال ، قَاَل  يَا َرُسوَل اللَِّه ، اْئَذْن ِيل ِيف السِّ

ـــــه وســـــلم ـــــه علي ـــــاُد ِيف َســـــِبيِل اللَّـــــهِ : صـــــلى الّل ـــــِيت اجلَِْه ـــــو داود والبيهقـــــي . ِإنَّ ِســـــَياَحَة أُمَّ رواه أب

  واحلاكم،وقال َصِحيُح اِإلْسَنادِ 

  :ھهدىس ىئوتتۇز يهتتىنچ

دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ،  مۇنداق ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ

ماڭـا سـاياھهت قىلىشـقا رۇخسـهت ! پهيغهمبىرى نىڭهللائى « :بىر كىشى

ھهقىـقهتهن « :ئهلهيھى ۋهسـهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ .دېدى »بهرسىله

ئهبـۇ ( .دېـدى »يولىدا جىھاد قىلىشتۇر نىڭهللائۈممىتىمنىڭ ساياھىتى 

ــى ۋه ،داۋۇد ــاكىم  بهيھهق ــانھ ــۋايهت قىلغ ــاكىم ئىســنادى ســهھىھ ) رى ھ

  .گهنېد

  

  :الحديث الثامن والثالثون

قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثَالثٌَة َحقٌّ َعَلى اللَِّه َعْونـُُهْم اْلُمَجاِهُد  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَالَ 

رواه الرتمـذي وصـححه . لنَّاِكُح الَِّذي يُرِيُد اْلَعَفافَ ِيف َسِبيِل اللَِّه َواْلُمَكاَتُب الَِّذي يُرِيُد اْألََداَء َوا

  .صحيح على شرط مسلم: ،واحلاكم وقال 

  

  :ى ھهدىسچئوتتۇز سهككىزىن
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مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ،  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ

ئـۈچ كىشـىگه « :مۇنداق دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

ــدى هللا ــتىگه ئال ــنى ئۈس ــاردهم بېرىش ــى،. ي ــاد هللا  بىرىنچ ــدا جىھ يولى

قهرزنى ئادا قىلىشـنى ئىـراده قىلغـان  ئىككىنچى، .قىلىدىغان مۇجاھىد

يهنى مهلۇم مىقداردا پـۇل بهرسـهڭ سـهن ئـازاد دېـيىلگهن (مۇكاتهپ قۇل، 

 » ۇشـنى ئىـراده قىلغـان نىكـاھالنغۇچىئىپپهتلىك بول؛ ئۈچىنچى، )قۇل

نىڭ مۋه ھـاكىم مۇسـلى سـهھىھ سـانىغان ۋه يهت قىلغـانتىرمىزى رىـۋا(

  .)گهنېسهھىھ دشهرتىگه ئاساسهن 

  

  :الحديث التاسع والثالثون

ِإنَّ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه فَ 

اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل بَاٌب ِمْن أَبـَْواِب اْجلَنَِّة يـَُنجِّي اللَُّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل بِِه ِمْن اْهلَمِّ  اجلَِْهاَد ِيف َسِبيلِ 

  .صحيح اإلسناد:رواه الطرباين واحلاكم،وقال. َواْلَغمِّ 
  

  :ى ھهدىسچئوتتۇز توققۇزىن

ــۋايهت قىلى ــداق رى ــامىتتىن مۇن ــى س ــاده ئىبن ــدۇئۇب ــۇلۇلالھ ،نى  رهس

ــهللهلالھۇ ــگهن س ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــاد  هللا« :ئهلهيھ ــدا جىھ يولى

يولىـدىكى جىھـاد جهننهتنىـڭ ئىشـىكلىرىدىن  هللاقىلىڭالر، ھهقىقهتهن 

قـايغۇالردىن -غهم ئىنسـاننى ئـاال جىھـاد ئـارقىلىقتاهللابىر ئىشـىكتۇر، 

ھــاكىم ئىســنادى  رىــۋايهت قىلغــانتىبرانــى ۋه ھــاكىم  ( ».قۇتۇلدۇرىــدۇ

  )گهنېسهھىھ د
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  :الحديث األربعون

: عــن فضــالة بــن عبيـــد رضــي اهللا عنــه أن رســو ل اهللا رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قـــال 

رواه البخـــاري يف .) اجلهـــاد يف ســـبيل اهللا ، وال يقاربـــه شـــئ: أقـــرب العمـــل إىل اهللا عـــز وجـــل (

  .تارخيه

  

  :ى ھهدىسچرىقىنىق

رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇدىن ئهبىيـــد فهزالهتىبنـــى

يولىـدىكى  هللا«: نئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگه سهللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ

 .ئهۋزىلىــدۇرنىــڭ ئهڭ تهئاالغــا يېقىنالشــتۇرىدىغان ئىبادهتلهر هللاجىھــاد 

قانـداق ئىبـادهت  ھـېچتهڭ كېلىـدىغان جىھادقـا  ئىبادهتلهرنىڭ ئىچىـده

  )رىۋايهت قىلغانبۇخارى ( ».يوق

  

  :واألربعون الحديث الحادي

َأْخــِربِْين بَِعَمــٍل :  قلــت يــا رســول اهللا: عــن أيب عبــد الــرمحن معــاذ بــن جبــل رضــي اهللا عنــه قــال

َلَقْد َسأَْلَت َعْن َعِظيٍم ، َوِإنَُّه لََيِسـٌري َعلَـى َمـْن َيسَّـَرُه : قَاَل . يُْدِخُلِين اْجلَنََّة ، َويـَُباِعُدِين ِمَن النَّاِر 

ــِه ، تـَْعبُــُد اللَّــ ــْؤِيت الزََّكــاَة ، َوَتُصــوُم َرَمَضــاَن ، اللَّــُه َعَلْي ــيُم الصَّــَالَة ، َوتـُ ــِه َشــْيًئا ، َوتُِق َه َوَال ُتْشــرُِك ِب

الصَّـْوُم ُجنَّـٌة ، َوالصَّـَدَقُة ُتْطِفـُئ اخلَِْطيئَـَة : َأَال أَُدلَُّك َعَلى أَبـَْواِب اخلَْْريِ ؟ : َوَحتُجُّ اْلبَـْيَت ، ُمثَّ قَاَل 

ـــَرأَ ، َوَصـــَالُة الرَّ  : ، َحـــىتَّ بـََلـــَغ } تـََتَجـــاَىف ُجنُـــوبـُُهْم َعـــِن اْلَمَضـــاِجعِ {: ُجـــِل ِيف َجـــْوِف اللَّْيـــِل ُمثَّ قـَ

بـَلَـى يَـا َرُسـوَل : َأَال ُأْخـِربَُك بِـَرْأِس اَألْمـِر َوَعُمـوِدِه َوُذْرَوِة َسـَناِمِه ؟ فـَُقْلـُت : ، ُمثَّ قَاَل } يـَْعَمُلونَ {

َأَال ُأْخـــِربَُك : َألْمـــِر اِإلْســـَالُم َوَعُمـــوُدُه الصَّـــَالُة ، َوِذْرَوُة َســـَناِمِه اجلَِْهـــاُد ُمثَّ قَـــاَل رَْأُس ا: قَـــاَل . اِهللا 
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ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا فـَُقْلُت : فََأَخَذ بِِلَسانِِه ، فـََقاَل . بـََلى يَا َنِيبَّ اِهللا : ِمبَِالِك َذِلَك ُكلِِّه ؟ فـَُقْلُت َلُه 

َثِكَلْتــَك أُمُّــَك يَــا ُمَعــاُذ ، َوَهــْل َيُكــبُّ :  ، َوِإنَّــا َلُمَؤاَخــُذوَن ِمبـَـا نـَــَتَكلَُّم بِــِه ؟ فـََقــاَل يَــا َرُســوَل اهللاِ : 

رواه . َعلَـــــى َمنَـــــاِخرِِهْم ، ِإالَّ َحَصـــــاِئُد أَْلِســـــَنِتِهْم ؟: النَّـــــاَس ِيف النَّـــــاِر َعلَـــــى ُوُجـــــوِهِهْم ، َأْو قَـــــاَل 

  .ححديث حسن صحي: الرتمذي وقال

  

  :ى ھهدىسرىق بىرىنچىق

 :مهن مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ،

ــى « ــڭهللائ ــرى نى ــنهت! پهيغهمبى ــى جهن ــا مېن ــدىغان ۋه ماڭ كه كىرگۈزى

ــدىغان ــراق قىلى ــر  دوزاخــتىن يى ــن؟بى ــى دهپ بهرگى ــدىم »ئهمهلن . دېۋى

ــۇلۇلالھ ــهللهلالھۇ رهس ــهللهم س ــى ۋهس ــهن « :ئهلهيھ ــوڭ س ــقهتهن چ ھهقى

تائــاال ئاســان قىلىــدىغان كىشــىگه  هللاڭ، ئــۇ ئهلــۋهتته ئىشــتىن ســورىدى

رىك كهلتـۈرمهي ئىبـادهت قىلغىـن، نى شـېغا ھـېچ نهرسـى هللا. ئاساندۇر

نى ھهج بهيتۇلالھ، زاكات بهرگىن، روزا تۇتقىن، ئادا قىلغىن نىنامازپهرىز 

مهن سېنى ياخشىلىقنىڭ ئىشىكلىرىگه باشـالپ « :دهپ ئاندىن» قىلغىن

چىـده ئوقۇغـان ىم كېمنىڭ يېرقويمايمۇ؟ روزا قالقاندۇر، سهدىقه ۋه بىر ئاده

ــ ــالىقىنى س ــامىزى خات ــدهك ئۆچۈن ــوتنى ئۆچۈرگهن ــدۇىرۇ ئ ــۇ » ۋېتى دهپ ب

يهنـى ئـۇالر (ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن ـ كۆرپىـدىن يىـراق بولىـدۇ  نىئايهت

) ئازابىـدىن(، ئۇالر پهرۋهردىگارىنىڭ )ىلىپ ئاز ئۇخاليدۇكېچىسى ئىبادهت ق

ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغـا دۇئـا قىلىـدۇ، ئۇالرغـا بىـز ) رهھمىتىنى(قورقۇپ، 

سهرپ قىلىـدۇ ) ياخشىلىق يوللىرىغا(رىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىلهردىن 

نىــڭ  هللائۇالرنىــڭ قىلغــان ئهمهللىــرىگه مۇكاپــات يۈزىســىدىن ]. 16[

غان ۋه ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمهتنى ھـېچكىم ھۇزۇرىدا ساقالن
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مهن « :ئانـدىن .دېگهن يهرگىچىلىـك تىـالۋهت قىلـدى  ].17[بىلمهيدۇ 

ــ ــى، ئۇنى ــنىڭ بېش ــاڭا ئىش ــۈۋرۈس ــىنى دهپ ڭ ت ــڭ چوققىس كى ۋه ئۇنى

 »!پهيغهمبىـرى نىـڭهللاشۇنداق قىلغىن، ئى «: دېۋىدى، مهن» بېرهيمۇ؟

ــدىم ــۇلۇلالھ. دې ــهللهلالھۇ رهس ــهللهم س ــى ۋهس ــڭ بېشــى«: ئهلهيھ  دىننى

: دهپ ئانـدىن» چوققىسـى جىھـادتۇر. ركى نامـازدۇئىسالمدۇر، ئۇنىڭ تۈۋرۈ

. دېــدى» دهپ بېرهيمــۇ؟مهن ســاڭا ئاشــۇالرنىڭ ھهممىســىنىڭ ئــۇلىنى «

 رهسـۇلۇلالھ. دېـدىم »!پهيغهمبىـرى نىڭهللاشۇنداق قىلغىن، ئى « :مهن

بــۇ تىلىڭنــى « : تىلىنــى تۇتــۇپ تــۇرۇپ ئهلهيھــى ۋهســهللهم ســهللهلالھۇ

ـــدى» يىغقىـــن ـــى « :مهن. دې بىـــز قىلغـــان ! پهيغهمبىـــرى نىـــڭهللائ

 ســهللهلالھۇ رهســۇلۇلالھ. دېــدىم »ســۆزلىرىمىزگىمۇ ھېســاب بېرىمىزمــۇ؟

 چهشـــىلهرنى دوزاخقـــا يـــۈزلىرىھالىڭغـــا ۋاي، كى« :ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم

 قااليمىقـان سـۆزلىرىدۇر،رىنىڭ ىقىتىۋاتقان نهرسه پهقهت ئۇالرنىڭ تىلليى

 .دېـدى» ھهمـمه سـۆزلهرنى قىلىشـىدۇر كهلـمهس-كهلسـهئورۇنسـىز يهنى 

  )گهنېتىرمىزى رىۋايهت قىلغان ۋه سهھىھ  ھهسهن د(

 




