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ن ئۇ زاتتى !قا خاستۇرهللاساناالر -بارلىق ھەمدۇ ،شۈبھىسىزكى
تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە  ياردەم ۋە مەغپىرەت

 .قا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىزهللائەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 
هللا ھىدايەت قىلغان كىشىنى ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇ ۋە  هللا

 گۇۋاھلىق .ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت قىاللمايدۇ
-تىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككەهللابېرىمەنكى، بىر 

يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، 
 .دۇرۋە ئەلچىسى بەندىسىنىڭ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد

كۆپىنچە كىشىلەرنىڭ  دەۋردىكى بۇ، مەقسەتكە كەلسەك
 دۇنياغا بېرىلىپ،-مال ئەھۋالى ھەققىدە ئويالنغان كىشى ئۇالرنىڭ

ە گىرىبەندىلئۆز  نىڭتائاالهللا  ۋەگەنلىكىنى ۈئۆر ئاخىرەتتىن يۈز
سەل  ۆپىنچىسىگەۋاجىبات ھەقلەرنىڭ ك يقىلغان شەرئى پەرز
ەڭ ك نىڭزۇلۇم تىن ئادالەتسىزلىك ۋەبسەۋە شۇ اۋاتقانلىقىنى،قار

 ۋاجىباتالرنى-ھەق بۇ شۇڭا. تىدۇىدە تارقالغانلىقىنى ئۇچرىدائىر

ُحُقوٌق » نىڭيتەرتۇسى بەسىر ئەسلىتىش يۈزىسىدىن ئەبۇ
ئايالنىڭ -ەرئ»كىتابىدىكى  ناملىق «وَواِجَباتَشَرَعَها هللُا لِْلِعَباد

ئايال -گەن مەزمۇننى تەرجىمە قىلىپ ئەرېد «ھوقۇقلىرى-ھەق
 سۇندۇق. مۇئمىن قېرىنداشالرنىڭ پايدىلىنىشىغا

ۇ پ بېرىشىنى ۋە بخالىس قىلى ئەمىلىمىزنى ئاالدىن بۇاتهللا 
لىكى ئۈچۈن ۋە ئاخىرەت دۇنياكىتابچىنى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ 

 لەيمىز.ىت قىلىپ بېرىشىنىمەنپەئەتلىك 
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 ھوقۇقلىرى–ئەرنىڭ ئايال ئۈستىدىكى ھەق

ئايالنىڭ  بولۇپ، ئەرنىڭ ئايال ئۈستىدە نۇرغۇن ھەقلىرى بار
يلىق ئېرىگە ئىتائەت قىلىشى، ياخشى ئىشالردا ئېرىگە ئاسى

باش تارتماسلىقى، ئېرى  ساقىلماسلىقى، ئېرى تۆشەككە چاقىر
ى، ساقلىشياخشى سىنى ۋە ئېرىنىڭ مېلىنى پيوق ۋاقىتتا ئۆز نە

 ۋە كۆڭۈل بۆلۈش نەسىھەت قىلىش، غالىرىىئېرىنىڭ بالشۇنداقال 
ىڭ ئۈستىدىكى ھەقلىرىنبولسا ئەرنىڭ ئايالى  مېھرىبانلىق قىلىش

 جۈملىسىدىندۇر.

َل الر َِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضَّ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا
ئەرلەر ئايالالرنىڭ » ﴾اَّللَُّ بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَا أَنْ َفُقوا ِمْن أَْمَواِلِِمْ 

نىڭ ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن )يەنى هللا ،بۇ .ھامىيلىرىدۇر
ارلىق جەھەتلەردە قۇۋۋەت، غازاتقا چىقىش قات-ئەرلەرنى كۈچ

-ئايالالردىن( ئارتۇق قىلغانلىقىدىندۇر ۋە ئەرلەرنىڭ ئۆز پۇل
ماللىرىنى سەرپ قىلغانلىقىدىندۇر )يەنى ئايالالرنىڭ نەپىقىسى 

 ①.«ىندۇر(ىدئەرلەرنىڭ زىممىسىگە يۈكلەنگەنلىك

َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِف َذِلَك  أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ

ت ئېلىشىڭالر ئۈلپە–ئايالالر بىلەن ئۇنسى» ﴾ََلَيٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 
نىڭ( ئۇالرنى سىلەرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقانلىقى، )هللائۈچۈن 

مۇھەببەت -رىخوتۇن ئارىسىدا( مېھ–ەرئاراڭالردا )يەنى ئ
نىڭ )كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( هللائورناتقانلىقى 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -34سۈرە نىسا  ①
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-ر يۈرگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن شەكپىكى .ئاالمەتلىرىدىندۇر
 ①.«شۈبھىسىزكى بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار

ُكْم ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأتُوا َحْرثَ ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا
ُتمْ أَ  ئاياللىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن )خۇددى( ئېكىنزارلىقتۇر »﴾ َّنَّ ِشئ ْ

ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان  ،)يەنى نەسىل تېرىيدىغان جايدۇر(
 ②.«رەۋىشتە كېلىڭالر

 بۇ ھەقتە يەنە تۆۋەندىكىدەك ھەدىسلەر كەلگەن. 

 كلُّ نفٍس من بين آدمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا 
 «.سيِ ٌد، فالرَُّجُل سيِ ُد أهله، واملرأُة سيِ دُة بيتها

دۇكى، ىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنۇئەبۇ ھ
ئادەم بالىسىدىن ھەربىر جان » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

، ئايال ايىندۇرخوج گەگىسى خوجايىندۇر، ئەر كىشى ئۆز ئەھلىىئ
 ③.«دۇرايىنئۆيىگە خوجكىشى ئۆز 

كلُّكم راٍع وكلُُّكم مسؤوٌل »  قال: ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابن عمر، عن النيب
عن رعيته، واألمرُي راٍع، والرجُل راٍع على أهِل بيته، واملرأة راعيٌة على 

  .«بيِت زوِجها وولده، فكلُُّكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيَّته
رىۋايەت  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن

سىلەرنىڭ ھەممىڭالر » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصدۇكى، پەيغەمبەر ىقىلىن
 .سوراق قىلىنىسىلەر ىلىرىڭالردىنپادئۆز ھەممىڭالر  ۋە پادىچى
، ئايال كىشىمۇ ئەر كىشى ئۆز ئائىلىسگە پادىچىپادىچى،  ئەمىر

                                                            
 ئايەت. -21سۈرە رۇم  ① 
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -223سۈرە بەقەرە  ② 
 ھەدىس. -4565سەھىھ ھەدىسلەر توپلىمى  ③ 
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الر سىلەرنىڭ ھەممىڭ .لىرىغا پادىچىىئېرىنىڭ ئۆيىگە ۋە ئۇنىڭ بال
  ①.«ىلىرىڭالردىن سوراققا تارتىلىسىلەرئۆز پادپادىچى ۋە 

ها، إذا صلَّت املرأُة ََخسَ » :ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا
وصاَمت شهَرها، وَحصَّنت فرَجها، وأطاَعت زوَجها، قيل ِلا: ادخلي 

 .«اجلنََّة من أيِ  أبواِب اجلنَِّة ِشئتِ 
 دۇكى،ىقىلىنھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت رەيرە رەزىيەلالۇئەبۇ ھ
نامىزىنى  قئايال كىشى بەش ۋا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ساقلىسا (ھارامدىن)تۇتسا، ئەۋرىتىنى  ىسىنىئوقۇسا، رامىزان روز
>جەننەت ئىشىكلىرىنىڭ  :ئۇنىڭغا ،ئېرىگە ئىتائەت قىلسا ۋە

 ②.«< دېيىلىدۇئۆزۈڭ خالىغىنىدىن كىرگىن

ر، النساِء اليت َتسرُُّه إذا نظَ خرُي » :ملسو هيلع هللا ىلصوعنه قال: قال رسول هللا 
 .«وُتطيُعه إذا أَمَر، وال ُُتاِلُفه ِف نفِسها وال ماِلا ِبا يكره

، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ
ا قارىس، ئايالالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ە ۋئۆزىدە ىغان، سا ئىتائەت قىلىدۇئېرىنى خۇرسەن قىلىدىغان، بۇير
بىلەن ئېرىگە قارشى  ئىشالريامان كۆرىدىغان ئېرى  دەمۈلكى-مال

 ③«.چىقمايدىغان ئايالالردۇر

أال ُأخربُكم »: ملسو هيلع هللا ىلص وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول هللا
ه اليت إذا ظُِلمت قالت: هذ بنساِئكم من أهل اجلنَِّة؟ الودوُد، العؤود

  «.َترضىيدي ِف يِدك، ال أذوُق غمضاً حىت 
                                                            

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ھىببان رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد، نەسائى ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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ب ئىبنى ئوجرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت كەئ
مەن سىلەرگە » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص،  پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى

 كۆيۈمچان،؟ بېرەيمۇخەۋەر  دىنبولغان ئايالالر جەننەت ئەھلى
ۇزۇلۇمغا ئۇچرى ئېرىنىڭ ) تېز قايتىپ، ئاچچىقىدىن  ①سىم

سىزنىڭ قولىڭىزدا، مەن مانا بۇ قولۇم : >(كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن
 )ئۇخلىمايمەن(< سىز رازى بولمىغۇچە ھەرگىز كۆز يۇممايمەن

 ②.«دەيدىغان ئايالالردۇر

 أال أخربكم بنسائكم ِف اجلنَّة؟ كل ودوٍد ولوٍد،» :ملسو هيلع هللا ىلص وِف رواية قال
 ،قالت: هذه يدي ِف يِدكَ  اأو غضَب زوجه اإذا غضبت أو ُأسيء إليه

 .«ال أكتِحُل بغمٍض حىت ترضى
مەن » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ، يەنە بىر رىۋايەتتە 

 ؟ ئېرىنىدىن خەۋەر بېرەيمۇسىلەرگە جەننەت ئەھلى بولغان ئايالالر
ى ياك دەئاچچىقى كەلگەن ،ياخشى كۆرىدىغان، كۆپ پەرزەنت تۇغقان

 بۇ قولۇم>مانا  :ياكى ئېرى ئاچچىقلىغان ۋاقىتتاۋە  داخاپا بولغان
زى بولمىغۇچە ھەرگىز مەن سىز راسىزنىڭ قولىڭىزدا. 

 ③.«دەيدىغان ئايالالردۇر <ئۇخلىمايمەن

كم خري نسائ» قال: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب أُذينة الصدِف، أن رسوَل هللا 
الودود الولود، املواتية ،املواسية، إذا اتقنَي هللا، وشرُّ نسائكم املترب ِجات 
املتخيالت، وهنَّ املنافقات، ال يدخل اجلنة ِمنهن  إال مثُل الغراب 

                                                            
ايالىغا بېرىشكە تېگىشلىك ئېرى ئ ،دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى« ئۇچرىسىمۇ زۇلۇمغا» ① 

ئادىللىق تەقسىماتتا  ۇپ،ئاياللىق بولياكى كۆپ ۋە نى كەم بېرىۋاتقان قىنەپى
 .ىدۇازى قىلغان ئايالنى مەقسەت قىلئېرىنى ر لمايۋاتقان بولسىمۇقىال

 دېگەن.« ھەسەن»تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»تەبرانى ۋە دارىقۇتنى رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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 .«األعصم
ئۇزەينە سەدەفى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ۇئەب

 ىرىڭالرنىڭ ئەڭئايالل» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى
ئېرىنىال ياخشى كۆرىدىغان، كۆپ  ۇپ،تىن قورقهللاياخشىسى، 

جېدەل قىلماي( ئىشتا ئېرىگە كۆپ  ياخشىپەرزەنت تۇغقان، )
ياردەملىشىدىغان ئايالالردۇر.  ۋە ئىتائەت قىلىدىغان

 (ەكالالرديەت دەۋرىدىكى ئايىجاھىل)ئاياللىرىڭالرنىڭ ئەڭ يامىنى، 
ئايالالر خىيال قىلىدىغان  (ئىشنى يامان) ۋە زىننەتلىنىدىغان

. ئۇالردىن جەننەتكە كىرىدىغانلىرى ئايالالردۇر بولۇپ، ئۇالر مۇناپىق
ئىككى پۇتى ۋە تۇمشۇقى  (خۇددى باشقا قاغىالرغا نىسبەتەن)

 ①.«ئازدۇرئىنتايىن  (ئاز بولغىنىدەك) نىڭقاغىالر قىزىل

وجَتُه دعا الرَُّجُل ز إذا » :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل هللا عليوعن طلق بن 
 . «حلاجته فْلتأتِه وإن كانت على التنُّورِ 

، ىقىلىنىدۇكتەلقى ئىبنى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
ئەر كىشى ئايالىنى ھاجىتىگە » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ②.«بولسىمۇ كەلسۇن بېشىداچاقىرسا، گەرچە ئۇ ئايال تونۇر 
 

 ھەققى ناھايىتى چوڭدۇرئۈستىدىكى ئەرنىڭ ئايالى 

لو تعلُم املرأُة حقَّ الزوِج، مل » :ملسو هيلع هللا ىلص عن معاذ قال: قال رسول هللا
 .«تقعد ما حضَر غداؤُه وعشاؤه حىت يَفرَغ منه

 ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكىمۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
كىشى ئېرىنىڭ ھەققىنى بىلسە ئەگەر ئايال » مۇنداق دېگەن:

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»بەيھەقى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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ئېرىنىڭ ئەتىگەنلىك، كەچلىك تامىقىنى ھازىرالش ۋاقتىدا  ،ئىدى
 ①.«مايتتىبولمىغۇچە ئولتۇرنى يەپ تامىقىتاكى يولدىشى 

تِه حقُّ الزوِج على زوج» :ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب سعيٍد قال: قال رسوُل هللا
 .«كانت به قرحٌة، فلَحَستها ما أدَّت حقَّهُ   أن لو

ئەبۇ سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، 
ئۈستىدىكى ھەققى  ىئەرنىڭ ئايال» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

، ئەگەر ئەر كىشىدە بىرەر جاراھەت بولسا، (چوڭكى دەرىجىدە شۇ)
ئايالى ئۇنى يالىغان تەقدىردىمۇ يەنىال ئېرىنىڭ ھەققىنى ئادا 

 ③«.②ۇقىاللمايد

 ال َيصُلُح لبشٍر أن َيسُجدَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسوُل هللاوعن أنس قال: 
لبشٍر، ولو َصُلَح أن يسجَد بشٌر لبشٍر ألمرُت املرأَة أن َتسجَد لزوجها؛ 
من ِعَظِم حقِ ِه عليها، والذي نفسي بيده، لو أنَّ من َقدِمه إىل َمفرِق 

 .«هقَّ رأِسه قُرحًة تنبِجُس ابلقيِح والصَّديد، مث أقبلت تَلحَسهُ ما أدَّت ح
، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكىئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 

ئىنساننىڭ ئىنسانغا سەجدە قىلىشى دۇرۇس » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص
ىكى ئەرنىڭ ئايال ئۈستىد)ئەمەس، ئەگەر دۇرۇس بولغان بولسا، 

ئايال كىشىنى ئېرىگە سەجدە  (ھەققى ناھايىتى چوڭ بولغاچقا
بىلەن  هللابولغان زات  ئىلكىدەجېنىم  .قىلىشقا بۇيرۇيتتىم

چ بېشىنىڭ چا باشالپ دىنىقەسەمكى، ئەگەر ئەر كىشىنىڭ قەدىم
                                                            

 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
بۇ يەردىكى مەقسەت ئەرنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇنىڭ ھەققىنىڭ چوڭ ئىكەنلىكىنى بايان  ②

ۇ چۈنكى ب جاراھىتىنى يالىشى مەقسەت ئەمەس ، ئايال كىشىنىڭ ئېرىنىڭتۇرقىلىش
ئايال كىشى قادىر بواللمايدىغان ئىشتۇر. ئىسالم ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان، قادىر 

 بواللمايدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ.
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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ئايرىمىسىغىچە جاراھەت بولۇپ، ئۇ دائىم زەرداپ ئاقتۇرۇپ تۇرسا، 
نىڭ ئېرىيەنىال  الدىنى قىلىپ يالىغان تەقدىردىمۇئاندىن ئايالى ئ

 ①.«ھەققىنى ئادا قىاللمايدۇ

أن معاذاً قال: َي رسوَل هللا أرأيَت أهَل الكتاب  رقمزيد بن أوعن 
و كنت ل» :ملسو هيلع هللا ىلص يسجدون ألساقفتهم وبطارقتهم، أفال نسجد لك؟ قال

آمراً أحداً أن يسجَد ألحٍد ألمرُت املرأَة أن تسجَد لزوجها، وال تؤدي 
 .«املرأُة حقَّ زوجها حىت لو سأِلا نفسها على قَ َتٍب ألعطته

 ،ىكدۇنىرىۋايەت قىلى دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇد ئىبنى ئەرقەم زەي
ئەھلى  ھ!رەسۇلۇلال ئى» :مۇنداق دەيدۇ مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

دىنىي پېشۋالىرىغا ۋە ئۆزلىرىنىڭ  كىتابالر )يەھۇدىي ۋە ناساراالر(
 «بىزمۇ سىلىگە سەجدە قىلمامدۇق؟ ،سەجدە قىلىدىكەن پوپلىرىغا

ئەگەر مەن بىر ئىنساننى » :مۇنداق دېدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دېۋىدى
رىگە يالنى ئېغان بولسام، ئەلۋەتتە ئاۇئىنسانغا سەجدە قىلىشقا بۇير

 تۆگىنىڭ كىشى ئەرھەتتا  .غان بوالتتىمۇسەجدە قىلىشقا بۇير
ە ئېرىگ ىئايال چاقىرسا، بىللە بولۇشقا نىىئۈستىدە تۇرۇپ ئايال

 ②«.ئېرىنىڭ ھەققىنى ئادا قىاللمايدۇ مىغۇچەەت قىلئىتائ

مرُت أل ،لو أمرُت أحداً أن يسجَد ألحدٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص قال ،وِف رواية عنه
ِمن ِعَظِم حقِ ه عليها، وال جتُد امرأٌة حالوَة  ،ااملرأَة أن تسُجَد لزوجه

اإلميان؛ حىت تؤدِ َي حقَّ زوِجها، ولو سأِلا نفَسها وهي على ظهِر 
 .«قَ َتبٍ 

ئەگەر مەن » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،يەنە بىر رىۋايەتتە
                                                            

 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن. «سەھىھ»تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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ڭ غان بولسام، ئەرنىۇئىنسانغا سەجدە قىلىشقا بۇيربىر ئىنساننى 
 ئەلۋەتتە ئايالنى ىكى ھەققى ناھايىتى چوڭ بولغاچقائايال ئۈستىد

 تۆگىنىڭكىشى  ئەر ھەتتا .ئېرىگە سەجدە قىلىشقا بۇيرۇيتتىم
، ئايال ئېرىنىڭ ىنى بىللە بولۇشقا چاقىرسائۈستىدىكى ئايال

قىلمىغۇچىلىك ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى ھەققىنى ئادا 
 ①.«ېتىيالمايدۇت

ذي نفُس وال» :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل هللا وىفوعن عبد هللا بن أيب أ
 .«حممٍد بيده، ال تُؤدي املرأُة حقَّ َرهبا حىت تُؤدِ ي َحقَّ زوِجها ُكلَّه

ئەۋفا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئەب
مۇھەممەدنىڭ جېنى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى

بىلەن قەسەمكى، ئايال ئېرىنىڭ ھەممە  بولغان زات ئىلكىدە
ببىنىڭ ھەقلىرىنى ئادا ەلىرىنى ئادا قىلمىغۇچىلىك رھەق

 ②.«قىاللمايدۇ

 قال: حدثتين عميت قالت: أتيت رسوَل هللا نوعن ُحصني بن حُمص
: القلت: نعم، ق «أذاُت بعٍل؟أي هذه : »ِف بعض احلاجة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص
 فانظري: »قالت: ما آلوه، إال ماعجزت عنه، قال «كيف أنِت له؟»

 .«فإمنا هو جن َُّتِك وانُركِ  ،أين أنت منه
 ماڭا ھۈسەين ئىبنى مۇھسىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:

نىڭ قېشىغا ملسو هيلع هللا ىلص لىك رەسۇلۇلالھ بھامما ئاچام بەزى ھاجەتلەر سەۋە
ماۋۇ ئايالنىڭ ئېرى » :ملسو هيلع هللا ىلصسۆزلەپ بەردى. پەيغەمبەر  كەلگەنلىكىنى

بەردىم. پەيغەمبەر  بدەپ جاۋا« ھەئە» مەن: ،دىېدەپ سورىۋ« بارمۇ؟

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد، ئىبنى ماجە ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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 دېۋىدى. مەن:« سىز ئېرىڭىزغا قانداق ئىتائەت قىلىسىز؟» :ملسو هيلع هللا ىلص
ئۇنىڭغا )خىزمەت قىلىش ۋە ئىتائەت قىلىشتا(  تاقىتىم يەتسىال»

 ندىسىز ئېرىڭىز» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دېۋىدىم« قىلمايمەن سۇسلۇق
پەقەت ئۇ  ،زگە قاراپ بېقىڭىقەيەردە ئىكەنلىكىڭ ئۆزىڭىزنىڭ

 ②.دېدى ①«وزىخىڭىزسىزنىڭ جەننىتىڭىز ۋە د

، ملسو هيلع هللا ىلص قال: أتى رجٌل اببنته إىل رسوِل هللا اخلدريوعن أيب سعيٍد 
أطيعي : »ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إن ابنيت هذه أبت أن تتزوََّج، فقال ِلا رسوُل هللا

ين ما حقُّ الزَّوج ، فقالت: والذي بعثَك ابحلق ال أتزوَُّج حىت ُُترب «أابكِ 
رحٌة لو كانت به قُ  ،حقُّ الزوج على زوجِته: »ملسو هيلع هللا ىلص قال .على زوَجِته

. «فلحستها، أو انتثَر ِمنَخراه َصديدًا أو دمًا مثَّ ابتلعتُه ما أدَّت حقَّه
ِكحوهنَّ إال ال تُن» :ملسو هيلع هللا ىلص قالت: والذي بعثك ابحلق ال أتزوَُّج أبداً، فقال

 .«إبذهننَّ 
بىر دەيدۇ:  ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق

ئى » نى باشالپ كېلىپ:ىنىڭ يېنىغا بىر قىز ملسو هيلع هللا ىلصكىشى رەسۇلۇلالھ 
دېدى. « ئۇنىمايۋاتىدۇ ياتلىق بولغىلىبۇ قىزىم  ،رەسۇلۇلالھ
سېنى » قىز:دېدى. ئۇ « !غا ئىتائەت قىلغىنداداڭ» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئەۋەتكەن زات بىلەن قەسەمكى، سەن ماڭا ئەر بىلەن ھەق 
ھوقۇقلىرىنىڭ نېمە -قكىشىنىڭ ئايالى ئۈستىدىكى ھە

دېدى. پەيغەمبەر « توي قىلمايمەنئىكەنلىكىنى دەپ بەرمىگۈچە 

                                                            
نارازى  زنىڭىىڭئېر شەلەيسىز،ىئېر ئېرىڭىزنىڭ رازىلىقى بىلەن جەننەتكە سىزيەنى  ① 
ى ئېرىڭىزنى راز ڭاشۇ، كىرىسىز لىشى بىلەن جەھەننەمنىڭ ئوتىغاىزەپ قغەۋە شى ۇلوب

 .تىرىشىڭ قىلىشقا
 دېگەن.« ھەسەن»تەبرانى ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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شۇ )ھوقۇقلىرى -قئەر كىشىنىڭ ئايالى ئۈستىدىكى ھە» :ملسو هيلع هللا ىلص
ى ىڭلىق يارا بولسا، ئايال، ئېرىنىڭ بىر يېرىدە يىر(دەرىجىدە كۆپكى

پ ۇشيىرىڭغا تو-كى قانۈشۇنى يالىسىمۇ ياكى بۇرنىنىڭ تۆش
ئېرىنىڭ ھەققىنى ئادا  ۋەتسىمۇۇكەتكەن بولسا، ئايالى شۇنى يۇت

بىلەن سېنى ھەق » :بۇنى ئاڭلىغان قىز دېدى.« لمايدۇقىال
« بىلەن قەسەمكى، مەن مەڭگۈ توي قىلمايمەن ئەۋەتكەن زات

الرنىڭ ماقۇللىقىنى ئايال» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  ،بىلەنشۇنىڭ  دېدى.
 ②.①دېدى« ئەرگە بەرمەڭالر ئالماي تۇرۇپ

 
 ن ۋە ياخشىلىقىغا تانغان ئايالغائېرىگە ئاسىيلىق قىلغا

 نىڭ بارلىقى ھەققىدەبرەسۋالىق ۋە ئازائاخىرەتتە 

هلها الناَر، فإذا أكثُر أأُرِيُت » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النيب  عن ابن عباس
َعِشرَي، ويكُفرن َيكُفْرَن ال» :ملسو هيلع هللا ىلص قال ابهلل؟ ، قيل: أيكُفرنَ «َيْكُفْرن النساء

لو أحسنَت إىل إحداهنَّ الدهَر مث رأت منك شيئاً، قالت:  ،اإلحسانَ 
 .«ما رأيُت منك خرياً قط

 ،كىرىۋايەت قىلىنىدۇ بباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئىبنى ئا
ئەھلىنىڭ قارىسام دوزاخ  دوزاخ كۆرسىتىلدى، اڭام» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
. دىدې« ئايالالر ئىكەنكۇفرىلىق قىلىدىغان  ىكۆپىنچىس
 پەيغەمبەرەپ سورىۋېدى، د« ؟كاپىر بوالمدۇقا هللائۇالر » ساھابىلەر:

ئېرىگە تۇزكورلۇق قىلىدۇ ۋە ياخشىلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ. » :ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
ئەرنىڭ ھەققىنىڭ چوڭ ئىكەنلىكى ۋە پەزىلىتىنى بايان  ،بۇ يەردىكى مەقسەت ① 

ئايالالرنىڭ ماقۇللىقىنى ئالماي تۇرۇپ، ئەرگە :» قىلىش، پەيغەمبەر ئەلەيھىساالمنىڭ 
دېگەن سۆزى ئايالنىڭ ماقۇللىقى ۋە رازىلىقى نىكاھنىڭ دۇرۇس بولىشىدا « بەرمەڭالر

 .شەرت ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ
 دېگەن.« سەھىھ»ببان رىۋايىتى، ئەلبانى بەززار ۋە ئىبنى ھى ②
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ادا ئەگەر ئۇالردىن بىرىگە ئۆمۈر بويى ياخشىلىق قىلساڭمۇ، ناۋ
مەن سەندىن ھېچ ياخشىلىق > :دىن بىرەر يامانلىق كۆرسەسەن

 ②.①دېدى« دەيدۇ <كۆرمىدىم

وأان ِف َجواٍر  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أمساء ابنة يزيد األنصاريَّة قالت: مرَّ يب النيبُّ 
فقلُت: َي  ،«!نعَّمنيإَيكنَّ وكفَر امل» :ملسو هيلع هللا ىلص أتراٍب يل، فسلَّم علينا، وقال

ها من لعلَّ إحداكنَّ تطوُل أميَتُ » :ملسو هيلع هللا ىلص رسوَل هللا وما كفُر املنعَّمني؟ قال
 ،ضبَة فَتْكفروَلداً، فتغضُب الغ أبويها، مث يرزقها هللُا زوجاً، ويرزقها منه

 .«فتقول: ما رأيُت منَك خرياً قطُّ 
: دەيدۇمۇنداق  زىد ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھائەسما بىنتى يە

 يېنىمدىنلەن ئويناۋاتقان ئىدىم، مەن ماڭا تەڭتۇش چۆرىلەر بى
ىق ياخشىل» :بىزگە ساالم قىلىپ تىپېئۆتۈپ كېتىۋ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ەن:مدېدى. « تۇزكورلۇق قىلىشتىن ساقلىنىڭالر قىلغۇچىالرغا
نىڭ ئەلچىسى، ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا تۇزكورلۇق هللا ئى»

 بىرىڭالر» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدىم،دەپ سورى «قىلىش دېگەن نېمە؟
تۇل ھالەتتە ئۇزۇن ھايات ئاندىن ، ئانىسىدىن ئايرىلىپ-ئاتا

ن بىر تائاال بىر ئەرنى، ئۇنىڭدىهللاكەچۈرىدۇ. ئاندىن بىرىڭالرغا 
پ ىبىرىڭالر قاتتىق ئاچچىقلىن .بالىنى رىزىق قىلىپ بېرىدۇ

 ھېچ ياخشىلىق مەن سەندىن> :)ياخشىلىققا( تۇزكورلۇق قىلىپ
 ③دېدى. «دەيدۇ <كۆرمىدىم

                                                            
ن ئىسالمدى قىلغۇچىنى ئۇنى ،، بىرىۇپكۇفرىنىڭ ئىككى تۈرلۈك بول —ەدىس بۇ ھ ① 

ۇنى ب بولۇپ، قا تېنىشئمەت ۋە ياخشىلىقېن ى،يەنە بىر ؛تىدىغانلىقىنىېچىقىرىۋ
 .بىلدۈرىدۇىقىرىۋەتمەيدىغانلىقىنى ئىسالمدىن چقىلغۇچىنى 

 بۇخارى رىۋايىتى. ②
 بۇخارى رىۋايىتى. ③
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 إىل ال ينظُر هللا» :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا عمرووعن عبد هللا بن 
  .«امرأة ال َتشُكر لزوِجها، وهي ال َتستغين عنه

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  رئىبنى ئەم ھئابدۇلال
ئېرىنىڭ » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،قىلىنىدۇكى

ئۇنىڭ  ،دىن بىھاجەت بواللمايدىغان تۇرۇپياخشىلىقلىرى
 ①.«تائاال قارىمايدۇهللاياخشىلىقلىرىغا شۈكرى قىلمىغان ئايالغا 

ىل إذا دعا الرجُل امرأَتُه إ» :ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا
 «.صبحَ لعنتها املالئكُة حىت تُ  ،افراشه فأبت، فبات َغضباَن عليه

، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ
 ئايالىنى بىللە كى بىر ئەر ئۆزىقاچان» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

الغا ئەر ئۇ ئاي شۇنداقال ئايالى ئۇنىمىسا، سا،بولۇشقا چاقىر
لەنگەن ھالەتتە يېتىپ قالسا، پەرىشتىلەر ئۇ ئايالغا ھەتتا پغەزە

 ②.«ۇيدۇتاڭ ئاتقۇچە لەنەت ئوق

 بيده، ما من رجلوالذي نفسي » :ملسو هيلع هللا ىلص وعنه قال: قال رسوُل هللا
اِخطاً إال كان الذي ِف السماِء س، يدعو امرأَتُه إىل فراشه فتأىب عليه

 .«عليها، حىت يرضى عنها
رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ۇئەبۇ ھ
هللا بولغان زات  ئىلكىدەجېنىم » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

چاقىرسا، ئۇ ئايال  نى تۆشەككەىبىلەن قەسەمكى، ئەگەر ئەر ئايال
ىچە ئاسماندا قارار ئالغان غئۇنىمىسا، تاكى ئۇ ئەر ئايالىدىن رازى بول

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 ②«.①زات ئۇ ئايالغا غەزەپ قىلىدۇ

َتُه إذا دعا الرجُل زوج» :ملسو هيلع هللا ىلص وعن طَلق بن علي قال: قال رسوُل هللا
 .«حلاجته فلتأتِه، وإن كانت على التنُّور

تەلقى ئىبنى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، 
ئەگەر بىر ئەر ئۆزىنىڭ ئايالىنى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ھاجىتى ئۈچۈن چاقىرسا، ئۇ ئايال تونۇر بېشىدا بولسىمۇ 
 ③.«كەلسۇن

اثنان ال جتاوز صالُُتما » :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا وعن ابن عمر
آِبٌق من مواليه حىت يرِجَع، وامرأٌة عَصت زوَجها حىت رؤوَسهما: عبٌد 

 .«ترِجعَ 
، قىلىنىدۇكىئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 

ئىككى كىشىنىڭ نامىزى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ،بىرى .بۇل قىلىنمايدۇ(و)يەنى قرلىمەيدۇ باشلىرىدىن ئۆ

خوجايىنىنىڭ قېشىغا تاكى ئۇ خوجايىنىدىن قاچقان قۇل بولۇپ، 
ئېرىگە  ،رىىيەنە ب قايتىپ بارمىغۇچە )نامىزى قوبۇل بولمايدۇ(؛

 ىپقايت ئۇمۇ ئېرىنىڭ يېنىغائايال بولۇپ،  لىق قىلغانئاسىي
 ④.«)نامىزى قوبۇل بولمايدۇ( بارمىغۇچە

 َتسأل ثالثٌة ال» :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل هللا بيدوعن ُفضالة بن عُ 

                                                            
دېگەنلىك، ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان شەرئىي ئۆزرىسىز « ئايال ئۇنىمىسا»بۇ ھەدىستىكى  ①

ئېتىبارغا ئېلىنغان ئۆزرە ئۇنىمىسا دېگەنلىك بولىدۇ. كېسەل، ھەيز، نىپاسقا ئوخشاش 
 بولسا بۇنىڭدىن مۇستەسنا.

 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى، نەسائى ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم ۋە تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ④
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اجلماعَة وعصى إماَمه، وماَت عاصياً، وأَمٌة أو عبٌد عنهم: رجٌل فارَق 
أِبَق من سيِ دِه فماَت، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنَة الدنيا 

  .«فتربََّجت بعده، فال تسأل عنهم
د رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت فۇزالە ئىبنى ئۇبەي

 ھەققىدەئۈچ كىشى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى
رىما. ( سونىبولىدىغانلىقى بقانچىلىك ئازائۇالرغا )قىيامەت كۈنى 

پ، شۇ جامائەتتىن ئايرىلىپ، ئىمامغا ئاسىي بولۇ ،چىسىبىرىن
خوجايىنىدىن  ،ئىككىنچىسى ؛ھالەتتە ئۆلۈپ كەتكەن كىشى

 ؛ەتتە ئۆلۈپ كەتكەن چۆرە ياكى قۇلقېچىپ كېتىپ، شۇ ھال
جىدە دۇنيا چىقىمىنى قىلىپ رىئېرى يېتەرلىك دە ،ئۈچىنچىسى

يەت ىجاھىلسىرتقا چىقىپ كەتكەن ۋاقىتتا، ئۆيدىن  بېرىپ
 ①.«ھەققىدە سورىما ئۇالرىنىۋالغان ئايال. ئاياللىرىدەك ياس

 ثالثٌة من السَّعادِة، وثالثةٌ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل هللا  وعن سعد
غيُب عنها تراها فُتعِجُبَك، وت ،فمن السعادِة: املرأُة الصاحلةُ  ،من الشَّقاءِ 

فتأمَنها على نفسها وماِلك. ومن الشَّقاء: املرأُة تراها فتسوؤَك، وحتمُل 
 .«لساهنا عليَك، وإن ِغبَت عنها مل أتَمنها على نفِسها وماِلكَ 

، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكىسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
قاتارىدىن ۋە ئۈچ ت سائادە-ئۈچ ئىش بەخت» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص

-بەخت قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ. بەختسىزلىكنىڭئىش 
اڭ ، قارىسدىن بولغان ئۈچ ئىشنىڭ بىرىنچىسىقاتارىسائادەتنىڭ 

رتقا چىقىپ كەتسەڭ ئۇنىڭ ىس ،سېنى خۇرسەن قىلىدىغان
 سالىھ قىلىدىغانخاتىرجەم سېنى سىدىن ۋە مېلىڭدىن پنە

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى، ھاكىم ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
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 ...ئايال
انىلىدىغان ئۈچ ئىشنىڭ س قاتارىدىننىڭ بەختسىزلىك

قارىساڭ ئىچىڭنى پۇشۇرىدىغان، ساڭا تىل  ،بىرىنچىسى
سىدىن ۋە پرتقا چىقىپ كەتسەڭ ئۇنىڭ نەىئۇزىتىدىغان، س

 ①.«ىن خاتىرجەم بواللمايدىغان ئايالمېلىڭد

ها ال تؤذي امرأةٌ زوجَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل هللا  جبلوعن معاذ بن 
، فإمنا احلور العني: ال تُؤذيه قاتلِك هللاُ  ِف الدنيا، إال قالت زوجُته من

 .«هو عندك دخيٌل، يُوِشُك أن يُفارَقِك إلينا
مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 

ئەگەر بىر ئايال بۇ » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى
 ڭ )ئاخىرەتتىكى( ھۆردۇنيادا ئېرىگە ئازار بەرسە، ئۇ ئەرنى

 !ساڭا لەنەت قىلسۇنهللا> بولغان ئايالى ئۇ ئايالغا:ئەينلىرىدىن 
ئۇنىڭغا ئەزىيەت بەرمە، ئۇ سېنىڭ قېشىڭدا بىر مېھماندۇر. ئۇ 

ا كېلىدىغانغا ئازال سېنىڭدىن ئايرىلىپ بىزلەرنىڭ قېشىمىزغ
 ②.«دەيدۇ <ۋاقىت قالدى

م ثالثٌة ال جُتاوز صالُتُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب أُمامة قال: قال رسول هللا 
آذاهَنم: العبُد اَلِبُق حىت يرِجَع، وامرأٌة ابتت وزوُجها عليها ساِخٌط، 

 .«وإِماُم قوٍم وهم له كارهون
، قىلىنىدۇكىئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ۇئەب

مىزى ئۇالرنىڭ ئۈچ كىشىنىڭ نا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
قاچقان قۇل . 1 :(قىلىنمايدۇبۇل و)يەنى ق يدۇاشماقۇالقلىرىدىن ئ

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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كېچىنى ېرى نارازى بولغان ھالەتتە ئ. 2 لگۈچە؛قايتىپ كە
ۇ ىسىمئىماملىقىنى ياقتۇرم ئۇنىڭكىشىلەر . 3 ؛ئايال ئۆتكۈزگەن

  ①.«ئىمام بولغۇچى كىشى

أميا امرأٍة سألت زوَجها » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل هللا  نوعن ثواب
 .«اجلنَّةِ أبٍس، فحراٌم عليها رائحُة ما الطالَق من غري 

ەر ، پەيغەمبقىلىنىدۇكىسەۋبان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
 سىزال ئېرىدىن تالىقىنىبقايسى بىر ئايال سەۋە» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص

)جەننەتنىڭ  ا جەننەتنىڭ پۇرىقى ھارام بولىدۇسورىسا، ئۇنىڭغ
 ②.«پۇرىقىنى پۇرىيالمايدۇ(

ا امرأٍة وض» :يقول ملسو هيلع هللا ىلص مسعت رسول هللا وعن عائشة قالت: عت أميُّ
 .«ثياهَبا ِف غري بيِت زوجها، فقد هتكت ِسرَت ما بينها وبني هللا

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مۇنداق دەيدۇ: مەن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا
قايسى بىر ئايال كىيىمىنى » مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان:

، ھەقىقەتەن ئۇ ئۆزى ③ئېرىنىڭ ئۆيىدىن باشقا بىر ئۆيدە سالسا
 ④.«پەردىنى يىرتىپ تاشلىغان بولىدۇ ئوتتۇرىسىدىكىهللالەن بى

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، تىرمىزى ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ②

 ئەرگە ياكى ئايالغا ئېچىشىئايالنىڭ مەيلى  — «كىيىم سېلىش» ە ئېيتىلغانبۇ يەرد ③ 
ان كىيىم سېلىشنىڭ لىنىدىغبساېھ ڭ ئېچىلىشىغان ئەۋرەتلىرىنىدۇرۇس بولمايدى

ئايال  بولسا، بىر ئىش ، ئومۇملىشىپ كەتكەن. شۇنىڭدەكنى بىلدۈرىدۇھەممىسى
كىيىمنى ئۆلچەپ بېقىش مەقسىتىدە مەخسۇس  لىشنى ئويالشقانېكىشىنىڭ سېتىۋ
ۇ دۇكانالر ب .دىغان دۇكانالردا كىيىمنى سېلىشىەكلىرىنى ساتىكېچ-ئايالالرنىڭ كىيىم

شۇپ كەتكەن بولۇپ، دۇكاندىكى كۆينەكنىڭ تۈگمىسىدىنمۇ كىچىك كامىراالر بىلەن تو
بىر ھەرىكەتنى سۈرەتكە ئالىدۇ. ئوغرىدىن ساقالش، خېرىدارالرنى كۆزىتىش باھانىسى ھەر

ا ئايالالر قەر بۇ ئايالالرغا قاراپ تۇرىدۇ. شۇڭالشۋاتقان ئەرلۇبىلەن ئۇالرنىڭ ئارقىسىدا ئولتۇر
بۇ ئايالالرنىڭ مەخسۇس كىيىم ئالماشتۇرۇش » :باشقىالرنىڭ ،شىۇئۆزلىرىگە ئاگاھ بول

 دېگەن سۆزلىرىگە ئالدانماسلىقى الزىم.  «ئۆيى
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ④
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 امرأًة ليس ِمنَّا من خبَّبَ » :ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا
 .«على زوِجها، أو عبداً على سيده

، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ
غا ىخوجايىنئايالنى ئېرىگە، قۇلنى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ①.«ئاسىيلىق قىلىشقا قىزىقتۇرغان كىشى بىزدىن ئەمەس

َشهُ على إن إبليس يضع عر » :ملسو هيلع هللا ىلص وعن جابر بن عبد هللا، عن النيب ِ 
ظمهم فأدانهم منه منزلًة أع ،مث يبعث سراَيه  املاء   وِف رواية: البحر

فتنًة، جييءُ أحُدهم، فيقول: فعلُت كذا وكذا، فيقول: ما صنعَت شيئاً، 
يه مث جييء أحُدهم فيقول: ما تركُته حىت فرَّقُت بينه وبني امرأته، فُيدن

 .«فيلتزُِمه: ». قال األعمش: أراه قال«!منه، ويقول: نِعَم أنتَ 
رىۋايەت  دىنھۇ ئەنھۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلال

ھەقىقەتەن ئىبلىس » :گەنېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نىدۇكى،قىلى
 (دېڭىزغا، يەنە بىر رىۋايەتتە)نى سۇنىڭ ئۈستىگە ىتەخت

يىن قوشۇنلىرىنى ئەۋەتىدۇ. ئەڭ چوڭ ېئاندىن ك ،ئورۇنالشتۇرىدۇ
ولىدۇ. ب نئورۇن جەھەتتە ئىبلىسقا ئەڭ يېقىپىتنىگە تاشلىغىنى 

 ە،ېسد <مۇنداق قىلىۋەتتىم-مۇنداقمەن > :بىرى كېلىپ دىنئۇالر
دەيدۇ. ئاندىن يەنە  <قىلماپسەنئىش  قانچەسەن ھېچ> :بلىسئى

ھەتتا ئۇنىڭ بىلەن  مەن پاالنىدىن ئايرىلماي> بىرى كېلىپ:
ئۆز  ۇنىڭغائ ئىبلىسدەيدۇ.  <ئاجراشتۇرۇۋەتتىم ئۇنىڭ ئايالىنى

 «.دەيدۇ <ياخشىسەن نەقەدەر > يېنىدىن ئورۇن بېرىپ:
 <ئىبلىس ئۇ بىرىنى قۇچاقاليدۇ> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر : »ئەئمەش

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
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  ①.ېگەند «گەنمىكىن دەپ ئوياليمەنېد
 

ىنى ئېرىنىڭ رۇخسىتى بىلەن ئايالنىڭ ئۆز مېل
ئەرنىڭ ئايال ئۈستىدىكى  — قىلىشى چىقىم

 ھەقلىرى قاتارىدىن

مرأٍة ال جيوُز ال» :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل هللا  عمرووعن عبد هللا بن 
 .«عطيٌَّة إال إبذِن زوِجها

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر
كىشىنىڭ ئايال » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،قىلىنىدۇكى

 ②.«ئېھسان قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ-ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ئاتا

ذا إال جيوُز المرأٍة ِهبٌة ِف ماِلا، » :ملسو هيلع هللا ىلصوعنه قال: قال رسوُل هللا 
 أي إال إبذنه. «.مَلك زوُجها عصَمَتها

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر
 ئەرنىڭ ئايال كىشى» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى

ئۆز مېلىدىن بىرەر  (ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز) نىكاھىدا بولسىال،
 ③.«ئەمەسدۇرۇس  سوۋغا قىلىشى نەرسىنى

ئاً ليس للمرأة أن تنتهَك شي» :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسوُل هللا وعن واثَلة قال:
 .«زوجها من ماِلا إال إبذنِ 

ەر ، پەيغەمبقىلىنىدۇكىۋاسىلە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
نىڭ رۇخسىتىسىز ئۆز ېرىئئايال كىشىنىڭ » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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 ①.«چېچىشى دۇرۇس ئەمەس-مېلىدىن بىرەر نەرسىنى بۇزۇپ

قالت: َي رسول هللا إن يل ُضرًَّة، فهل عليَّ  وعن أمساء، أن امرأةً 
املتشبِ ع ِبا » :ملسو هيلع هللا ىلص ُجَناٌح إن تشبَّعت من زوجي غري الذي يعطيين؟ فقال

 «.مل يُعَط كالبس ثويب ُزور
 :، بىر ئايالقىلىنىدۇكىئەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت 

ە ئېرىمنىڭ يەن)بار، نىڭ ئەلچىسى! مېنىڭ بىر كۈندىشىم هللائى »
منى ۈم ماڭا بەرمىگەن نەرسە بىلەن ئۆزئالدىدا ئېرى (بىر ئايالى

پەيغەمبەر ۋېدى، دەپ سورى« خۇشال كۆرسەتسەم ماڭا گۇناھ بوالمدۇ؟
بېرىلمگەن نەرسە بىلەن ئۆزىنى خۇشال » :مۇنداق دېدى ملسو هيلع هللا ىلص

ە تونىنى كىيگۈچىگكۆرسەتكەن كىشى يالغانچىلىقنىڭ ئىككى 
 ②«.ئوخشايدۇ

 
 ىڭ ئۆيىگە بىرەر كىشىنىۋە ئەرنلە ناماز ئوقۇش پنە

 —بولۇشى ئەرنىڭ ئىزنى ۋە رازىلىقى بىلەن  نىڭكىرگۈزۈش
 نىڭ قاتارىدىنقيال ئۈستىدىكى ھەقئەرنىڭ ئا

، وحنن عنده ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاءت امراٌة إىل رسول هللا  سعيدعن أيب 
فقالت: زوجي صفواُن بن املعطَّل يضربين إذا صليت، ويفطِ ُرين إذا 
ُصمُت، وال يصلي الفجَر حىت تطلَع الشمُس. قال: وصفوان عنده. 
قال: فسأله عما قالت؟ فقال: َي رسوَل هللا! أما قوِلا: يضربين إذا 

 :ملسو هيلع هللا ىلصفإهنا تقرأ بسورتني وقد هنيتها، قال: فقال له رسوُل هللا  ،ليتص

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 لىم رىۋايىتى.ۋە مۇسبۇخارى  ②
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. قال: وأما قوِلا: يُفطِ ُرين إذا «لو كانت سورة واحدة لكَفت الناس»
فإهنا تنطلُق تصوُم وأان رجٌل شاب فال أصرب، فقال رسوُل هللا  ،متص
. وأما قوِلا: إين ال أصلي حىت «ال َتصوُم املرأة إال إبذِن زوجها» :ملسو هيلع هللا ىلص

تطلَع الشمُس، فإانَّ أهُل بيت ُعرف لنا ذاك، ال نكاد نستيقظ حىت 
 .«فإذا استيقظَت َي صفوان فصل ِ : »تطلع الشمس، قال

 ملسو هيلع هللا ىلص بىز پەيغەمبەردەيدۇ:  مۇنداق ئەبۇ سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 نىڭ يېنىغا كېلىپ: ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ يېنىدا ئىدۇق. بىر ئايال رەسۇلۇلالھ 
روزا  ،ئۇرىدۇ سام مېنىمۇئەتتەل ناماز ئوقۇى ئېرىم سەفۋان ئىبن»

 «بامداتنى كۈن چىققاندا ئوقۇيدۇ بۇزدۇرۇۋېتىدۇ،تۇتسام روزامنى 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىىنىڭ يېنىدا ئ ملسو هيلع هللا ىلصسەفۋانمۇ پەيغەمبەر  دېدى.

 !ھئى رەسۇلۇلال»: الىنىڭ ئېيتقانلىرىنى سورىدى. ئۇئۇنىڭدىن ئاي
مەن ئۇنى  گە كەلسەك،دېگىنى <ناماز ئوقۇۋاتسام ئۇرىدۇ>ئۇنىڭ 

دە ئۇزۇن( ئىككى سۈرە ئۇ نامازنىڭ )بىر رەكئىتى ،ممۇساتوس
 اسقۇئو سۈرە بىر تتە(ەرەكئ )بىر» ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر دېدى.« ئوقۇۋالىدۇ

ئۇنىڭ » :سەفۋان سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ دى.ېد« قىلىدۇ كۇپايە
دېگەن سۆزىگە كەلسەك، ئۇ  تىدۇ<ېۋۇروزامنى بۇزدۇر >روزا تۇتسام

ياش يىگىت بولغاچقا سەۋر مەن تېخى  روزا تۇتۇۋالىدۇ، (نەپلە) دائىم
قانداق ئايال ھەر» :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر « قىاللمايدىكەنمەن

دېدى. سەفۋان « روزا تۇتمىسۇن)نەپلە( ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز 
بامدات نامىزىنى كۈن >ئۇنىڭ مېنى » سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ:

ەچ ككېچىسى ئىشلەپ ) ېگەن سۆزىگە كەلسەك،د <قاندا ئوقۇيدۇچىق
نى ئەتىگى شۇڭا ئائىلىمىزگە ئادەت بولۇپ قالغان (يېتىش بىزنىڭ

 :ملسو هيلع هللا ىلص دېدى. پەيغەمبەر «دىكەنمىزالمايئويغىن قۇچەكۈن چىق
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 ①دېدى.« ئۇنداقتا نامىزىڭنى ئويغانغان ھامان ئوقۇغىن»

ُلها ال تُصْم املرأُة وبع» :ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا
 .«شاِهٌد إال إبذنه غري رمضان، وال أتذن ِف بيته وهو شاهٌد إال إبذنه

، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ  
كىشى ئايال بولغان ئېرى يېنىدا » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 تۇتمىسۇنېرىنىڭ رۇخسىتىسىز روزا ئ رامىزاندىن باشقا ۋاقىتتا
 ەتە رۇخسئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز باشقىالرنى ئۆيگە كىرىشك ھەمدە

  ②«.بەرمىسۇن

عين ي عن أن ُتكلََّم النساُء، ملسو هيلع هللا ىلصهنى : »وعن علي بن أيب طالب قال
  .«ِف بيوُتن  إال إبذِن أزواجهنَّ 

 :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ پئەلى ئىبنى ئەبۇ تالى
 نىڭ رۇخسىتىسىزىرىئەرليدە ئۆز ئۆ ئايالالرنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »

 .«قىلىشتىن توسقان )باشقىالرغا( گەپ
 
اس ۋاقتىدا پنى ۋە ھەيز تىن ھەمدەارقا مەقئەتكە كېلىشئ

الىغان خ ق قىلىشتىن ساقلىنىش شەرتى بىلەنيېقىنچىلى
 ئەرنىڭ ئايال — ا ئايالى بىلەن يېقىنچىلىق قىلىشئورۇند

ھەم  ىمۇئايال ،شۇنىڭدەك .ئۈستىدىكى ھەقلىرى قاتارىدىن
)يەنى ئارقا مەقئەتكە كېلىش، ھەيز ۋە  نداق ۋاقىتالرداشۇ

ى ۋە ئىتائەت قىلىشى ئېرىگە بويسۇنۇشنىپاس ۋاقىتلىرى( 
چۈنكى خالىققا ئاسىي بولىدىغان ئىشتا  دۇرۇس ئەمەس

 .خلۇققا ئىتائەت قىلىش يوقمە
                                                            

 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 بۇخارى ۋە مۇسىلىم رىۋايىتى. ②
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ِض َعِن اْلَمِحيَوَيْسأَُلوَنَك ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا بۇ ھەقتە 
َيْطُهْرَن فَِإَذا  ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء ِف اْلَمِحيِض َواَل تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ 

نَي َوُيُِبُّ َتَطهَّْرَن َفْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ الت َّوَّابِ 
رِينَ  ئۇالر سەندىن ھەيز توغرۇلۇق )يەنى  )ئى مۇھەممەد!(» ﴾اْلُمَتَطهِ 

ھەيزدار ئايال بىلەن جىنسىي ئاالقە قىلىشنىڭ دۇرۇسلۇقى ياكى 
ھەيز > :ئېيتقىنكى ،كى توغرۇلۇق( سورايدۇدۇرۇس ئەمەسلى

-زگىلىدە جىنسىي ئاالقە قىلىش ئەرزىيانلىقتۇر )يەنى ھەيز مە
ھەر ئىككىسىگە زىيانلىقتۇر(، ھەيز مەزگىلىدە  خوتۇن

چە ئۇالرغا ئايالىڭالردىن نېرى تۇرۇڭالر، )ھەيزدىن( پاك بولغۇ
دىن ن جايبۇيرۇغاهللا پاك بولغاندا ئۇالرغا  ،يېقىنچىلىق قىلماڭالر
نى رھەقىقەتەن تەۋبە قىلغۇچىالهللا . <يېقىنچىلىق قىلىڭالر

اك بولغۇچىالرنى )ھارامدىن ۋە نىجاسەتتىن( پ ،دوست تۇتىدۇ
 ①«.ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ

قال: كان هذا احلي من األنصار وهم أهل وَثٍن  وعن ابن عباس
مع هذا احلي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون ِلم فضاًل عليهم 
ِف العلم، فكانوا يقتدون بكثرٍي من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب: 

ٍف، وذلك أسرُت ما تكون للمرأة، فكان أن ال أيتوا النساَء إال على َحرْ 
هذا احلي من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا احلي من 

 مقبالت، قريش يشرحون النساَء شرحًا منكراً، ويتلذذون منهنَّ 
فلما قدم املهاجرون املدينة، تزوج رجٌل منهم  ومدبرات، ومستلقيات،

                                                            
 ئايەت. -222سۈرە بەقەرە  ①
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امرأًة من األنصار، فذهب يصنع هبا ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إمنا  
كنا نُؤَتى على َحرٍف، فاصنع ذلك وإال اجتنبين، حىت َشري أمرمها، 

ْأتُوا َحْرَثُكْم ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَ ﴿ :فأنزل هللا ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ ذلك رسوَل هللا 
ُتمْ   يات. . أي: ُمقبالت، وُمدبرات، وُمستلق﴾َأَّنَّ ِشئ ْ

 ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
 بلىدە بۇتپەرەس بولۇپ، ئەھلى كىتابۇ يەردىكى ئەنسارىالر ئەس»

مەرىپەتتە -ئىلىميەھۇدىيالر بىلەن بىللە ياشايتتى. ئۇالر 
قا، كۆپىنچە ىغاچالرنى ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن دەپ قارييەھۇدى

الردا ئايالالرغا پەقەتال بدورايتتى. ئەھلى كىتادا ئۇالرنى ئىشلىرى
 انداق بولغاندبۇ بولۇپ،تىپ يېقىن كېلىش ئادىتى بار يانچە يې

ئايال كىشى ئېچىلىپ قالمايدۇ دەپ قارايتتى. بۇ يەردىكى 
 ۋالغان ئىدى. ۈالردىن سىڭدۈريبۇ ئادەتنى ئاشۇ يەھۇدى مۇئەنسارىالر

ەرەپتىن، ئارقا تەرەپتىن ۋە ئالدى ت ىرىغاقۇرەيشلەر بولسا ئايالل
ھاجىرالر مۇ قان ھالەتتە يېقىنچىلىق قىالتتى.ئوڭدىسىغا ياتياكى 

مەدىنىگە كەلگەندە، ئۇالردىن بىرى ئەنسارىالردىن بىر ئايالغا 
ى ويىچە يېقىنالشماقچئۆيلىنىپ، بۇ ئايالغا ئۆز يۇرتىنىڭ ئادىتى ب

تىپ بىز يانچە يې> لەپ:بئايال بۇنى ئەيى ،بولغان ئىدى
يېقىنچىلىق قىالتتۇق، سەنمۇ شۇنداق قىل، بولمىسا ماڭا يېقىن 

 دېدى. ئاخىرى ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىدىكى ئىش يېيىلىپ !<كەلمە
ائاال ت هللا ،. شۇنىڭ بىلەنىىچە يېتىپ كەلدگ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ھەتتا

ئاياللىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن )خۇددى( > :ۇ ئايەتنى نازىل قىلدىب
 ،نەسىل تېرىيدىغان جايدۇر(ئېكىنزارلىقتۇر )يەنى 
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يەنى   ②«.①<ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رەۋىشتە كېلىڭالر
 ۋەئاياللىرىڭالرغا مەيلى ئالدى تەرەپتىن ياكى ئارقا تەرەپتىن »

ئوڭدىسىغا ياتقان ھالەتتە يېقىنچىلىق قىلساڭالر ياكى 
 دېمەكچى.  «رىدۇېۋۇبول

قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجُل امرأته ِمن ُدبرها  وعن جابر
وا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ﴿ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأتُ  ِف قُ ُبِلها كان الولد أحول! فنزلت:

ُتْم﴾  «.رْجِ مقبلٌة، ومدبرٌة، إذا كان ذلك ِف الفَ » :ملسو هيلع هللا ىلص. فقال رسوُل هللا ِشئ ْ
ئايالالرغا : »يەھۇدىيالر دەيدۇ:مۇنداق  جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 «باال ئالغاي بولۇپ قالىدۇ كەينى تەرەپتىن يېقىنچىلىق قىلسا
ڭالر ئاياللىرى» :يىشەتتى. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئايەت نازىل بولغانېد

)يەنى نەسىل تېرىيدىغان  سىلەر ئۈچۈن )خۇددى( ئېكىنزارلىقتۇر
 . ③«كېلىڭالرڭالرغا خالىغان رەۋىشتە ئېكىنزارلىقى ،جايدۇر(

ئالدى تەرەپتىن ياكى ئارقا تەرەپتىن مەيلى » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 «يغا يېقىنچىلىق قىلساڭالر بولىدۇتۆرىلىدىغان جا ولسۇن، باالب

 ④.دېدى

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء عمر بن اخلطاب إىل رسوِل هللا  وعن ابن عباس
لُت قال: حوَّ  «وما الذي أهلَكك؟: »فقال: َي رسوَل هللا! هلكُت. قال

 ، هذه اَلية:ملسو هيلع هللا ىلصرحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إىل رسول هللا 
ُتْم﴾ أقبل وأدبر، »يقول:  ،﴿ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئ ْ

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -223سۈرە بەقەرە  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -223سۈرە بەقەرە  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ④
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بَر واحليَضةَ   «.واتِق الدُّ
ئۆمەر  :مۇنداق دەيدۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ئى » نىڭ يېنىغا كېلىپ: ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر 
نېمە ئىش » :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر « مەن ھاالك بولدۇم !رەسۇلۇلالھ

بۇ كېچە »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ئۆمەر  ،دىېدەپ سورىۋ« بولدى؟
 ەرئۇنىڭغا بىر ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر « مىنىپ سالدىم تەتۈر غائۇلىغىم

 :بولدىبۇ ئايەت نازىل  گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نەرسە دېمىدى. ئاندىن 
ئاياللىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن )خۇددى( ئېكىنزارلىقتۇر )يەنى نەسىل »

ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رەۋىشتە  ،تېرىيدىغان جايدۇر(
 بەلگىلەنگەن جايغا» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر شۇنىڭ بىلەن   ①.«كېلىڭالر

ئەمما ئارقا دۇ كەلسەڭ بولىئارقا تەرەپتىن ياكى ئالدى تەرەپتىن 
ن چىلىق قىلىشتىزدار ھالەتتە يېقىنھەي ۋە مەقئەتكە كېلىشتىن

 ②دېدى.« ساقالنغىن

من  إن هللَا ال يستحي» :قال ملسو هيلع هللا ىلص وعن خزمية بن اثبت: أن النيب
 .«احلق، ال أتتوا النساء ِف  أدابرِهنَّ 

دىن رىۋايەت خۇزەيمە ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ان نى بايتائاال ھەق هللا: »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى،

ىڭ ئارقا مەقئەتلىرىگە ئايالالرن ،ھايا قىلمايدۇ قىلىشتىن
 ③.«كەلمەڭالر

 ِف أتى امرأةً  ملعون من» :ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
 .«ُدبُرِها

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -223سۈرە بەقەرە  ①
 دېگەن.« ھەسەن»نەسائى ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇئەبۇ ھ
ەن گنىڭ ئارقا مەقئىتىگە كەلىئايال» :گەنېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ①.«كىشى لەنەت قىلىنغان كىشىدۇر

، من أتى حائضاً، أو امرأةً ِف ُدبرها» :ملسو هيلع هللا ىلص وعنه قال: قال رسول هللا
 .«أو كاهناً فصدَّقه ِبا يقول، فقد كَفَر ِبا أُنزِل على حممدٍ 

، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ
 كىمكى ھەيزدار ئايال بىلەن جىما» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

تىگە كەلسە ۋە ياكى كاھىننڭ ىقىلسا ياكى ئايالنىڭ ئارقا مەقئ
ە كئۇنىڭ سۆزىنى تەستىقلىسا، مۇھەممەد ئالدىغا بېرىپ

 ②.«لگەن دىننى ئىنكار قىلغان بولىدۇچۈشۈرۈ

 .«دٍ فقد برئ مما أُنزل على حمم»وِف رواية: 
-ە چۈشۈرۈلگەن دىندىن ئاداكمۇھەممەد» يەنە بىر رىۋايەتتە:

 .دېيىلگەن« جۇدا بولغان بولىدۇ

ُه ِف رجٍل جامع امرأتَ ال ينظُر هللُا إىل : »قال ملسو هيلع هللا ىلصوعنه، عن النيب 
 .«ُدبُرِها

، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ
 جىما تىگەىئارقا مەقئئايالىنىڭ » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ③.«ئاال قارىمايدۇات هللا قىلغان كىشىگە

ن أيتوَن لعَن هللاُ الذي» :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل هللا عامروعن ُعقبة بن 
 .«أي أدابرهنَّ  -النساء ِف حماشِ ِهن

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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 ،قىلىنىدۇكىئۇقبە ئبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
 تىگە كەلگەنىمەقئ ئارقاالرنىڭ لئايا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ①«.لەنەت قىلسۇنهللا كىشىلەرگە 

أدابرِهنَّ  إتيان النساء ِف: »قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن ُخزمية بن اثبت، عن النيب 
 .«حرامٌ 

دىن رىۋايەت خۇزەيمە ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئايالالرنىڭ ئارقا » گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى،

 ②.«تىگە كېلىش ھارامىمەقئ

قال: ُسِئل ابن عباس عن الذي أييت امرأته ِف ُدبرها؟  اوسط وعن
 فقال: هذا يسأُلين عن الُكفر. 

ئىبنى ئابباس » تاۋۇس رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
 <كېلىش ىتىگەنىڭ ئارقا مەقئىئايال> دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ىداتوغرىس فرىلىقبۇ كىشى مەندىن كۇ> ، ئۇ:دا سورالغانداىتوغرىس
 ④«.دېگەن ئىدى ③<ئال سوراۋاتىدۇوس

 
زدار ئايال بىلەن جىما قىلغان كىشىنىڭ ھەي

 ھەققىدە كەففارىتى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
ئال وس توغرىسىدا فرىلىقمەندىن كۇ» :بنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭئى  ③

تىدىغان چوڭ ېئىسالمدىن چىقىرىۋ قىلغۇچىنى ئۇنى دىندېگەن سۆزى« سوراۋاتىدۇ
 ئمەتكەېپەقەتال نكۇفرىلىق  ە ئېيتىلغانت قىلىنمايدۇ. بۇ يەردكۇفرىلىق مەقسە

نىجىسقا ۋە ياخشىنى پاسكىنا  ۋە چۈنكى ئۇ كىشى پاك نى كۆرسىتىدۇتېنىش
رلۇق ومەتكە تۇزكئېن باش تارتىپ،ئمەتتىن ېياخشى نۋە اك پ، شۇنداقال ئالماشتۇردى

 بىلگۈچىدۇر. ئەڭ ياخشى هللاقىلدى، 
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ④
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، ِف الذي أييت امرأته وهي حائض، ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس، عن النيب 
 من الذهب. «.يتصدق بدينار أو نصف دينار»قال: 

 دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
جىما قىلغان  ئايالى ھەيزدار ھالەتتە» :دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ①.«ېرىم دىنار ئالتۇن سەدىقە قىلسۇنكىشى بىر دىنار ياكى ي
 

 ەن جىما قىلماستىنھەيزدار ئايال بىل
 گۇناھ بولمايدۇ مەنپەئەتلەنسە

حاضت منهم املرأة  إذا اليهود كانت عن أنس بن مالك، أن
أخرجوها من البيت ومل يؤاكلوها ومل يشاربوها ومل جيامعوها ِف البيت، 

لوَنَك َعِن َوَيْسأَ ﴿عن ذلك، فأنزَل هللا سبحانه  ملسو هيلع هللا ىلصفُسئل رسوُل هللا 
إىل آخر اَلية،  ﴾اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء ِف اْلَمِحيضِ 

غري  شيءٍ  كل واصنعوا عوهنَّ ِف البيوِت،جام» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل هللا 
، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدَع شيئًا من أمران إال «النِ كاح
 فيه. خالفنا

 مۇنداق دەيدۇ: ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
زدار ۋاقىتلىرىدا ئۆيدىن الر ئاياللىرىنى ھەيييەھۇدى

 ،ئىچمەيتتى-يەپ (داستىخاندا)ئۇالر بىلەن بىر  ،تەتتىېچىقىرىۋ
بۇ ھەقتە  دىن ملسو هيلع هللا ىلصقوپمايتتى. پەيغەمبەر -بىللە ئولتۇرۇپ

)ئى مۇھەممەد!( » :ازىل قىلدىۇ ئايەتنى نبتائاال  هللاسورالغاندا، 
ئۇالر سەندىن ھەيز توغرۇلۇق )يەنى ھەيزدار ئايال بىلەن جىنسىي 

                                                            
 دېگەن. « سەھىھ»نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە  ①
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ئاالقە قىلىشنىڭ دۇرۇسلۇقى ياكى دۇرۇس ئەمەسلىكى توغرۇلۇق( 
ھەيز زىيانلىقتۇر )يەنى ھەيز مەزگىلىدە > :سورايدۇ. ئېيتقىنكى

خوتۇن ھەر ئىككىسىگە زىيانلىقتۇر(، -جىنسىي ئاالقە قىلىش ئەر
ھەيز مەزگىلىدە ئايالىڭالردىن نېرى تۇرۇڭالر، )ھەيزدىن( پاك 

 هللاپاك بولغاندا ئۇالرغا  .بولغۇچە ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر
ە ھەقىقەتەن تەۋب. هللا <بۇيرۇغان جايدىن يېقىنچىلىق قىلىڭالر

قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ. )ھارامدىن ۋە نىجاسەتتىن( پاك 
يىن ېئاندىن ك  ①.«بولغۇچىالرنى ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ

قوپۇڭالر، جىمادىن باشقا -ئۆيدە تەڭ ئولتۇرۇپ» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئۇ » دېدى. يەھۇدىيالر:« نى قىلساڭالر بولىدۇھەرقانداق ئىش

  ئىشالرنىڭ ھەممىسىنىڭبىزنىڭ دىنىمىزدىكى كىشى 
 ②دېيىشتى. «ال قىلىشنى ئىرادە قىلىدۇقارشىسىنى

داان أيمر إح ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا   :قالت اوعن عائشة رضي هللا عنه
 إذا كانت حائضاً أن تتَّزَِر، مث ُيضاِجعها.

بىرىمىز ھەيز كۆرۈپ »مۇنداق دەيدۇ:  ئەنھائائىشە رەزىيەلالھۇ 
نىڭ اندىن ئۇيىشكە بۇيرۇپ، ئىئۇنى ئىشتان ك ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ قالسا، 

 ③.«بىلەن بىرگە ياتاتتى

حاِئضاً،  إحداان إذا كانت كانت وعنها رضي هللا عنها قالت:
أن يباشرها، أمرها أن تتَّزَر ِف فوِر حيضتها، مث  ملسو هيلع هللا ىلص فأراَد رسوُل هللا
 .ميلك ِإْربَه ملسو هيلع هللا ىلصوأيكم ميلُك إربَه، كما كان النيب  يُباشرها. قالت:

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ:

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -222سۈرە بەقەرە  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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بىلەن قۇچاقالشماقچى  ىمىزىدىن ھەيز كۆرۈپ قالغان بىرەرئاياللىر
بولسىمۇ ئۇنى ئىشتىنىنى  ۋاتقانۇ، ھەيز كېلىپ تۇربولسا
الھۇ رەزىيەل . ئائىشە«ئاندىن قۇچاقلىشاتتى لىشقا بۇيرۇپېكىيىۋ
 ①دېدى.« ۋاالاليدۇ؟ۇئۆزىنى تۇتدەك  ملسو هيلع هللا ىلصكىم رەسۇلۇلالھ » :ئەنھا

: كان يُباشر املرأَة من نسائه، وهي ملسو هيلع هللا ىلصوعن ميمونة، أن رسوَل هللا 
حتتجز  ،الركبتنيحائض، إذا كان عليها إزاٌر إىل أنصاف الفخذين، أو 

 .به
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » :رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ مەيمۇنە

اكى ي نىڭ يېرىمىيوتىسى ىنىئىشت ى ھەيزدار بولۇپ قالسا،ئايال
 بىرگە بولساتوسۇپ تۇرىدىغان كەلگۈدەك  غاتىزىنىڭ يېرىمى

 ②.«الپ )ياتاتتى(قۇچاق
چۈنكى ، ياخشى ئىشتا بولىدۇپەقەت ئىتائەت قىلىش 

 ۇشىدىن قەتئىينەزەرمەخلۇقنىڭ پەزىلىتى قانچە كاتتا بول
مەخلۇققا ئىتائەت قىلىش  بولىدىغان ئىشتا خالىققا ئاسىي

  يوق.
 ىگە ئىتائەت قىلىشىئايالالر بىلىشى الزىمكى، ئايالنىڭ ئېر

ىتائەت قىلىشقا قا ئهللا تاياخشىلىقبەلكى  مۇتلەق ئەمەس
قا ئاسىي بولىدىغان ئىشقا هللانى ىئەر ئايال .باغالنغان بولىدۇ

نامازنى تەرك ئېتىش، ھىجابنى سېلىش، يات  ،سا، مەسىلەنۇبۇير
سا، ۇھارام ئىشالرغا بۇير ...قا ئوخشاشلىشىشىئەرلەر بىلەن ئار

ئىتائەت قىلىشى ۋە ئەگىشىشى  ېرىگەئىشالردا ئايالنىڭ ئ بۇنداق
تا ئىتائەت پەقەت ياخشى ئىشتا بولىدۇ، يامان ئىش ،دۇرۇس ئەمەس

                                                            
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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ْنَساَن ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللابۇ ھەقتە . ولمايدۇب َنا اإْلِ َوَوصَّي ْ
 ﴾اَل ُتِطْعُهَماِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك يب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم فَ 

ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق، ئەگەر -ئىنساننى ئاتا»
ى ماڭا شېرىك بىلمەيدىغان نەرسىنئاناڭ سېنى سەن -ئاتا

 ①.«ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن كەلتۈرۈشكە زورلىسا

 ﴿َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرَِك يب يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا
نْ َيا َمْعُروفً  ُهَما ِف الدُّ ئەگەر » ا﴾َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ

ېنى سەن بىلمەيدىغان نەرسىنى ماڭا شېرىك ئاناڭ س-ئاتا
كەلتۈرۈشكە زورلىسا ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا 
ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن )يەنى دىنىڭغا زىيان يەتمەيدىغان 

 ②.«ئاساستا ياخشىلىق قىلغىن(
ستىدىكى ھەققى چوڭ بالىالر ئۈ)ئانىالرنىڭ -ئاتاگەرچە 

ا، رىك كەلتۈرۈشكە زورلىسېقا شهللائانىالر بالىالرنى -ائات ،(بولسىمۇ
ڭا دى. شۇۇئانىغا ئىتائەت قىلماسلىققا بۇير-ئاتا ئۇالرنى تائاال هللا

قا ئاسىي هللارىك كەلتۈرۈشكە ياكى ېقا شهللائەر ئايالىنى 
سا، ئايالنىڭ ئەرگە ئىتائەت قىلماسلىقى ۇان ئىشقا بۇيربولىدىغ

دىن قەتئىينەزەر، مەخلۇقنىڭ كىم بولۇشى. تېخىمۇ الزىمدۇر
ىڭ لۇقنمەخبولسا قنىڭ ھەققى ۋە خالىققا ئىتائەت قىلىش ىخال

 .چوڭدۇرھەققىدىن 

 ال طاعَة ِف: »ملسو هيلع هللا ىلصعن علي بن أيب طالب قال: قال رسوُل هللا 
 «.معصية هللا، إمنا الطاعُة ِف املعروف

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -8سۈرە ئەنكەبۇت  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -15سۈرە لوقمان  ②
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ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
قا ئاسىي هللا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،قىلىنىدۇكى

 ەتپەق ئىتائەت قىلىش يوق، ئىتائەت )مەخلۇققا( بولىدىغان ئىشتا
 ①.«ياخشى ئىشتا بولىدۇ

لوٍق ال طاعة ملخ: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  مسعانوعن النوَّاس بن 
 .«ِف معصيِة اخلالق

اس ئىبنى سەمئان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۋنەۋ
خالىققا ئاسىي » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر، قىلىنىدۇكى

 ②.«مەخلۇققا ئىتائەت قىلىش يوق بولىدىغان ئىشتا
 

ئاي  تۆتئېرى ئۆلۈپ كەتكەن ئايالنىڭ ئېرىگە 
ال ئەرنىڭ ئاي —تۇتۇشى  قارلىق كۈن ئون

 نقاتارىدى ھەققىنىڭئۈستىدىكى 

َذُروَن أَْزَواًجا َويَ َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا 
چىڭالردا ئۆزى ۋاپات بولۇپ ئى» ﴾يَ تَ َربَّْصَن أِبَنْ ُفِسِهنَّ أَْربَ َعةَ َأْشُهٍر َوَعْشرًا

ئاياللىرى قېلىپ قالغان كىشىلەر بولسا، ئاياللىرى تۆت ئاي ئون 
 ③«.كۈن ئىددەت تۇتۇشى الزىم

من ال ُيلُّ المرأة تؤ » :ملسو هيلع هللا ىلصوعن أم حبيبه قالت: قال رسوُل هللا 
فإهنا حِتد  ،وجز ابهلل واليوم اَلخر أن حتدَّ على ميٍت فوق ثالِث لياٍل إال 

 «.عليه أربعَة أشهٍر وعشراً 
                                                            

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -234ۈرە بەقەرە س ③
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، قىلىنىدۇكىبە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت ىئۇممۇ ھەب
ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنگەن هللا » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئون كۈن قارلىق تۇتقاندىن باشقا، ئۆلۈپ ئايالنىڭ ئېرىگە تۆت ئاي 
كەتكەن تۇغقانلىرىغا ئۈچ كۈندىن ئارتۇق قارلىق تۇتۇشى ھاالل 

 ①.«مايدۇبول

الٍث، ُكنَّا نُ ن َْهى أن حنُِدَّ على َميِ ٍت فوَق ثَ : »وعن أم عطيََّة قالت
ال نَ ْلَبَس و إال على َزوٍج، أربَ َعَة أْشُهٍر وَعْشراً، وال َنْكَتِحَل، وال نَ َتطَيََّب، 

َلْت ثَوابً َمصُبوغاً، إال ثَوَب َعْصٍب ، وَقْد ُرخِ َص لنا عنَد الطُّْهِر، إذا اغَتسَ 
إحَداان ِمن حمَِيِضها ِف نُ ْبَذٍة من ُكْسِت َأظَفاٍر، وُكنَّا نُ ْنهى عِن ات ِباِع 

 «.اجلنائزِ 
 ېرىمىزگەبىز ئ» :دەيدۇئۇممۇ ئەتىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق 

قالغان  ئۆلۈپ، تۆت ئاي ئون كۈن قارلىق تۇتقاندىن باشقا
ق قارلىق تۇتۇشتىن ئۈچ كۈندىن ئارتۇ يېقىنلىرىمىز ئۈچۈن

پۇراق سۈرمە تارتمايتتۇق، خۇشقارلىق تۇتقاندا . چەكلەندۇق
دىن كىيىمۋە قارا يىپتا توقۇلغان ئاق )پۈتۈنلەي(  ئىشلەتمەيتتۇق،

 ۇپ غۇسلىەيزدىن پاك بولك كىيىم كىيمەيتتۇق. ھباشقا رەڭلى
دىن ئازراق ئىشلىتىشكە رۇخسەت  ②ارفئەز كست قىلماقچى بولغاندا

الرغا ئەگىشىشتىن جىنازى يەنە . بىزىدىبېرىلگەن
 ③.«چەكلەنگەنىدۇق

 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 كىن ئوتېكى نەرسىنىڭ ئىسمى بولۇپ، بۇ خۇشپۇراق ئەمەس لئىك — ارفكست ئەز ②

 ۇ.ياقسا تۈتۈنى خۇشپۇراق پۇرايد
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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 باتىل شەرت

لرباء خَطَب أم مبشٍر بنت ا ملسو هيلع هللا ىلصعن أُمِ  مبشٍر األنصارية: أن النيبَّ 
 بن معروٍر، فقالت: إين اشرتطُت لزوجي أن ال أتزوََّج بعده، فقال النيبُّ 

 «.إن هذا ال يصُلحُ : »ملسو هيلع هللا ىلص
 مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھا ىر ئەنسارىشئۇممۇ مۇبەش

ىرگە سۆز شبەرا ئىبنى مەئرورنىڭ قىزى ئۇممۇ موبەش ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ق يىن ياتلىېئۇنىڭدىن ك گەمەن ئېرىم» ئۇ ئايال: ،ئېچىۋىدى

ەرت بۇ ش» :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  «بولماسلىقنى شەرت قىلغان ئىدىم
 ①دېدى.« دۇرۇس ئەمەس

، قاتتىقلىق، زوراۋانلىقر ھەقلە ئۆزئاراىسىدا ئايال ئوتتۇر-ئەر
خارالشتىن يىراق بولۇپ، مۇھەببەت،  ياكى ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش

قىلىشقا تولغان بولۇشى  مەرھەمەتتلۇق، مېھرىبانلىق ۋە دوس
ىقنى ھەممە ئىشتا مېھرىبانل ،تائاال مېھرىباندۇر هللا .كېرەك

 نبەرمىگەن ياخشىلىقنى مېھرىبا كىشىگە زوراۋانياخشى كۆرىدۇ. 
تائاال بىر ئۆينى ياخشى كۆرسە، ئۇ ئۆيگە هللا كىشىگە بېرىدۇ. 

ى زنتائاالدىن ئۆيلىرىمى هللا. ئاتا قىلىدۇ ېھرىبانلىق ۋە رەھمەتم
ە ۋ مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆيلىرىنى دوستلۇق، مېھرىبانلىق بارچەۋە 

 تائاالهللا  .سورايمىز لدۇرۇپ بېرىشىنىتو لەر بىلەنرەھمەت
ئىجابەت  ،دۇئاالرنى ئاڭالپ ،بەندىلىرىگە ناھايىتى يېقىندۇر

 قىلغۇچىدۇر. 

                                                            
 تەبرانى رىۋايىتى. ①
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ھوقۇقلىرى–ئۈستىدىكى ھەق ەرنىڭ ئئايال  

نىڭغا مېھرىبانلىق ، ئۇئۆي تۇتۇشبىلەن چىرايلىقچە  لىئايا
تۇرالغۇسىنى تاقىتىنىڭ  كېچەك ۋە-قىلىش، تائام، كىيىم

يېتىشىچە ياخشىالپ بېرىش، سەت گەپ قىلماسلىق، ئۆينىڭ 
 ىرىگەھەرب كۆپ بولسائاياللىرى ويماسلىق، ئەگەر سىرتىدا تاشالپ ق

 لىرىئۈستىدىكى ھەق ېرىئايالنىڭ ئ —ئادىللىق قىلىش 
 .ھېسابلىنىدۇ قاتارىدىن

 ﴾َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروف﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا بۇ ھەقتە 
  ①.«رئۇالر بىلەن چىرايلىقچە تىرىكچىلىك قىلىڭال»

َأْو  َواِحَدةً َأالَّ تَ ْعِدُلوا ف َ فَِإْن ِخْفُتْم ﴿ مۇنداق دەيدۇ: يەنەتائاال هللا 
ئەگەر )ئۇالرنىڭ ئارىسىدا( ئادىل »﴾ َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ 

بواللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر، بىر خوتۇن بىلەن ياكى قول 
 ②.«ەر بىلەن كۇپايىلەنسەڭالر بولىدۇئاستىڭالردىكى چۆرىل

نْيَ َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا ب َ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  يەنەتائاال هللا 
ُروَها َكاْلُمَعلََّقِة َوِإْن ُتْصِلُحوا فَ َتذَ النِ َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل ََتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل 
اڭالرمۇ قانچە تىرىشس» ﴾َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن َغُفورًا َرِحيًما

ئاياللىرىڭالرغا )مۇھەببەتتە ۋە دىلنىڭ مايىللىقىدا( باراۋەر 
شۇنىڭ ئۈچۈن  ③مۇئامىلىدە بولۇشقا ھەرگىز قادىر بواللمايسىلەر،

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -19سۈرە نىسا  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -3سۈرە نىسا  ②
ەرقانچە سان ھئادىللىق بولۇپ، ئىن تىكىر بواللمايدىغان باراۋەرلىك قەلبقادى ئايەتتىكى ③

ى ۋە ئادىللىق ئىنساننىڭ تاقىت قەلبتىكىغا قادىر بواللمايدۇ چۈنكى بۇنىڭ تىرىشسىمۇ
ل رىسى قوبۇتۇر. شۇنداق بولغاچقا، ئۇنىڭ ئۆزقۇدرىتىنىڭ سىرتىدىكى بىر ئىش

ئايالالر ئوتتۇرىسىدا ئىنساپ قىلىش ۋە ئادىللىق قىلىشقا زىت  كىنېقىلىنىدۇ. ل
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پۈتۈنلەي مايىل بولۇپ، ئىككىنچىسىنى )ئېرى باردەكمۇ بىرسىگە 
ئەمەس، يوقتەكمۇ ئەمەس( ئېسىپ قويۇلغان ئايالدەك تاشالپ 

ئەگەر )بۇ جەھەتتىكى قۇسۇرلىرىڭالرنى( تۈزەتسەڭالر،  .قويماڭالر
ئەلۋەتتە )سىلەرگە( هللا )ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىن( ساقالنساڭالر، 

 ①.«مەغپىرەت قىلىدۇ، رەھىم قىلىدۇ
 بۇ ھەقتە يەنە تۆۋەندىكىدەك ھەدىسلەر كەلگەن. 

عن معاوية بن حيدة قال: قلت َي رسوَل هللا ما حقُّ زوجِة أحِدان 
أن تطعَمها إذا َطعمَت، وَتكسوها إذا اكَتسيَت، وال : »قال عليه؟

 .«َتضِرْب الوجَه، وال تُقبِ ْح وال ُتجْر إال ِف البيتِ 
: مەن ەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق ديدە ەمۇئاۋىيە ئىبنى ھ

ئى رەسۇلۇلالھ، ئايالىمىزنىڭ بىزنىڭ » :دىنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
 ،دەپ سورىغان ئىدىم «ئۈستىمىزدىكى ھەقلىرى قايسىالر؟

، كىيىم يېگۈزگىنتاماق يېگەندە ئۇنىڭغىمۇ » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ت ، سەمىغىنيۈزىگە ئۇر نىڭ، ئۇگۈزگىنكىيگەندە ئۇنىڭغىمۇ كىي

يۈزىسىدىن  شئۇنى ئەدەپلە)، ر بىلەن ھاقارەتلىمىگىنگەپلە
ئۆيدىن باشقا جايغا يالغۇز تاشالپ تۆشىكىنى ئايرىغاندا( 

 ②بەردى. بدەپ جاۋا« ىغىنقويم

وعنه قال: قلت َي رسوَل هللا نساؤان ما أنيت منهنَّ وما َنَذر؟ قال: 
ْيَت، اكَتسَ ائِت حرثَك أَّنَّ ِشئَت، وأطعمها إذا طِعمَت، واكسها إذا »

 .«وال تُقبِ ح الوجَه، وال تضرب
مەن  :دەيدۇالھۇ ئەنھۇ مۇنداق يدە رەزىيەلەمۇئاۋىيە ئىبنى ھ

                                                            
 .دۇرۇس ئەمەسمايىل بولۇپ كېتىش تولۇق  ئىشالر بىلەنكېلىدىغان 

 ئايەت. -129سۈرە نىسا  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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اياللىرىمىز ھەققىدە قايسى ئى رەسۇلۇلالھ! ئ» :دىنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
دەپ سورىسام،  «؟زساقلىنىمى ، قايسى ئىشتىننى قىلىپئىش

اماق تكىنزارلىقىڭغا خالىغان رەۋىشتە كەلگىن، ېئ: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
، كىيىم كىيگەندە ئۇنىڭغىمۇ يېگۈزگىنيېگەندە ئۇنىڭغىمۇ 

، يۈزىگە لەر بىلەن ھاقارەتلىمىگىن، سەت گەپگۈزگىنكىي
 ①دېدى.« ئۇرمىغىن

رء إاماً كَفى ابمل: »ملسو هيلع هللا ىلص وعن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسوُل هللا
أي من يُعيل من النساء، واألبناء، وغريهم ممن  «.أن ُيضيِ َع من يَ ُقوت

 .يدخل ِف رعايته
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر

ە كىشىنىڭ ئۆزىگ بىر» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصدۇكى، پەيغەمبەر نىقىلى
تەرلىك يې زايە قىلىۋېتىشى (خىراجىتىنى)كىشىلەرنىڭ قاراشلىق 
 ئەرنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كىشىلەرمۇ بالىالر-ئايال ②.«گۇناھتۇر

 .كۆڭۈل بۆلۈش دائىرىسىگە كىرىپ كېتىدۇ

اللهم »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال النيب اخلزاعيوعن أيب شريح خويلد بن عمرو 
 .«إين أَحر ُِج حق الضعيفني: اليتيم، واملرأة

خۇزائى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  رخۇۋەيلىد ئىبنى ئەم
مەن يېتىم هللا! ئى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى

ڭ يەۋېلىشنىقىنى )ئىبارەت ئىككى ئاجىزنىڭ ھەق تۇل ئايالدىنۋە 
 ③.«قاتتىق ئاگاھالندۇرىمەن( نەقەدەر چوڭ گۇناھ ئىكەنلىكىدىن

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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قول ِف َحجَّة الوداع، ي ملسو هيلع هللا ىلص وعن عمرو بن األحوص أنه مسَع النيبَّ 
وصوا ابلنِ ساِء أال واست» :بعد أن ْحد هللا تعاىل وأثىن عليه ووعظ، مث قال

خرياً، فإمنا هنَّ َعواٍن عندكم ليس َتلكون منهنَّ شيئاً غري ذلك، إال أن 
 أيتني بفاحشٍة مبينة، فإن فعْلَن فاهجروهن ِف املضاِجع واضربوهن َضرابً 
 غريَ ُمرب ٍِح، فإن أطعَنكم فال تبغوا عليهن سبياًل، أال إن لكم على نسائكم

كم حقَّاً؛ فحقكم عليهن أن ال يُوِطئن فُرَشُكم َمن حقًا ولنسائكم علي
تكرهون وال أيذنَّ ِف بيوتكم ملن َتكرهون، أال وحقُهنَّ عليكم أن حُتِسنوا 

 .«إليهنَّ ِف كسوُِتِنَّ وطعامِهنَّ 
دەيدۇ: مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەمر ئىبنى ئەھۋەس 

گەنلىكىنى ېمۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر ۋىدالىشىش ھەجىدە 
سانا ئېيتقاندىن -قا ھەمدۇهللا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ئىدىمئاڭلىغان 
ئاگاھ » مۇنداق دېدى: ئاندىن ،نەسىھەت قىلدى-زكېيىن ۋە

ئايالالرغا ياخشى مۇئامىلە قىلىڭالر، ئۇالر سىلەرنىڭ  !بولۇڭالر
ىرگە ئوخشايدۇ. سىلەر ئالدىڭالردا قولۇڭالرغا چۈشكەن بىر ئەس

 واللمايسىلەر. ئەگەرگە بىسىلەرگە ئقا نەرشۇنىڭدىن باشئۇالردىن 
بىرەر يامانلىق سادىر قىلسا، ئۇالرنى ياتاق  ائاشكار-ئۇالر ئوچۇق

بىللە ياتماسلىق بىلەن جازاالڭالر( ۋە ) ئۆيلىرىگە تاشالپ قويۇڭالر
ى ئۇالرن ،سىلەرگە ئىتائەت قىلسا ۇالرنى قاتتىق ئۇرماڭالر. ئەگەرئ

سىلەرنىڭ ئاياللىرىڭالرنىڭ  كى،ڭالرئاگاھ بولۇ بوزەك قىلماڭالر.
اياللىرىڭالرنىڭمۇ سىلەرنىڭ ئۈستىدە ھەقلىرىڭالر بولغىنىدەك، ئ

 ڭالردا ھەقلىرى بار. سىلەرنىڭ ئۇالر ئۈستىدىكى ھەققىڭالرۈئۈست
 غا يوالتماسلىق ۋە ياتكىشىلەرنى تۆشەكلىرىڭالر باشقا بولسا،

اگاھ ئ .ەت قىلماسلىقئۆيگە كىرىشىگە رۇخس كىشىلەرنى
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ا، بولسڭالردىكى ھەققى ۈئۇالرنىڭ سىلەرنىڭ ئۈست كى،بولۇڭالر
 ①.«ئۇالرنىڭ كىيىملىرى ۋە تائاملىرىنى ياخشىالشتۇر

إن هللَا سائٌل كلَّ راٍع عمَّا اسرتعاُه؛ َحِفَظ أم ضيََّع، : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .«حىت يسأَل الرجَل عن أهِل بيته

بىر تائاال ھەر هللاھەقىقەتەن » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ايە ز ياكى )ئامانىتىنى( ياخشى ئادا قىلغان پادىچىلىق پادىچىنىڭ

نىڭ ئائىلىسى  ئۇ مۇ ھەمئەر كىشىدىن قىلغانلىقىدىن سورايدۇ.
 ②.«رۇلۇق سورايدۇتوغ

 
رىشىدىن يىن بېېكۋاقتىدا ياكى تويلۇقنى 

 الزىم بېرىشلۇق وت قەتئىينەزەر

ا » :ليقو  ملسو هيلع هللا ىلص رسوَل هللا عن ميمون الكردي، عن أبيه قال مسعتُ  أميُّ
رجٍل تزوَّج امرأًة على ما قلَّ من املهِر أو كثُ َر، ليس ِف نفسه أن يؤدِ َي 

وَم القيامة لقي هللَا ي ،اخَدعها، فمات ومل يؤدِ  إليها حقَّه ،اإليها حقَّه
 .«وهو زانٍ 

كەردى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاتىسىدىن رىۋايەت قىلىپ  مەيمۇن
گەنلىكىنى ېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصمەن رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:

ياكى ئاز  كۆپمەيلى بىر كىشى  ھەرقانداق» :ئاڭلىغان ئىدىم
 رنىيىتى يوق تۇرۇپ بىبېرىش  نىتويلۇق بەلگىلەنگەن ،بولسۇن

ئۇ ئەگەر ئايالنى ئالدىغان بولىدۇ. ئۇ ئايالنى نىكاھىغا ئالسا، 
ئۆلۈپ كەتسە، قىيامەت  تولۇق ئادا قىلماستىنئايالنىڭ ھەققىنى 

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئىبنى ھىببان ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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 ①.«االغا زىناخور ھالەتتە ئۇچرىشىدۇتائهللا كۈنى 

 إنَّ أحقَّ الشروطِ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل هللا  عامروعن عقبة بن 
 .«أن يوىفَّ به، ما استحَلْلتم به الفروجَ 

، قىلىنىدۇكىئوقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
قىلىشقا ئەڭ ۋاپا  شەرتلەر ئىچىدە» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
غان پنىڭ سىلەرگە قويتوي قىلغاندا ئايال تەرە بولغىنى تېگىشلىك
 ②.«شەرتلىرىدۇر

هنى عن الشِ غار، والشِ غار: أن  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل هللِا : »وعن ابن عمر
أي  «يزو َِج الرجُل ابنَته على أن يزوَجه اَلخُر بنَته وليس بينهما ِصَداق

 .مهر
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »مۇنداق دەيدۇ:  ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى 
ەنە قىزىنى ي دېگەن، بىر كىشىنىڭ ئۆزشىغار  .سقانشىغاردىن تو

ئۆز ئەمرىگە ئېلىش شەرتى بىلەن  كىشىگە ئۇنىڭ قىزىنىبىر 
 ③«.بېرىپ، ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەھر ھەققى ئالماسلىقىدۇر

لمَّا هللا رجٌل تزوََّج امرأًة، فإن أعظَم الذنوِب عند » :وعنه مرفوعاً 
قضى حاجَته منها طلَّقها وَذهَب ِبهرها، ورجٌل استعمَل رجاًل فذهَب 

 .«أبجرته، وآَخُر يقتُل دابًَّة َعَبثاً 
مۇنداق  ھالەتتە لالھۇ ئەنھۇمادىن مەرفۇئئىبنى ئۆمەر رەزىيە

 ئەڭ ئېغىر گۇناھ دەنىڭ نەزىرىتائاالهللا » رىۋايەت قىلىنىدۇ:
ىن ىدئايالئاندىن ئۇ بىر ئايالنى نىكاھىغا ئېلىپ، قىلغۇچى بولسا، 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③



42 
 

 ۋېتىپ،تاالق قىلى ىن كېيىنھاجىتىنى ئادا قىلىپ بولغاند
بىر كىشىنى  ،يەنە بىرى ؛كىشى ىۋالغانئېلھەم تويلۇقىنى 
 ،رىيەنە بى ؛بەرمىگەن كىشى ھەققىنىئۇنىڭ  ، ئاندىنئىشلىتىپ

 ①«.ن كىشىۆلتۈرگەبىرەر ھايۋاننى بىھۇدە ئ
 
ن ئايالغا نەپىقە ۋە ۋاتقاۇتاالقنىڭ ئىددىتىنى تۇت

 جاي بېرىش ھەققى بار-تۇرالغۇ ئۆي

نت آل فقلت: أان ب ملسو هيلع هللا ىلصقالت: أتيُت النيبَّ  قيسعن فاطمة بنت 
خالٍد، وإنَّ زوجي فالاًن أرسَل إيلَّ بطالقي، وإين ِ سألُت أهَلُه النفقَة 

، قالوا: َي رسوَل هللا ثالِث إنه قد أرسَل إليها ب ملسو هيلع هللا ىلص والسكن، فأبوا علي 
رأة إذا  إمنا النفقُة والسَّكُن للم» :ملسو هيلع هللا ىلص تطليقات، قالت: فقال رسول هللا

 «.كان لزوجها عليها الرَّجعةُ 
مەن  :مۇنداق دەيدۇ س رەزىيەلالھۇ ئەنھافاتىمە بىنتى قەي

مەن خالىد ئائىلىسىنىڭ » نىڭ يېنىغا كېلىپ: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
مەن  .ئۇ مېنىڭ تالىقىمنى بېرىۋەتتىمېنىڭ ئېرىم پاالنى،  قىزى،
غان ورىسبېرىشىنى ۋە تۇرالغۇ جاي  ەنەپىقماڭا  ئائىلىسىدىنئۇنىڭ 
دېسەم، « ئۇنىمىدى (گەتەلىپىم)ئۇالر مېنىڭ  لېكىن ئىدىم

رەسۇلۇلالھ، ئۇ كىشى بۇ ئايالغا ئۈچ تاالقنى  ئى» ساھابىلەر:
ۋە  ەنەپىق» :ملسو هيلع هللا ىلصدېيىشتى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ « ئەۋەتىپ بېرىپتۇ

لىشى دۇرۇس بولىدىغان ئايالغا ېۇرالغۇ جاي پەقەت ئەرنىڭ يارىشىۋت
 ②دېدى.« بېرىلىدۇ

 
                                                            

 دېگەن.« ھەسەن»ھاكىم ۋە بەيھەقى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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تاالق ر قىلىش، ئۇرۇش ياكى ۋئايالىغا سە
 قىلىشقا ئالدىرىماسلىق

حمَد قاَم ِف الناٍس ف ملسو هيلع هللا ىلصعن املقدام بن معدي كرب، أن رسوَل هللا 
 يوصيكم إن هللاَ يوصيكم ابلنساء خرياً، إن هللاَ » :هللاَ وأثىن عليه، مث قال

فإهننَّ أمهاُتكم، وبناُتُكم وخاالُتكم، إن الرجَل من أهِل  ،ابلنساء خرياً 
الكتاِب يتزوُج املرأَة وما يعُلُق َيداها اخليَط، فما يرغُب واحٌد منهما عن 

 «.صاحبه حىت ميوات َهَرماً 
 دەيدۇ:ئىبنى مەئدىكەرىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق  مىقدام
سانا -ۇقا ھەمدهللاتۇرۇپ  ارىسىداكىشىلەرنىڭ ئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئايالالرغا سىلەرنى تائاال هللا » مۇنداق دېدى: ئاندىن ئېيتتى،
رغا ئايالالسىلەرنى تائاال هللا  غا بۇيرۇيدۇ،لىق قىلىشىڭالرياخشى
ڭ سىلەرنى الرقىقەتەن ئۇھە رغا بۇيرۇيدۇ!لىق قىلىشىڭالياخشى

بىر  ئەھلى كىتابتىن. ھەدىلىرىڭالردۇر، قىزلىرىڭالر ۋە ئانىلىرىڭالر
ەن كىچىك( بىر قىز بىليەنى ىشى قولى يىپنى تۇتۇپ باقمىغان )ك

ۈز ي بىرىدىن-بىر ىيلەن قېرىپ ئۆلگۈچەئىككھەتتا ئۇ  ،ئۆيلىنىدۇ
 ②«.①دۇمەيۈئۆر

ًة، ال يَفَرُك مؤمٌن مؤمن» :ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا
 «.خرإن َكرِه منها ُخُلقاً رضي منها آ

، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ

                                                            
بۇ ھەدىستە ھەقتە ئىنساپ قىلىشقا ۋە ھەققە قىزىقتۇرۇشقا دەلىل بار. گەرچە بۇ  ①

ھەقنىڭ ئىگىسى كاپىر بولسىمۇ، كىتاب ئەھلىنىڭ ئايالىنى چىڭ تۇتۇش ئادىتى ئەسلى 
پمۇ غەرب شەھەرلىرىدە ئۇالرنىڭ بىرى بۈگۈنى ياخشى ئادەت ئەمما بۈگۈنكى كۈندە، بولۇ

 توي قىلىپ، ئەتىسى قويۇپ بەرسە پەرۋا قىلمايدۇ.
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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 يامانئمىن ئايالنى ۇئمىن ئەر مۇم» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
كۆرمىسۇن، ئەگەر ئۇنىڭ بىر ئەخالقىنى يامان كۆرسە، يەنە بىر 

 ①«.ازى بولىدۇئەخالقىدىن ر

إن املرأَة ُخِلَقت من ِضلٍع، : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن مسرة قال: قال رسوُل هللا 
 «.وإنَّك إن تُرِْد إقامَة الضلع تكسرها، فدارِها تِعْش هبا

 ، پەيغەمبەرقىلىنىدۇكىسەمۇرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
قوۋۇرغىدىن ئايالالر شۈبھىسىزكى، » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ۈزلەيمەن دېسەڭ سۇندۇرۇپ قويىسەنئۇنى ت ئەگەريارىتىلغان. 
 ②.«بىرگە ياشايسەن چىقىشىپ ئۆتسەڭ

إن املرأَة ُخِلقت من » :ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا 
ا ِضلٍع، لن تستقيم لك على طريقٍة، فإن استمتعَت هبا استمتعت هبا وهب

 «.ِعَوٌج، وإْن ذهبَت تُقيمها كسرَُتا، وَكْسُرها طالُقها
، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ

ئايال كىشى قوۋۇرغىدىن » م مۇنداق دېگەن:پەيغەمبەر ئەلەيھىساال
ئۇ ھەرگىز ساڭا بىر خىل رەۋىشتە تۇرۇپ بەرمەيدۇ.  لغان،يارىتى

 ؛گرىلىك ھالىتىدە پايدىلىنااليسەنئەگەر پايدىلىنىمەن دېسەڭ، ئە
ئەگەر تۈزەيمەن دېسەڭ، ئۇنى سۇندۇرۇپ قويىسەن. ئۇ قوۋۇرغىنىڭ 

  ③.«قىنى بېرىشتۇرتالىبولسا سۇنۇشى 

إن النساَء شقاِئُق » :ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة قالت: قال رسوُل هللا 
 «.الرجال

                                                            
 مۇسلىم رىۋايىتى.  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكىئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت 
 ھەقىقەتەن ئايالالر ئەرلەرنىڭ» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص

 ①.«قېرىنداشلىرىدۇر

ال » :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل هللابن أيب ذائب وعن إَيس بن عبد هللا 
فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص فجاء عمر رضي هللا عنه إىل رسوِل هللا «.إَماَء هللاتضربوا 

ذئِرن النساُء على أزواجهنَّ، فرخَّص ِف ضرهبنَّ، فأطاَف آبل رسوِل هللا 
 آبِل لقد طافَ » :ملسو هيلع هللا ىلص نساٌء كثري يشكون أزواَجهنَّ، فقال النيبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«كثري يشكوَن أزواَجهنَّ، ليس أولئَك خبيارِكم  حممد نساءٌ 
دەيدۇ:  مۇنداقئىبنى ئەبۇ زۇباب ىبنى ئابدۇلالھ ئىياس ئ

دېدى. كۆپ  «ئۇرماڭالر نىڭ ئايال بەندىلىرىنىهللا» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 :كېلىپنىڭ قېشىغا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  ئۆتمەي ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ىڭ شۇن. دېدى« الر ئەرلىرىگە بويسۇنمايدىغان بولۇپ كەتتىلئايا»
ئۇرۇشقا رۇخسەت بەردى. ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نبىلە

ىگە ئۆي نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئېرىدىن شىكايەت قىلىپ نۇرغۇن ئايالالر 
نۇرغۇن ئايالالر ئېرىدىن » :ملسو هيلع هللا ىلص ەرپەيغەمب كېلىشكە باشلىدى.

شىكايەت قىلىپ مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسى ئەتراپىدا ئايلىنىپ 
 كىشىلەرياخشى  (ئايالىنى قاقشاتقانالر)يەنى  ئۇالريۈرىدۇ، 

  ②دېدى.« ھېسابالنمايدۇ

دُكم يعمُد أح» :ملسو هيلع هللا ىلص وعن عبد هللا بن ُزمَعَة قال: قال رسول هللا
 «.!فيجلُد امرأَته جْلَد العبِد، فلعلَّه ُيضاِجُعها ِف آخِر يومه

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلبانى ئەھمەد، تىرمىزى ۋە  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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ئە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ئابدۇلالھ ئىبنى زەم
دىن بىرىڭالر سىلەر» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،قىلىنىدۇكى

 كىمئۇ بەل مچىلىغاندەك قامچىلىماقچى بولىدۇ،ئايالىنى قۇلنى قا
 ①.«بىلەن بىرگە بولۇشى مۇمكىن ئايالىچتە شۇ كۈنى كە

وعن سعد بن أيب وقاص قال: ملا كان من أمِر عثمان بن مظعون 
 عثمان َي: »فقال ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان من ترِك النساء، بعث إليه رسول هللا

:  هللا، قالقال: ال َي رسولَ  «!أرغبَت عن ُسنيت؟ ،أوَمر ابلرهبانيَّةإين مل 
إن من ُسنيت أن أصلي وأانَم، وأصوَم وَأطَعم، وأنِكَح وأطلِ َق، فمن »

َرِغب عن ُسنيت فليس مين، َي عثمان إن ألهلك عليك حقَّاً، ولنفسَك 
 .«عليك حقَّاً 

 مۇنداق دەيدۇ:سەئىد ئىبنى ئەبى ۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
نى تەرك ئەتكەن ىرىئايالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئوسمان ئىبنى مەزئۇن

 :ئادەم ئەۋەتىپئۇنىڭغا  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،دىېۋۇبول (ائاشكار)ئىشى 
، سەن مىدىتەن مەن راھىب بولۇشقا بۇيرۇلمئى ئوسمان، ھەقىقە»

 ئوسمان ،دېۋىدى« مەكچىمۇ؟ۈمېنىڭ سۈننىتىمدىن يۈز ئۆر
 :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر « رەسۇلۇلالھئى  ياق،» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

نامازنىمۇ ئوقۇيمەن، ئۇيقۇنىمۇ  بولسا، مېنىڭ سۈننىتىم»
ئۇخاليمەن، روزىنىمۇ تۇتىمەن، روزىسىزمۇ يۈرىمەن، خوتۇنمۇ 

سۈننىتىمدىن يۈز كىمكى مېنىڭ  ؛، تاالقمۇ قىلىمەنئالىمەن
مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئەمەس. ھەقىقەتەن ئەھلىڭنىڭ  ئۇ ئۆرۈسە،

 ②.«سىڭنىڭ سەندە ھەققى بارپبار، نە سەندە ھەققى

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»دارىمى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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 ملسو هيلع هللا ىلص، سألوا أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس، أن نفراً من أصحاب النيبِ  
، فقال بعضهم: ال أتزوَُّج النساَء، وقال بعضهم: ال  عن عمله ِف السِ رِ 

ليه، فراٍش، فحمَد هللا وأثىن ع آكُل اللحَم، وقال بعضهم: ال أانُم على
ما ابُل أقواٍم قالوا كذا وكذا؟ ولكين ُأصلي وأانم، وأصوُم وأفطر، » :فقال

 .«وأتزوَُّج النساَء، فمن َرِغَب عن ُسنَّيت فليس مين
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۇ ئەنھۇ مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ:ئەنەس رەزىيەلالھ

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصنەچچە كىشى پەيغەمبەر بىر ساھابىلىرىدىننىڭ 
 ينىڭ مەخپى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ئاياللىرىنىڭ قېشىغا كېلىپ

مەن » :ئۇالرنىڭ بەزىسى سورىدى. ئاندىنئەمەللىرى توغرۇلۇق 
 «مەيمەنېمەن گۆش ي» :بەزىسى، دېدى «ئايالالرغا ئۆيلەنمەيمەن

دېدى. « مەن كۆرپە ئۈستىدە ئۇخلىمايمەن» :بەزىسى ، يەنەدېدى
 ىن:يېسانا ئېيتقاندىن ك-ھەمدۇ قاهللا( ،)بۇنى ئاڭالپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 مۇنداق گەپلەرنى قىلغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى نېمە-مۇنداق»
؟ مەن نامازمۇ ئوقۇيمەن، ئۇيقۇنىمۇ ئۇخاليمەن، روزىنىمۇ بوالر!

كىمكى  ؛يۈرىمەن، ئايالالرغا ئۆيلىنىمەن تۇتىمەن، روزىسىزمۇ
مېنىڭ ئۈممىتىمدىن  سە، ئۇۈمېنىڭ سۈننىتىمدىن يۈز ئۆر

 ①.دېدى« ەسئەم
 ئاياللىرى — ئايالالرنىڭ ھەقلىرىنىڭ قاتارىدىن

 وتتۇرىسىدا ئاياللىرى ئ نىڭكۆپ كىشى
 بتۇرۋاجى ىئادىللىق قىلىش

إذا كانت عند الرجل » :ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا

                                                            
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①



48 
 

 .«امرأاتن، فلم يعدل بينهما، جاء يوَم القيامة وِشقُُّه ساِقطٌ 
، قىلىنىدۇكىرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئەبۇ ھ
بىر ئەرنىڭ ئىككى ئايالى بولۇپ، » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 كۈنى ئىككى ئايال ئوتتۇرىسىدا ئادىللىق قىلمىسا قىيامەت
 ①.«يېرىمى يوق ھالەتتە كېلىدۇ بەدىنىنىڭ

ىل إمن كانت له امرأاتن، فماَل » :ملسو هيلع هللا ىلص وعنه، قال: قال رسوُل هللا
 .«إحدامها، جاء يوَم القيامِة وِشقُّه ماِئلٌ 

، قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ھۇرەيرەئەبۇ 
ئىككى ئايالى بولۇپ، ئىككى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 قىيامەتكىشى  تكەنمايىل بولۇپ كەبەكرەك يالنىڭ بىرىگە ئا
 ③.«②ھالەتتە كېلىدۇ مايماقيېرىمى  بەدىنىنىڭ كۈنى

إن املْقسِطني عند هللا على منابَر من نوٍر، عن ميني » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال
 .«الرْحن، وِكلتا يديه مينٌي، الذين يعدلون ِف ُحكمهم وأهِليهم، وما َوُلوا

 نىڭهللائادىللىق قىلغۇچىالر » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
نىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى نۇردىن بولغان مۇنبەرلەر دەرگاھىدا، ئۇ

ال قولى ئوڭدۇر. ئۇالر ئۆز بولىدۇ. رەھمان تائاالنىڭ ئىككىئۈستىدە 
 باشقۇرۇش ئىلكىدىكى كىشىلەرگە ۋە ئەھلىلىرى ،ھۆكۈملىرى

 ④.«لىق قىلغۇچىالردۇرئادىل
 

، چوكانغا ىشى قىزغا ئۆيلەنگەندە قانچە كۈنئەر ك
                                                            

 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
ۆزى ئەر ئ ،دېگەننىڭ مەنىسى «ۇپ كەتسەمايىل بولبەكرەك گە ئايالنىڭ بىرىئىككى » ②

 ىكتۇر.لققىنى كېمەيتىۋەتكەن بولسا دېگەننىڭ ھەىيەنە بىر ئايال تۇرۇپقادىر بوالاليدىغان 
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
 مۇسلىم رىۋايىتى. ④
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 ىغانلىقى ھەققىدەقانچە كۈن تۇرىد ئۆيلەنگەندە

 إذا تزوََّج الِبكَر على الثيِ ب: »ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا نسعن أ
أي  .«أقام عندها سبعاً، وإذا تزوَّج الثيِ َب على الِبكر أقاَم عندها ثالاثً 

 .ثالثة أَيمٍ 
، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكىئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 

 يەنە قىزكىشى ئۇنىڭ ئۈستىگە چوكان ئالغان » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص
گە يەتتە كۈن بىر لەنقىز ئايالى بى (ئالغانيېڭى نىكاھىغا )، ئالسا

 يېڭى)، كىشى ئۇنىڭ ئۈستىگە چوكان ئالساقىز ئالغان ىدۇ؛ بول
 ①.«لىدۇىرگە بوچوكان ئايالى بىلەن ئۈچ كۈن ب (نىكاھىغا ئالغان

 
ە ياخشىلىق غا نەپىقە بېرىش ۋىئايال

 قىلىشنىڭ پەزىلىتى

َت ما أطعم» :ملسو هيلع هللا ىلص عن املقدام بن معد َيكرب قال: قال رسوُل هللا
زوجَتَك فهو لك صدقٌة، وما أطعمَت ولَدك فهو لك صَدقٌة، وما 
أطعمَت خادَمك فهو لك صدقة، وما أطعمَت نفسَك فهو لك 

 .«صدقة
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  برەكىدئئىبنى مە اممىقد

 ئايالىڭغا بەرگەن تائام» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
سەن ئۈچۈن سەدىقە،  سەدىقە، باالڭغا بەرگەن تائامن سەن ئۈچۈ

ئۆزۈڭگە بەرگەن خىزمەتچىڭگە بەرگەن تائام سەن ئۈچۈن سەدىقە، 

                                                            
 رىۋايىتى.مۇسلىم  ①
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 ②.«①ىدۇر )يەنى ئەجىر يېزىلىدۇ(سەدىق تائاممۇ سەن ئۈچۈن

ى ما أعط» :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل هللا مريوعن عمرو بن أمية الضُ 
 .«الرجُل امرأَته فهو صدقةٌ 

مەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ۇئۇمەييە زئەمر ئىبنى 
ا ىشىنىڭ ئايالىغئەر ك» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى

  ③.«)يەنى ئەجىر يېزىلىدۇ( بەرگەن نەرسىسى سەدىقىدۇر

ن وإنَّك ل» :قال له ملسو هيلع هللا ىلص وعن سعد بن أيب وقاص، أن رسوَل هللا
 .«علُ ِف ِف  امرأِتكَ هبا حىت ما جتتُنفَق نفقةً تبتغي هبا وجه هللاِ إال ُأِجرَت 

ۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ۇسەئىد ئىبنى ئەب
ى نرازىلىقى هللاسەن » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكى

ھەتتا ئايالىڭنىڭ  تىلەپ سەرپ قىلغان ھەرقانداق خىراجىتىڭگە،
 ④.«نەرسەڭگىمۇ چوقۇم ئەجىر ئالىسەن ئاغزىغا سالغان

خيارُكم خيارُكم » :ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة قال: قال رسوُل هللاوعن 
 «.لنسائهم

، قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ھۇرەيرەئەبۇ 
ىرىغا ياللسىلەرنىڭ ياخشىلىرىڭالر ئا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ⑤.«ياخشىلىق قىلغانالردۇر

، وديناٌر ديناٌر أنفقَته ِف سبيِل هللا: »ملسو هيلع هللا ىلص قال رسوُل هللا وعنه قال:
                                                            

 قا خالىسهللانىيىتىنى  —ھەدىستە ئېيتىلغان بەرگەن تائامنىڭ سەدىقە بولۇشى  ①
 .قىلىنىدۇ شەرت ىبولۇش ىگەنكۆزل نىتائاالنىڭ رازىلىقى هللا دەشۇ ئەمەلۋە قىلىش 

 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ④
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئەلبانى  ⑤
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 أنفقته ِف رقبٍة، وديناٌر تصدَّقَت به على مسكني، ودينار أنفقَته على
 «.أعظُمها أجراً الذي أنفقَته على أهِلك ،كأهلِ 

، قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ھۇرەيرەئەبۇ 
ىر ب يولىدا ئىشلەتكەنهللا سېنىڭ » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ىنگە كقۇل ئازاد قىلىشقا ئىشلەتكەن بىر دىنارىڭ، مىس ،دىنارىڭ
ئائىلەڭگە ئىشلەتكەن بىر  ۋە سەدىقە قىلغان بىر دىنارىڭ

ئىلەڭگە دىنارىڭنىڭ ئىچىدىن ئەجرى ئەڭ كاتتا بولغىنى ئا
 ①.«ئىشلەتكەن دىنارىڭدۇر

لرجُل أفضُل ديناٍر يُنفقه ا»: ملسو هيلع هللا ىلص وعن ثوابن، قال: قال رسوُل هللا
 «.ديناٌر يُنفُقه على عيالِه

ەر ، پەيغەمبقىلىنىدۇكىسەۋبان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
سەرپ قىلغان خىراجەتلىرى ئىچىدە كىشىنىڭ » ن:مۇنداق دېگە ملسو هيلع هللا ىلص

نىڭ خەجلىگەن پۇل ىسىگەئۆز ئائىلساۋابى ئەڭ كاتتىسى 
 ②«.ساۋابىدۇر

لرجُل ا إذا َسقى» :ملسو هيلع هللا ىلص وعن عرابض بن سارية قال: قال رسوُل هللا
 ، فقمت إليها فسقيتها وأخربُتا ِبا مسعت.«امرأَته املاَء ُأِجرَ 

ئىرباز ئىبنى سارىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
ئىچۈرسىمۇ سۇ  غائەر كىشى ئايالى» :ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 

 ۋە سۇ ئىچۈردۈم بېرىپ ئايالىمغامەن  ،دېۋىدى «ئەجىر بېرىلىدۇ
 ن بۇ ھەدىسنى خەۋەر قىلدىم.ئايالىمغا مەن ئاڭلىغا

 خريُكم خريُكم ألهِله،: »ملسو هيلع هللا ىلص وعن عائشة قالت: قال رسوُل هللا
                                                            

 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 «.وأان خريُكم ألهلي
، پەيغەمبەر قىلىنىدۇكىدىن رىۋايەت ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا

غا لىرىىبال-سىلەرنىڭ ياخشىلىرىڭالر ئايال» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص
لىرىمغا سىلەرگە ىئايال بالياخشى مۇئامىلە قىلغانالردۇر. مەن 

  ①.«اندا ئەڭ ياخشى مۇئامىلە قىلىمەنقارىغ

 .«اءخريُكم خريُكم للنس» :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا وعن ابن عباس
 ،قىلىنىدۇكىئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 

سىلەرنىڭ ياخشىلىرىڭالر ئاياللىرىغا » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
  ②.«قىلغانالردۇرق ياخشىلى

 أكمُل املؤمنني إمياانً » :ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا
 .«أحسُنهم ُخُلقاً، وِخيارُهم ِخيارُهم لنسائهم

، قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  ھۇرەيرەئەبۇ 
ئىمانى ئمىنلەرنىڭ ئىچىدىكى ۇم» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 سىلەرنىڭدۇر. ياخشى بولغانلىرى نىڭئەخالقىكامىل كىشىلەر 
ئاياللىرىڭالرغا ياخشى مۇئامىلە  ياخشىلىرىڭالر
 ③«.دۇرقىلغانلىرىڭالر

رء إاماً كفى ابمل» :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا عمرووعن عبد هللا بن 
 .«أن يضي َع َمن يَقوت

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
بىر كىشىنىڭ ئۆزىگە » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصدۇكى، پەيغەمبەر نىقىلى

 قىسىپ قويۇشى يېتەرلىك (خىراجىتىنى)قاراشلىق كىشىلەرنىڭ 
                                                            

 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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 ①«.گۇناھتۇر

ان َيصنُع ما ك ملسو هيلع هللا ىلص وعن عائشة رضي هللا عنها أهنا سُئلت عن النيب
فإذا  -ه يعين خدمة أهل -كان يكون ِف مهنِة أهِله : »ِف بيته؟ قالت

 .«حضَرت الصالُة، خرَج إىل الصالة
ئۆيدە نېمە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن:

 ئاياللىرىغا ياردەمدە» الغاندا، ئۇ:دەپ سور «؟ئىشالرنى قىالتتى
  ②دېدى.« نامازغا چىقاتتى ، ناماز ۋاقتى بولسابوالتتى

 
 ۋە ىڭ دىنىغانىئايالھەمدە  شىتىغا دىننى ئۆگىئايال

 —سلىق يوشۇرماگە مەنپەئەتلىك ئىلىمنى ئاخىرەتلىكى
 دۇرنىڭ قاتارىدىنىئايالنىڭ ئەر ئۈستىدىكى ھەقق

﴿َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّاَلِة  مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال هللا 
)ئى مۇھەممەد!( ئائىلەڭدىكىلەرنى )ۋە »َواْصَطربْ َعَلي َْها﴾ 

ى ئادا قىلىشقا ، ئۆزۈڭمۇ ئۇن③نئۈممىتىڭنى( نامازغا بۇيرۇغى
 ④«.چىداملىق بولغىن

لماً من كتَم عِ » :ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسوُل هللا
 .«عن  أهله، ُأجِلَم يوَم القيامِة جلاماً من انرٍ 

ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
 ۋە تلەرنى، پەرزلەرنى، ۋاجىباتالرنى، نامازغا ئاالقىدار شەرئوقۇشنى ناماز ئەھلىگە  ③

 ھېسابلىنىدۇ. ىدىنئەھلىنى نامازغا بۇيرۇشنىڭ قاتار — شىتىمۇستەھەبلەرنى ئۆگ
 بىر قىسىمى.ئايەتنىڭ  -132سۈرە تاھا  ④
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 ئىلىمىنى كىمكى» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
ئوتتىن يۈگەن ئۇنىڭغا  قىيامەت كۈنى يوشۇرسا، باشقىالردىن
 ①.«سېلىنىدۇ

، قال: ﴾ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنراً ﴿ِف قوله تعاىل:  وعن علي
 .علِ موا أهليكم اخلريَ 

-ئۆزۈڭالرنى ۋە باال» تائاالنىڭ:هللا ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
غا چاقاڭالر-باال»دېگەن ئايەتنى « دوزاختىن ساقالڭالر چاقاڭالرنى

  ②پ چۈشەندۈرگەن.دە «ڭالرىتىئۆگياخشىلىقنى 

ال َتنعوا النساَء » :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل هللا وعن ابن عمر
 .«حظوَظُهنَّ ِمن املساِجد، إذا استأَذنَُّكم

، قىلىنىدۇكىئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
لالر سىلەردىن مەسجىدكە ئايا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③.«توسماڭالر رنىئۇال سورىسا رۇخسەتچىقىشقا 

َبٌة وحنُن شب َ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن مالك بن احلويرث قال: أتينا رسوَل هللا 
حيمًا رقيقاً، ر  ملسو هيلع هللا ىلصفأقمنا عنده عشرين ليلًة، وكان رسوُل هللا  ،متقاربون

فظنَّ أانَّ قد اشتقنا أهَلنا، فسألنا عن َمن تركنا من أهِلنا، فأخربانُه، 
فإذا  ،وُمُروُهم مفأقيموا فيهم، وعلِ موه ،مارجعوا إىل أهليكُ : »فقال

 .«حضَرت الصالُة فليؤذِ َن لكم أحدُكم، مث ليؤمَُّكم أكربُكم
 ياش :دۇەينى ھۇۋەيرىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دمالىك ئىب

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ئەدى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
 مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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سالمنى ئۆگىنىش )ئى بولغان بىرنەچچىمىزتەڭتۇش  جەھەتتىن
 ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ كۈن تۇردۇق 20دا نىڭ قېشى ملسو هيلع هللا ىلص( رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن

مىزنى ائىلىبىزنىڭ ئئۇ كىشى ئىدى.  ئاقكۆڭۈل ،مېھرىبان
ائىلىمىزدىكى ، بىزدىن ئھېس قىلىپسېغىنغانلىقىمىزنى 

 :ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ رىۋېدۇقبېسورىدى. بىز خەۋەر لۇق ۇرتوغ كىشىلەر
نىي ئۇالرغا دى تۇرۇڭالر. پ، شۇالر بىلەن بىللەقايتى ائىلەڭلەرگەئ»

از نامنەسىھەت قىلىڭالر. ، نامازغا بۇيرۇڭالر، رئىلىم ئۆگىتىڭال
ياشتا چوڭراقىڭالر ئىمام  ،بىرىڭالر ئەزان ئوقۇسۇن تى بولغانداۋاق

 ①دېدى.« بولسۇن
  

ۋە ئۇنىڭغا رىئايە تە ئاالقىسى زىچ بىرگە ئۆتۈش
 ر لەببولغان ھەق ۋە ئەدە قىلىش زۆرۈر

إذا أتيَت : »فقال ملسو هيلع هللا ىلصعن جابٍر قال: قدمُت من سفٍر، فأتيُت النيبَّ 
: قال ملسو هيلع هللا ىلص . فلما أتيُت أهلي، قلُت: إن النيب  «أهَلك فاعمل عمالً كيِ ساً 

 ، قالت: دونك.«إذا أتيَت أهَلك فاعمل عماًل كيِ ساً »
مەن سەپەردىن قايتىپ  دەيدۇ:جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق 

 ئەگەر» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىمېيېنىغا كېلىۋنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كېلىپ
دېدى.   ②«ڭ ئىشىنى قىلغىنزېرەك كىشىنى ئائىلەڭگە بارساڭ

 ئائىلەڭگە بارساڭ ئەگەر> ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر » :قايتىپمگە ئائىلەمەن 
 ئايالىم:دېسەم، « < دېدىزېرەك كىشىنىڭ ئىشىنى قىلغىن

 ③دېدى.« شۇنداق قىلىڭ»

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 غان،ۋە سۆيۈندۈرىدى ۇرىدىغانئايالنى ئېرىگە قىزىقتدېگىنى، « ئىشىزېرەك كىشىنىڭ » ②
 بىر ئىشنى كۆرسىتىدۇ.ھەرەرئىي جەھەتتە رۇخسەت بولغان ش
 دېگەن.« سەھىھ»خەتىب رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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 إذا أطال أحدكم الَغيَبة، فال َيطرقْ » :ملسو هيلع هللا ىلص وعنه قال: قال رسول هللا
 «.ليالً  أهَله

جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ 
سەپەرگە مۇددەت ئۇزۇن سىلەردىن بىرىڭالر » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص

گە كېچىسى ىئۆي ېتىپ قايتىپ كەلگىنىدەپ كچىقى
 ②.«①كىرمىسۇن

هبنا ِف غزاٍة، فلما قِدمنا املديَنة، ذ ملسو هيلع هللا ىلص وعنه قال: كنا مع رسول هللا
تستِحد  كي َتتِشَط الشَّعَثُة، و   ،أمهلوا حىت ندخَل ليالً »لندخل فقال: 

 .«فإذا َقِدمَت، فالَكْيس الكيس»، قال: وقال: «املغي ََّبةُ 
 ملسو هيلع هللا ىلصبىز رەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ: جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

دىنىگە كەلگەن ۋاقىتتا مە .ىلەن بىرگە غازاتقا چىققان ئىدۇقب
 ئالدىرىماڭالر،» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مەكچى بولۇۋېدۇق،كىر ۆيلىرىمىزگەئ

 اپ، تەييارلىقچېچىنى تار لىرىڭالرئايال كەچ كىرگەندە كىرەيلى،
 مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دېدى. جابىر« ③قىلىۋالسۇن

« ④كەيسنى الزىم تۇت ئايالىڭنىڭ قېشىغا بارساڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »
                                                            

 ۇرۇنب تۈزەشتۈرۈۋېلىشتىنئايال ئۆزىنى ، دېگەننىڭ مەنىسى «كېچىسى كىرمىسۇن» ①
الدىن ئكېچىسى ئۇشتۇمتۇت كەلمىسۇن دېگەنلىك بولىدۇ. چۈنكى ئەر  بىلدۈرمەي ئۇنىڭغا
ى نكۆرۈمسىز ھالەت بولمايدىغانخۇرسەن  ىكۆزدىن ىئۇشتۇمتۇت كەلسە، ئايال ەيبىلدۈرم

 ھالىتىنى گۈزەل ۋە لىقپەقەت چىراي گەئېرى خىل ھالەتبۇ  شۇنداقال كۆرۈشى مۇمكىن،
  ئايالغا ئەزىيەت بولىدۇ. ەكۆرسىتىشكە قىزىقىدىغان سالىھ

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
ئۇالرغا بىلدۈرمەستىن ، سەۋەبى ىرىشكە بۇيرۇشنىڭكېچىسى ك سەپەردىن كەلگەندە  ③

 ئالدىرىماڭالر،» :ېلىپكۈندۈزى ك نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئۇشتۇمتۇت كەلمىسۇن دېمەكچى. 
. بۇ يەردىكى كىرىشتىن بىلدۈرىدۇ ىنىدېگەن سۆزى مۇشۇ مەن« ەيلىكەچ كىرگەندە كىر

رىدىن لىبئەدە نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەيدۇ بەلكى بۇ پەقەتش ھارام ۇتوس
 .بىز شۇنىڭغا چاقىرىمىز ب بولۇپ،ئەدەبىر 

 ۇنئۇزئۆيدىن  بىرگە بولماقچى بولساڭ،: »دېگەننىڭ مەنىسى «كەيسنى الزىم تۇت» ④
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 ①دېدى.

ال كان ال يدخل إ  ،ال يطُرُق أهَله ملسو هيلع هللا ىلصكان النيبُّ   :وعن أنٍس قال
 .غدوًة أو عيشة

سەپەردىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مۇنداق دەيدۇ:  ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 ②كىرەتتى. قۇرۇنياكى كەچ تىگەنئە كەلسە، ئۆيىگە

ها َي أي» :أقبل من غزوٍة فقال ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابن عمر، أن رسول هللا
 .«تطرقوا النِ ساَء لياًل، وال تغرتوهنَّ  الناس! ال

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئى ئىنسانالر! » مۇنداق دېدى:قايتىشتىن بۇرۇن ئۇرۇشتىن 

، ئۇشتۇمتۇت ىرمەڭالركېچىسى ك ىرىڭالرنىڭ قېشىغائايالل
 ③.«كىرمەڭالر

 
مۇباھ  ۋە ئۇالر بىلەن ياخشى مۇئامىلە قىلىشئۇالرغا 

 ئۇالرنىڭۋە  بئەدەئايالالرغا بولغان  بولسانى ئويناش ويۇنالرئ
نىڭ رەسۇلى هللاۋە هللا  شۇنداقالبۇ بولۇپ،  ىرىدىنھەقل
غان ياخشى ھەمسۆھبەت بولۇشنى تولۇقلىغۇچى ۇبۇير

 ھېسابلىنىدۇ. ئامىلالرنىڭ قاتارىدىن

قالت: دخل احلبشُة املسجَد يلعبون،  ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة زوج النيب
عب احلبَشَة يعين إىل ل ،«َي ُْحَرْياء أحتبني أن تنظري إليهم: »فقال يل

                                                            
ئىشقا چۈشۈپ  ىگەنمەكرۇھقا ياكى شەرىئەت چەكل لىكبسەۋە لىقىڭئايرىلغان مۇددەت

 .بولىدۇ لىكېگەند« ھتىيات قىلېقېلىشتىن ئ
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
 دېگەن.« سەھىھ»بەززار رىۋايىتى، ئەلبانى  ③
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ورقِصهم ِف املسجد، فقلُت: نعم، فقام على الباب، وجئته، فوضعُت 
ه، قالت: ومن قوِلم يومئٍذ:  ذقين على عاتِقه، فأسندُت وجهي إىل خدِ 

َي رسول  ، فقلت:«حسُبِك؟» :ملسو هيلع هللا ىلص رسوُل هللاأاب القاسم طَيِ باً، فقال 
َي رسوَل  ، فقلُت: ال تعجل«حسُبِك؟»: هللا ال تعجل، فقام يل، مث قال

هللا! قالت: وما يل حبُّ النظر إليهم، ولكين أحببُت أن يبلَغ النساَء 
 .مقاُمه يل، ومكاين منه

نداق مۇ ايالى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھنىڭ ئا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ملسو هيلع هللا ىلصلەر مەسجىدكە كىرىپ ئويناۋاتاتتى. پەيغەمبەر ىيھەبەش ەيدۇ:د

ى كۆرۈشن يۇنىنىلەرنىڭ مەسجىدتىكى ئويگۈلۈم، ھەبەش ئى» ماڭا:
ئىشىك  ملسو هيلع هللا ىلصدېۋىدىم. پەيغەمبەر « ھەئە» دېدى. مەن:« مسىز؟خاال

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ڭىكىمنى ېيېنىدا تۇردى. مەن كېلىپ ئ
مەڭزىگە چاپالپ  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مۈرىسىگە قويۇپ، يۈزۈمنى 

 «ئوبۇلقاسىم ياخشى»تۇردۇم. ئۇالرنىڭ شۇ كۈندىكى سۆزلىرىدە 
 ،دىېدەپ سورىۋ« بولدىمۇ؟» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېگەن سۆز بار ئىدى.

بىردەم  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېدىم. « ئى رەسۇلۇلالھ، ياق تېخى» مەن:
 ،دىېدەپ سورىۋ« بولدىمۇ؟ ئەمدى» ئاندىن يەنە:تۇرۇپ بېرىپ، 

مەن ئەمەلىيەتتە دېدىم. « رەسۇلۇلالھ، ياق تېخىئى » :مەن
 نى ياخشى كۆرمەيتتىم لېكىن مەنكۆرۈش نىڭ ئويۇنىنىئۇالر

( ۋە مېنىڭ مبولغان ئورنى )ئامراقلىقىنىڭ ماڭا  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
ىپ يىترغا ئايالال(نىڭ ئورنۇم )ئامراقلىقىگە بولغان  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ئارزۇ قىالتتىم. بېرىشىنى

ِف  ملسو هيلع هللا ىلص أهنا كانت مع رسوِل هللا: »قالت ارضي هللا عنه اوعنه
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سفٍر، وهي جارية، قالت: مل أْحل اللحَم، ومل أُْبِدْن، فقال ألصحابه: 
ي، تقدموا، فتقدموا، مث قال: تعايل أسابُقك، فسابقُته، فسبقُته على رجلَ 

قال:  فقال ألصحابه: تقدَّموا، مث فلما كان بعُد خرجُت معه ِف سفرٍ 
تعايل أسابُِقِك، ونسيت الذي كان، وقد ْحلُت اللحَم، وبدَّنُت، فقلت:  

، نكيف أسابقك َي رسوَل هللا وأان على هذه احلال؟ فقال: لتفَعلِ 
 .«سَّبقةِ هذه بتلَك ال»ويقول:  فسابقته، فسبقين، فجعل يضحكُ 

مەن بىر سەپەردە  :دۇدەي قمۇندا ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا
 كىچىك ئۇ چاغدا مەن تېخى. مبىلەن بىرگە ئىدى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ملسو هيلع هللا ىلصئىدىم. پەيغەمبەر  ئورۇق ھەم قىز بولۇپ، گۆشسىز
ر ساھابىلە ،ېدىد« سىلەر ماڭغاچ تۇرۇڭالر» :بىلىرىغاساھا

 «مۇسابىقىلىشەيلى كېلىڭ،» :ماڭائىلگىرىلەپ كەتتى. ئاندىن 
 .ئالدىغا ئۆتۈپ كەتتىمابىقىلىشىپ دېدى. مەن ئۇنىڭ بىلەن مۇس

بىرگە سەپەرگە يەنە بىر قېتىم بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصيىن رەسۇلۇلالھ ېك
 «سىلەر ماڭغاچ تۇرۇڭالر» :بىلىرىغاساھا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر چىقتىم. 

دېدى. مەن « مۇسابىقىلىشەيلىكېلىڭ، » :ماڭائاندىن  ،دېدى
 گۆش بۇ قېتىم ماڭاى ئىشنى ئۇنتۇپ قالغان ئىدىم. ئىلگىرىك

بىلەن قانداق  ىلىس» تولۇپ، سەمىرىپ قالغان ئىدىم. مەن:
ەر پەيغەمب ،دېۋىدىم« مەن بۇ ھالەتتە تۇرسام؟ ،مۇسابىقىلىشىمەن

ەن مشۇنىڭ بىلەن دېدى. « مۇسابىقىلىشەلەيسىزئەلۋەتتە » :ملسو هيلع هللا ىلص
 ۇلۇلالھرەس ىشپ يېڭىلىپ قالدىم.بىلەن مۇسابىقىل ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①ېدى.د« ى بىلەن تەڭلەشتىسلگىرىكىئى بۇ» :ۋەكۈلۈپ كەتتى  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايىتى، ئەلبانى  ①
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وعنها رضي هللا عنها قالت: ُكنُت أشرُب وأان حائٌض، مث أانولُه 
 وأان حائٌض ، فيضع فاهُ على موِضِع ِفَّ، فيشَرُب، وأتَ َعرَُّق الَعْرقَ ملسو هيلع هللا ىلصالنيبَّ 

 .فيضُع فاُه على موِضِع ِفَّ   ملسو هيلع هللا ىلص مثَّ أانولُُه النيبَّ 
مەن ھەيزدار مۇنداق دەيدۇ:  ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا

 گە ئۇزاتسام، ملسو هيلع هللا ىلصئاندىن پەيغەمبەر  ئىچىپئىچىملىك ھالىتىمدە 
ئىچەتتى. مەن  مەن ئىچكەن ئورۇنغا ئاغزىنى قويۇپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئاندىن پەيغەمبەر  ھەيزدار ھالىتىمدە سۆڭەكلىك گۆشنى غاجىالپ
ۇپ ئورۇنغا ئاغزىنى قوي يېگەنمەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر گە ئۇزاتسام،  ملسو هيلع هللا ىلص

 ①يەيتتى.

من  كلُّ شيٍء ليس: »قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عبد هللا، عن النيب 
ذكر هللا فهو لغٌو، وِلو أو سهو إال أربُع خصاٍل: مشُي الرجِل بني 

باحةِ   .«الغَرضني، وأتديُبه فرَسه، ومالعبُته أهله، وتعلُّم السِ 
دىن رىۋايەت جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ڭ زىكرىدىن نىهللا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى،
ن غاپىللىقتۇر لېكىياكى  بارلىق ئىشالر بىھۇدە ئويۇنالردۇر باشقا

ئوق ئېتىشنى مەشىق : بۇنىڭ سىرتىداتۆت خىسلەت  تۆۋەندىكى
ۇ س ۋە بىلەن ئوينىشىش ايالى، ئنى چېنىقتۇرۇشى، ئېتقىلىش

 ②.«ئۈزۈشنى ئۆگىنىش
دىن ۋە ئەقىدىگە  شۇنى بىلىشى كېرەككى،ھەربىر كىشى 

باغلىنىشتىن كېيىنكى ئەڭ يۈكسەك باغلىنىش ۋە رىشتە بولسا، 
 الرئايال-ئەرئايال ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش ۋە رىشتىدۇر. -ئەر

                                                            
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى ۋە تەبرانى رىۋايىتى، ئەلبانى  ②
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 باغلىنىشنىئىتائەت قىلىش بىلەن بۇ  قا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغاهللا
زسا سىنى بۇيلەننىڭ ئارىى. ئەگەر شەيتان ئىككسۇنمۇھاپىزەت قىل

-ش، تااللىپ قالساارتىش قىت-تاالش رەر ئىشتايلەن بىىۋە ئىكك
ڭ نى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نىڭ كىتابى ۋەهللانى ىتارتىش قىلغان ئىش

 غان ھالەتتەۋە تەسلىم بولسۇنغان ، بويبولغان سۈننىتىگە رازى
ائاال تهللا بۇ ھەم ئىماننىڭ تەلەپلىرىنىڭ قاتارىدىن.  ،قايتۇرسۇن

 َوالرَُّسوِل فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوهُ ِإىَل اَّللَِّ ﴿ دەيدۇ:مۇنداق بۇ ھەقتە 
ٌر َوَأْحَسُن أَتِْويالً  ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلِخِر َذِلَك َخي ْ ئەگەر »﴾ ِإْن ُكن ْ

سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا 
نىڭ هللاۇراجىئەت قىلىڭالر، بۇ )يەنى قا ۋە پەيغەمبەرگە مهللا

كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش( سىلەر 
 ①.«ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نەتىجە ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر

ە ئۇنىڭ ئۈستىگە ۋ تىىئۆز مەنپەئ ھەر ئىككىسىئايال -ئەر
ق اللىئاي-ئەر —ئەھمىيەت بېرىشى ۋاجىباتالرغا -يۈكلەنگەن ھەق

زۆرۈر ئامىللىرى قاتارىدىن.  نىجاتلىققا ئېرىشىشنىڭھاياتتىكى 
ئەتى ئۈچۈن ئۆز مەنپە الرئايال-رنىڭ كۆپىنچىسى ئەرالتالۈمۈشك

ئۆزى يەنە بىر تەرەپنىڭ ، ىال ئەھمىيەت بېرىپبولغان ھەقلەرگ
ۈز ي كارى بولمىغانلىقتىنۋاجىباتالرغا -ھەقيۈكلەنگەن ئۈستىگە 

 بېرىۋاتىدۇ.

 هللا على حممد النيب وعلى اله وصحبه وسلموصلى 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -59سۈرە نىسا  ①


