


 بىسىۆركىستان ئسالم پارتىيىسى شام شۈت                                                  شام ۋە دەمەشىقنىڭ پەزىلىتى
                           

 
1 

 

  

 

 
 

 ئابدۇرەھىم رىندىشىڭالرېق چى : مۇجاھىدۈزگۈت

 ) ئىخالس (

 بىسىۆركىستان ئسالم پارتىيىسى شام شۈت

 (ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن)

 كىرىش سۆز 

نى  هللاغا خاستۇر.  هللاگۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان 
ە ۋئۇنىڭدىن كەچۈرۈم تەلەپ قىلىمىز. نەپسىمىز  ماختايمىز، ئۇنىڭغا تايىنىمىز،

 هللاغا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز.  هللاناچار ئەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 
ھىدايەت قىلمىغان كىشىنى توغرا يولغا  ھىدايەت قىلغان كىشىنى ئازدۇرغۇچى، ئۇ
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نىڭ  هللاگانە دەپ، ېي-چ شېرىكى يوق يەككەېنى ھ هللايېتەكلىگۈچى يوقتۇر. 

 ،ىن ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  ەۋەتىلگەندىنىنى ھەممە دىنالردىن ئۈستىن قىلىش ئۈچۈن ئ
 .رىمىزېندىسى ۋە ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بنىڭ بە هللا

، غاگە، ئائىلە تاۋابىائتلىرى ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز تىنهللا ا
 ەرگەەن بارلىق ياخشى كىشىلقىيامەتكىچە ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشك ،غاساھابىلىرى

 مەغپىرەت تەلەپ قىلىمىز.ۋە  رەھمەت

 

مۇجاھىد ۋە  ،ۋە مۇھاجىرە مۇھاجىر ئەسساالمۇئەلەيكۇم ئەزىز

 :نداشلىرىمىمۇجاھىدە قېر

«  ۋە دەمەشىقنىڭ پەزىلىتى امش » رىشى بىلەنېنىڭ تەۋپىق ۋە ياردەم ب هللا 
دە ھەربىر بەن زۇرىغا سۇنماقچىمەن.ونداشلىرىم ھىرجىمە رىسالەمنى قېردېگەن بۇ تە

خاتا  ھرىردەنداشلىرىمدىن تەرجىمە ۋە تەىشۇنىڭ ئۇچۇن قېر خاتالىقتىن خالى ئەمەس،
ىھ ندىشىڭالر ھەققىدە سالىكەمىنە قېر ڭالرنى،پ قويىشىۈتۈزۈكەتكەن يەرلىرىمنى ت

 ۇن!قىلس بۇلوقىلغان ئەمىلىمنى ئۆزى ق هللا بۇا  دۇئادا بولىشىڭالرنى سورايمەن.
   «نيمىائ»

 

! ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئەزىز قىلغىن. مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى هللائى  
رگىن، لىنى بىرلەشتۈلمۇسۇلمانالرنىڭ دى .ن دۈشمەنلىرىنى تارمار قىلغىندى ،خار

 . ۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئىسالھ قىلغىنئ

 ،توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلغىن ،ەرلىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن! رەھبهللائى 
قىلغان ئىشلىرىنى سەن رازى بولىدىغان ۋە ياخشى كۆرىدىغان ئىشالردىن 

ئۇالرنىڭ  ،ئىشلىرىغا ياردەم بەرگىن ۋىدۇنيا ىئۇالرنىڭ دىن ،قىلغىن
 ،م بەرگىنەياردەمچىلىرىنى ئىسالھ قىلغىن، ئۇالر بىلەن دىنىڭغا ۋە كىتابىڭغا يارد
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ى تنىڭ كىتابىڭ ۋە پەيغەمبىرىڭنىڭ سۈننىېبارلىق مۇسۇلمان رەھبەرلەرنى س
  .زاتسەن ەممىگە قادىر، قۇدرەتلىكسەن ھ ، بىلەن ھۆكۈم قىلىدىغان قىلغىن

                                            

هللا! بىزگە ھەقىقەتنى كۆرسىتىپ ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە، باتىلنى ا ئى 
كى ۋە ىرىەر قىلغىن. بىزنىڭ ئىلگكۆرسىتىپ ئۇنىڭدىن يىراق بولۇشقا مۇيەسس

بىز بىلمىگەن سەن بىلىدىغان گۇناھلىرىمىزنى  يوشۇرۇنۋە  يىنكى، ئاشكاراېك
سەندىن باشقا ئىالھ يوق.  ،يىنېىلغىن. سەن ھەممىدىن ئەۋۋەل ۋە ككەچۈرۈم ق

بىزنىڭ ھەممە ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن. بىزنى دۇنيانىڭ 
ا، ىنىڭغهللا! دا ەتلىكئى بۈيۈك ئىزز خارلىقى ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن ساقلىغىن.

            .سۈننىتىگە ياردەم بەرگىن نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد كىتابىڭغا
      «نيمىائ»

                                                                                   

                      چىدىنۈزگۈت                                                              
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 تىن هللا .غا خاستۇرهللا اگۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان 

ۋە  غا، ساھابىلىرىغاتلىرىىائتاۋاب ، ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  پەيغەمبىرىمىز 
قىيامەتكىچە ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشكەن بارلىق ياخشى كىشىلەرگە كۆپلەپ 

 سورايمىز. مەغپىرەت ۋە رەھمەت

لىماالرنىڭ ئۆ ،سۇننەتتە ،ن قۇرئانداۈچۈئ دەمەشىقۋە  لىشام ئەھ ۋە شام
رىلگەنلىكى ېپلىگەن پەزىلەتلەر كەلگەن. شامغا بەركەت بۆكئەسەرلىرىدە 

 .ۇرئاندا بەش ئايەت زىكرى قىلغانق  هللاتوغرىسىدا 

 :ئايەت ىچبىرىن

 :دىكى سۆزىىسىسسىنىڭ مۇسا ئەلەيھسساالمنڭ ق هللا
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە ئايەتلىرىمىزدىن غاپىل بولغانلىقلىرى »

وزەك قىلىنغان قەۋمنى [. ب631جازالىدۇق ]ئۈچۈن، ئۇالرنى دېڭىزغا غەرق قىلىپ 
نىڭ شەرق ىبەرىكەتلىك قىلغان )شام( زېمىن ئىسرائىلنى( بىز بەنى )يەنى

تەرەپلىرىگە ۋە غەرب تەرەپلىرىگە )يەنى ھەممە تەرەپكە( ۋارىس قىلدۇق. 
ئىسرائىل ئەۋالدى سەۋر قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئۇالرغا قىلغان 

 ن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ سالغانلىرىىۋەدىسى تولۇق ئىشقا ئاشتى؛ پىرئەۋ چىرايلىق
)يەنى ئىمارەتلىرى( نى ۋە ياسىغانلىرى )يەنى باغلىرى ۋە ئېكىنزارلىقلىرى( نى 

 سۈرە ئەئراف( ).«[631ۋەيران قىلدۇق]

ل شام ىئسرائ ىبەنيىن ېغاندىن كڭىزغا غەرىق قىلىنېد ھەقىقەتەن پىرئەۋىن
  .ۋە مەغرىبلىرىگە ۋارىس قىلىنغان قىمىنىنىڭ مەشرېز

                                                                                                                                            ئايەت:ككىنچى ىئ

ىتى ناھاي .قىلدۇرغانلىقى سەير مىنىغاېشام ز نى ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  نىڭهللا
)بارچە هللا ا» .نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەنهللا شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ا

نۇقساندىن( پاكتۇر، ئۇ )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( قۇدرىتىمىزنىڭ دەلىللىرىنى 
كۆرسىتىش ئۈچۈن، بەندىسىنى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى( بىر كېچىدە 
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لغان مەسجىدى ئەقساغا ئېلىپ مەسجىدى ھەرەمدىن ئەتراپىنى بەرىكەتلىك قى
ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى كۆرۈپ هللا كەلدى. ھەقىقەتەن ا

 ئىسرا( سۈرە بەنى ئىسرائىل ) «[.6تۇرغۇچىدۇر ]

 :نچى ئايەتىچۈئ

ئۇالر » :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قسسىسىدىكى سۆزى نىڭهللا
ئۇالرنى ئەڭ زىيان تارتقۇچى ئىبراھىمغا زىيانكەشلىك قىلماقچى بولدى، بىز 

[. بىز ئىبراھىم بىلەن لۇتنى قۇتقۇزدۇق، ئۇالرنى بىز ئەھلى جاھان 17قىلدۇق ]
 سۈرە ئەنبىيا ()  «.[16ئۈچۈن بەرىكەتلىك زېمىنغا كۆچۈردۇق ]

 :ى ئايەتچتىنۆت

سۇاليمانغا قاتتىق چىقىدىغان شامالنى مۇسەخخەر قىلىپ بەردۇق، شامال »
بويىچە، بىز بەرىكەتلىك قىلغان زېمىنغا )يەنى شامغا(  سۇاليماننىڭ ئەمرى

                                                                                  ) سۈرە ئەنبىيا ( .«[16باراتتى، بىز ھەممىنى بىلگۈچىمىز ]

ولغان شام بالمنىڭ پادىشاھلىقى قاتتىق چىقىدىغان شامال سۇاليمان ئەلەيھىسسا
 .مىنىغا ماڭاتتىېز

 :ى ئايەتچبەشىن 

ئۇالر بىلەن بىز بەرىكەتلىك قىلغان قىشالقالر ئارىسىدا، كۆرۈنۈپ »
تۇرىدىغان )تۇتىشىپ كەتكەن( نۇرغۇن قىشالقالرنى بەرپا قىلدۇق، ئۇالر 

 ئىچمەك-ئارسىدىكى مېڭىشنى ئۆلچەملىك قىلدۇق )يەنى سەپەردە يېمەك
ىپ تە بىر ئۆتەڭگە يېتچۈش يولۇچى چىققان ئەتىگەن بولىدىغان، ئېلىۋالمىسىمۇ

بارسا، كەچتە بىر ئۆتەڭگە يېتىپ بارىدىغان قىلدۇق(، )ئۇالرغا ئېيتتۇقكى( 

 "!مېڭىڭالر ئامان ـ            ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كېچىلەردە ۋە كۈندۈزلەردە تىنچ "
  (سەبەئ سۈرە)  «[61]
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ۇرسىدىكى ئوتت يەمەن بىلەن قىشالقالر ،ەدىسىئەھلى قىسس ەئسەب هللا
 .ىتتىيېكەنلىكىنى ئىمىنى ئېقاتارىدىن بولغان شام ز مارەتلەرىجاي قەدىمكى ئ

ىنىنى مېمۇبارەك شام ز هللابۇ بەش ئايەتتە  .يتقانېئ ھەم شۇنداق رلىماالئۆ
 .قىلدىزىكرى 

 نىڭ سەيرە قىلدۇرۇلىشى. ملسو هيلع هللا ىلص مەتممۇھە مىنىغا پەيغەمبىرىمزېشام ز -

 لىشى.ۈتكۆي لنىڭىسرائىئ ىمىنىغا بەنېشام ز -

 مىنىدا سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ پادىشاھلىقى بولىشى.ېشام ز -

  .چىشىۆئەھلىنڭ ك ەئمىنىغا سەبېشام ز -

مىنىغا بەركەت ېمۇبارەك شام ز نىڭ هللاھەقىقەتەن  -
 .بەرگەنلىكى

 امۇس غىداتې تۇر هللا ،مىنىدا بولۇپېغى ھەم شام زېت تۇر -
 زلىگەن.ۆس االمغائەلەيھىسس

  .غى بىلەن قەسەم قىلغانېىدە تۇر ترىسۈتۇر س هللا -

 :نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەنهللا ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ا
 رىسى(ۈس ) تۇر «[6تۇر تېغى بىلەن قەسەمكى ]»

 مىنىدا.ېشام زسجىدىل ئەقسا ھەم ەم -

 مىنىدا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن.ېبەنۇ ئىسرائىل شام ز -

ر قىلدۇرۇلغان ۋە مىنىغا سەيېشام ز ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد -             
  مىنىدا كۆتۈرۈلگەن.ېمىئراجغا شام ز

 .ۇقايتۇرۇلىد مىنىداېشام ز ،توپلىنىدۇىغا مىنېشام ز ئىنسانالر-             
 .(مىنىېدىغان جاي شام زىىلقۋە تار توپلىنىدىغان )قىيامەتتە ئىنسانالر
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 .نىدامىېشام ز «ەرۈتائىفەتۇل مەنس»ن نىڭ ئۈممىتىدىن بولغا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر
ساھابىلەر رىۋايەت قىلغان سەھىھ  لالھۇ ئەنھۇ ۋە ئۇالردىن باشقاەيمۇئاۋىيە رەزى

تائىفەتۇل »دىغان ىقىيامەتكىچە مۇستەھكەم تۇر ،ھەدىستە كەلگەندەك
 مىنىدا بولىدۇ.ېشام ز «ەرۈمەنس

ن ھاالتتە ھەمىشە تائىفە ھەق ئۈستىدە غالىب بولغا ۈممىتىمدىن بىرئ» 
يامەت ھەتتا قى ،سىز قويغانالرچىئۇ تائىفىگە قارشى چىققانالر ۋە ياردەم بولىدۇ.

   (1617 سسەغىرجامىۇئ سەھىھ)   «.ئۇالرغا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ ەقايىم بولغىچ

مۇنداق  مۇئاز ئىبنى جەبەلدىن رىۋايەت قىلىنىپدا مۇسلىمۋە خارى ۇب 
كىر ىگەن كىتابتا مەرفۇئ ھالەتتە زېد ل بۇخارىۇتارىخ. «ئۇالر شامدا» دەيدۇ:

 .«ئۇالر دەمەشىقتە» قىلىنىپ مۇنداق دەيدۇ:

 :كەلگەنمۇنداق  ىپدىن رىۋايەت قىلىن ملسو هيلع هللا ىلص سەھىھۇل مۇسلىمدا پەيغەمبەر
ر قويغانال ىزۇرىدۇ، ئۇالرغا ئۇالرنى ياردەمسئەھلى ھەمىشە غالىب ھالەتتە ترب غە»

 (47-1ىھ مۇسلىم سەھ).      زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ، ھەتتا قىيامەت بولغۇچىلىك

، ئۇالر شام ب ئەھلىرگەن: غەېمۇنداق د  بەلھەنئەھمەد ئىبنى ئىمام 
 ئەھلى.

  رگەن.ۈچلەندۈك بۇسۆزنى شەيخۇل ئسالم ئبنى تەيمىييە 

ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل بۇنى ئىككى يول بىلەن ئۇقتۇرۇپ مۇنداق 
 دەيدۇ:

ھەدىسنىڭ قالغىنىدا غەرب ئەھلىنىڭ شام ئەھلى ئىكەنلىكى بايان  -6
 قىلىنغان.

 نىڭ لۇغىتى ۋە مەدىنە ئەھلىنىڭ لۇغىتىدا ملسو هيلع هللا ىلصھەقىقەتەن پەيغەمبەر  -2
ۋە مەدىنە ئەھلىنىڭ غەرب  ئەھلىگىنى ئۇالر بولسا شام ې)غەرب ئەھلى( د

دىنە ئەھلىنىڭ )مەشرىق ئەھلى ( خۇددى مە .گىنىدۇرېد دىكى كىشلەرپىىتەر
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ھەقىقەتەن مەشرق  گىنىدۇر.ېر نەجدە ئەھلى ۋە ئىراق ئەھلى دئۇال ،گىنىېد
ھەرقانداق شەھەرنىڭ غەرب  ب نىسبەت بىرىلىدىغان ئىشالر قاتارىدىن.مەغر

 دىنىنىڭمۇ غەرب شەرق تەرىپى بولىدۇ.شەرق تەرپى بولغاندەك، مە

پى. ىشەرق تەر ،ر ئالغان نەرسە مەدىنىنىڭ غەربباىتېسۆزىدە ئ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 بۇ ھەدىسنى مەدىنىدە تۇرۇپ سۆزلىگەن. ملسو هيلع هللا ىلص سۇلۇلالھچۈنكى رە

ھەقىقەتەن غەرب ئەھلى غالىب » :ەر بەرگەنۋمۇنداق دەپ خە ملسو هيلع هللا ىلص ەمبەرپەيغ
بە قىلىپ گاھىدا مەغلۇب ىگاھىدا غەلق ئەھلى ئەمما شەر الەتتە ھەمىشە بولىدۇ.ھ

  .«بولىدۇ

 رىياللىقمۇ شۇنىڭدەك بولدى. شام قوشۇنى ھەمىشە غالىب بولۇپ كەلدى.
مەدىنە ئەھلى ئىمام ئەۋزائىنى غەرب ئەھلىنىڭ ئىمامى دەپ ئاتىشاتتى. ئىمام 

 هللامىنى ېھەقىقەتەن شام ز سەۋرىنى شەرق ئەھلىنىڭ ئىمامى دەپ ئاتىشاتتى.
ى ۋە نىڭ ياخشى بەندىللىر هللامىنلىرىنىڭ ياخشىسى بولۇپ، شام ئەھلى ېنىڭ ز

 لىرى ھېسابلىنىدۇ.مىن ئەھلىنىڭ ياخشىېز

        

 

 ىھ ھەدىسلەر كەلگەنۇلۇق كۆپلىگەن سەھرپەزىلىتى توغ شامنىڭ

زەيىد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: -ئۇالرنىڭ قاتارىدىن

نىڭ قېشىدا تېرە پارچىسىغا يېزىلغان قۇرئان ئايەتلىرىنى  ملسو هيلع هللا ىلص بىز پەيغەمبەر

دېدى. !« گەن زور بەختېشام ئۈچۈن نىمە د» : ملسو هيلع هللا ىلصرەتلەۋاتاتتۇق، پەيغەمبەر 

 چۈنكى»: ملسو هيلع هللا ىلص مە ئۈچۈن؟ دەپ سورىغان ئىدۇق. پەيغەمبەرې، نبىز: ئى رەسۇلۇلالھ
  .«تۇرۋاتىدۇلىرى قاناتلىرىنى ئۇ يەرگە يېيىپ رەھمان تائاالنىڭ پەرىشتى

 (ئەلبانى سەھىھ دېگەنشەيىخ )                                           
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گەنلىكىنى رىۋايەت ېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصھەۋالە پەيغەمبەر  ئابدۇلالھ  ئىبنى
ىر قوشۇن ب ىگەن قوشۇن بولۇپ شەكىللىنىسىلەرپلۆقىندا سىلەر كېي»: قىلىدۇ

 مەن: مۇنداق دەيدۇئابدۇلالھ  .«يەمەندەتا، بىر قوشۇن ئىراقوشۇن شامدا، بىر ق

 ملسو هيلع هللا ىلص تالالپ بەرسىلە دېدىم. پەيغەمبەرماڭا  !ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئى رەسۇلۇلالھ
كىمىكى ئۇنىڭغا ئۇنىمىسا يەمەندىكىگە ، شامنى الزىم تۇتۇڭالر» مۇنداق دېدى:
مەن  ەجەللۋە ئەززە هللاھەقىقەتەن  ،چسۇنىللىرىدىن سۇ ئكۆ قوشۇلسۇن ۋە

  .«پىل بولدىېۋە شام ئەھلىگە كۈچۈن شام ئ

: مەن ئەبا ئىدرىسنىڭ بۇ ھەدىسنى سۆزلەۋېتىپ رەبىيەئ مۇنداق دەيدۇ
 هللاقانداق كىشىگە "ق دەيدۇ: . ئۇ مۇندامۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم

اھايىتى ن شەيىخ ئەلبانى)  ."ۋەتمەيدۇىئۇ كىشىنى زايا قىل هللاپىل بولسا، ېك
 (سەھىھ دېگەن

داق مۇن ملسو هيلع هللا ىلص دۇكى پەيغەمبەرىدىن رىۋايەت قىلىنئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەبۇ دەردائ
ئاستىدىن  نىڭ )ياستۇقۇم( مەن چۈشۈمدە كىتابنىڭ بېشىم» دېگەن:

پەملەپ  دىغانلىقىنىلىتىېلىپ كېئئۇنىڭ باشقا يەرگە  .ئېلىنغانلىقىنى كۆردۈم
ا بىلىڭالركى پىتنە تۇغۇلغاند .تىلدىېلىپ كېشامغا ئ شكە باشلىدىم، ئۇۈتۈزۈك

 ھەدىس(-61326 قىلغانيەت )ئىمام ئەھمەد رىۋا      .«ئىمان شامدا بولىدۇ

گەنلىكىنى رىۋايەت ېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر 
 ەلبانى)شەيىخ ئ  .«مىنېدىغان زىلىقرۋە تا  يىغىلىدىغانشلەر كى ،شام» قىلىدۇ:

 (سەھىھ دېگەن

 ملسو هيلع هللا ىلص پ مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەرنىقىلىمۇئاۋىيە ئىبنى قۇررە دىن رىۋايەت 
ىڭ ئىچىڭالردا كى شام ئەھلى پاساتالشسا سىلەرنىقاچان» گەن:ېمۇنداق د

لگەن رىېمدىن بىر تائىفە كىشلەر ياردەم بمېنىڭ ئۈممىتى .ياخشىلىق قالمايدۇ
تتە ھەمىشە بولىدۇ. بۇتائىفەگە ئۇالرنى ياردەمسىز قويغانالر ھەتتا )غالىب( ھالە

 (شەيىخ ئەلبانى سەھىھ دېگەن)   .«بولغۇچىلىك زىيان يەتكۈزەلمەيدۇقىيامەت 
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گەنلىكىنى ېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص يرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەرئەبۇ ھۈرە
ە قەتئىنەزەر ھەمىشبۇ ئۈممەت قايسى تەرەپكە يۈزلىنىشتىن » رىۋايەت قىلغان:

ۇ ب ،ەچۈنىڭ بۇيرۇقى كەلگهللاھەتتا  ،)يەنى غالىبتۇر( ياردەم بىرىلگۈچىدۇر
ام نچىسى شىپۆئۇالرنىڭ ك .زەلمەيدۇۈئۇممەتنى ياردەمسىز قويغانالر زىيان يەتك

گەن ېد« ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى شام ئەھلى»كىن ېبۇ ھەدىس سەھىھ، ل .«ئەھلى
 (سەھىھ دېگەنشەيىخ ئەلبانى ) سۆزال زەئىپ.

 گەنېد« ئۇالر شامدا»بولۇپ، ئۇنىڭدا  بۇ ئورۇندا يەنە بىر سەھىھ رىۋايەت
بنى ئ مۇسلىم ۋە باشقىالر سەئد مامىزگە ئۆس بۇ سۆز بىلەن رىۋايەت قىلىنغان.

 .ۇرىدېگۇۋاھلىق ب نىھەدىس مەرفۇئ ھالەتتە رىۋايەت قىلغان  ئەبۇ ۋەققاستىن

ھەقىقەتەن  ،دۇكىىت قىلىنرىۋايەدىن  ملسو هيلع هللا ىلصمۇسلىمدا پەيغەمبەر سەھىھ

غەرب ئەھلى ھەمىشە غالىب ھالەتتە تۇرىدۇ، » گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر
ئۇالرغا ئۇالرنى ياردەمسىز قويغانالر زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ، ھەتتا قىيامەت 

 (47-1ىھ مۇسلىم )سەھ  .«بولغۇچىلىك

 .ئەھلىم شا ب ئەھلى سوزلىگىنىمىزدەك  ھەقىقەتەن غەر داىيۇقۇر

 ئى رەببىم!» :ملسو هيلع هللا ىلصئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر 
دەپ دۇئا قىلدى.  - ت بەرگىن!بەركە يەمەنىمىزگە بەركەت بەرگىن!شامىمىزغا 

يەنە: ئى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ؛ىدۇقئ دېگەن - )بەركەت بەرسۇن(! كىمۇنەجد بىز:
دەپ دۇئا  - بەرگىن! يەمەنىمىزگە بەركەتشامىمىزغا بەركەت بەرگىن! رەببىم! 

بۇ قېتىم پەيغەمبەر ، ىدۇقئ دېگەن -مۇ )بەركەت بەرسۇن(! كىنەجد قىلدى. بىز:

ۋە پىتنىلەر شۇ يەردە بولىدۇ، شەيتاننىڭ مۈڭگۈزىمۇ شۇ يەردىن  ىنىشلەرتەۋر : ملسو هيلع هللا ىلص
 (مۇسلىم ۋە بۇخارى)  .«چىقىدۇ دېدى
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 ملسو هيلع هللا ىلصگەن: پەيغەمبەر ېئەنھۇ مۇنداق دەر رەزىيەلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆم
ە مەدىنىمىزگ! هللائى »ۋمىگە ئالدىنى قىلىپ، بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ قە

ەركەت ( بلىرىم ئۆلچەم بىرلىكۇمىزغا )مەلىسالىرمىزغا، ىۋە مودلىر بەركەت بەرگىن

ۇ تۇردى. ئ جىم ملسو هيلع هللا ىلص دېدى. بىر كىشى، ئىراقىمىزغا؟ دىۋىدى، پەيغەمبەر «بەرگىن

  ملسو هيلع هللا ىلص رپەيغەمبە .دىۋىدى؟ راقىمىزغا ىئ ،سورىغان كىشى سوئالىنى قايتىالپ سوئال

ۋە  مەدىنىمىزگە بەركەت بەرگىن !هللائى » دى:ېيىن مۇنداق دېدى. كتۇر جىم
   هللائى بەركەت بەرگىن، شامىمىزغا بەركەت بەرگىن.  مىزغاىمىزغا، سالىرىمودلىر

ەن بىل هللابەركەت بىلەن بەركەت قىلىپ بەرگىن. جېنىم ئىلكىدە بولغان زات 
 ال پۇلوب چۇقلىرى يوق وياكى يتاغ يوللىرى، چىغىر يوللىرى  مەدىنىنىڭ  ؛قەسەمكى

قالسا، ئۇ ئورۇندا ئىككى پەرىشتە ئۇنى قوغدايدۇ، ھەتتا ئۇالر ئۇنىڭغا 
 (شەيىخ ئەلبانى  سەھىھ دېگەن)  .«كەلگۈچىلىك

-7) خۇدرىدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستەدىل ىسەئئىمام مۇسلىم ئەبۇ 
بىلەن ئىككى بەركەت قىلىپ بەركەت » ( مۇنداق رىۋايەت قىلغان:661

ئىبنى ئۆمەردىن رىۋايەت قىلغان  ،ئەمما ئەبۇ نەئىيم، ئىبنى ئەساكىر .«بەرگىن

 شىدىنئۇ كى ملسو هيلع هللا ىلص گەندە پەيغەمبەرېد«ىمىزغا؟ئىراق» گەن:ېدق مۇنداھەدىستە 
تاننىڭ ش ۋە پىتنە بولىدۇ، ئۇ يەردە شەيرىنىتەۋ تا ئىراق»يۈزىنى ئۆرۈپ، 

 (ئەلبانى سەھىھ دىگەن شەيىخ) دى.ېد «زى ئاشكارا بولىدۇۈمۈڭگ

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص گەن: مەن پەيغەمبەر ېمۇنداق د رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئۆمەر
ھەقىقەتەن پىتنە بۇ الر، ئاگاھ بولۇڭ» :قا ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپئىراقىنى قول

ن ، بۇ جايدى، ھەقىقەتەن پىتنە بۇ ئورۇنداا، ھەقىقەتەن پىتنە بۇ ئورۇندئورۇندا
   .مۈردۆكگەنلىكىنى ېد «ئاشكارە بولىدۇ شەيتاننىڭ مۈڭگۈزى 

 (رىۋايەت قىلغانقسقا   ىدەكدىكىيۇقۇر ئەھمەد بۇھەدىسنى  ئىمام) 
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مۇسلىم  . ئىمامھەدىس مۇسلىمنىڭ شەرتىگە چۈشىدىغان سەھىھ بۇ 
( بۇ ھەدىسنىڭ ئوخشىشىنى رىۋايەت 616-1)  ئۆزىنىڭ سەھىھ كىتابىدا

 قىلغان.

ئىمام ئەھمەد، ئىبنى  ،(31 -63ئەسقىالنى ئىمام بۇخارى )شەرھى  
ۋەندىكى ۆت ئەساكىر، ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مەرفۇئ ھالەتتە 

، هللاا بەركەت بەرگىن، ئى ، شامىمىزغهللائى »: رىۋايەت قىلغانھەدىسنى 
 ،دىۋىدى)ئىراقىمىزغا(  نەجدىمىزگە؟ ساھابىلەر .«بەركەت بەرگىن يەمەنىمىزگە

 سەھىھ تىرمىزى). «دىدى ... شلەر بولىدۇتەۋرىن ئۇ ئورۇندا :» ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
 (گەنېد

ئى  ئۇ :دۇىئابدۇلال ئىبنى ھەۋالە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىن
دىغان بىر شەھەرنى يېزىپ بەرسەڭ، ئەگەر مەن ىماڭا مەن تۇررەسۇلۇلالھ، 

ېچ ھدىغانلىقىڭنى بىلگەن بولسام ساڭا بولغان يېقىنلىقىمغا ىنىڭ باقى قالېس

ىن، شامنى الزىم تۇتق:» ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ىمۋىدېنەرسىنى ئىختىيار قىلمايتتىم د
مىنىغا ېشام ز هللامىن. ېمىنلىرىدىن بولغان ياخشى زېنىڭ ز هللاھەقىقەتەن شام 

 دى .ېد «لىرىدىن ياخشى كىشلەرنى تالاليدۇبەندى

  (ئەبۇ داۋۇد، ئىمام ئەھمەد سەھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت قىلغان)      

گەن: بىر كۈنى ېۇنداق دئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما م

ئۇالر  .چۈشۈمدە پەرىشتىلەرنى كۆردۈم» دى:ېبىزگە مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ،پىتنە يۈز بەرگەندە .كىتابنى ئېلىپ ئۇ كىتاب بىلەن شامنى مەقسەت قىلدى

  (شەيىخ ئەلبانى سەھىھ دېگەن)  «ئىمان شامدا بولىدۇ.

 .ۇدىرىۋايەت قىلدادىسىدىن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ھسالىم ئىبنى ئابدۇلال

ئوت چىقىپ تتىن بىر ىمەۋ ەردا ھەزىزامان ئاخىر»گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
دۇق. ې؟ دسۇلۇلالھ بىزنى نېمىگە بۇيرۇيسەنئى رە ،ئىنسانالرنى توپاليدۇ. بىز

  «.دىېد -، : شامنى الزىم تۇتۇڭالرملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
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 (شەيىخ ئەلبانى  سەھىھ دېگەن)                                              

دىن بوۋىسى ۋە بەھزى ئىبنى ھەكىم ئىبنى مۇئاۋىيە ئەلقۇشەيرى دادىسىدىن
 -ى قەيەرگە بۇيرۇيسەن؟ نېئى رەسۇلۇلالھ، م»گەن: ېرىۋايەت قىلىپ مۇنداق د

ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ، بۇ يەرگە : قولى بىلەن شام تەرەپكە  ملسو هيلع هللا ىلصسەم، پەيغەمبەر ېد
سۆرەلگەن ھالەتتە  چەىيۈزۋە  ۋە چوقۇمكى سىلەر پىيادىلىق، ئۇالغلىق دىېد

 (شەيىخ ئەلبانى  سەھىھ دېگەن)  .    «دىېد، توپلىنىسىلەر

داق مۇن ملسو هيلع هللا ىلص دۇكى، پەيغەمبەرىئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىن
رى ىگەن جايدا بولىدىغان چوڭ ئۇرۇشتا، مۇسۇلمانالرنىڭ شەھېغۇتە د» گەن:ېد

رىنىڭ يېنىدا ىشامنىڭ ئەڭ خەيرىلىك شەھەرلىرىدىن بولغان دەمەشىق شەھ
 .«بولىدۇ

مەن  گەن:ېەنھۇ مۇنداق درىۋايەتتە ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئئىككىنچى 

غۇتە دىيىلدىغان »گەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم: ېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
دەمەشىق دەپ رى ىۇرۇش كۈنى، مۇسۇلمانالرنىڭ شەھمىندا بولىدىغان چوڭ ئېز

بۇ كۈندە دەمەشىق مۇسۇلمانالرنىڭ جايلىرىنىڭ ئەڭ  ؛ئاتىلدىغان شەھەردۇر
 (شەيىخ ئەلبانى  سەھىھ دېگەن) .«ياخشىسى

دۇ، ىئەۋس ئىبنى ئەۋس سەقەفى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىن

 ساالمسيسا ئىبنى مەريەم ئەلەيھىىئ»نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصھەقىقەتەن ئۇ پەيغەمبەر
گەنلىكىنى ېد -« دۇۈچۈشرپىدىكى ئاق مۇنار قېشىغا ق تەدەمەشىقنىڭ شەر

 (سەھىھ دېگەن شەيىخ ئەلبانى) ئاڭلىغان ئىدىم دەيدۇ.

 گەن:ېد ، ئۇ مۇنداقدۇىۇدىن رىۋايەت قىلىنزىيالالھۇ ئەنھەكەيسان ر 

ساالم يھىسيسا ئىبنى مەريەم ئەلەئى» :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەرھەقىقەتەن 
گەنلىكىنى ېد« دۇۈدىكى ئاق مۇنار قېشىغا چۈشق تەرپىشىقنىڭ شەردەمە

 (ئەلبانى  سەھىھ دېگەنشەيىخ  )    ئاڭلىغان ئىدىم.
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، دۇىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىن سەمائن ئەلكەالبي نەۋۋاس ئىبنى       

يسا ئىبنى مەريەم ئى» :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصئۇ مۇنداق دېگەن: مەن ھەقىقەتەن  پەيغەمبەر 
 «دۇۈتەرپىدىكى ئاق مۇنار قېشىغا چۈش قساالم دەمەشىقنىڭ شەريھىسئەلە

 گەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.ېد

 (سەھىھ دېگەن شەيىخ ئەلبانى  )                                                  

دۇكى، ىئەۋس ئىبنى ئەۋس سەقەفى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىن

ساالم سىھيمەريەم ئەلەيسا ئىبنى ىئ» نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصھەقىقەتەن ئۇ پەيغەمبەر 
يسا ىئ دۇ.ۈتەرپىدىكى ئاق مۇنار قېشىغا چۈش قدەمەشىقنىڭ شەر

يسا ىغۇش ئىككى كىيىم بۇلۇپ، ئرتىدە سائەلەيھىسساالمنىڭ ئۈس
 «كتامچىالۋاتقاندە سۇ( خۇددى) بېشىدىن ئۇششاق مەرۋايىتئەلەيھىسساالمنىڭ 

 (دېگەنسەھىھ ئەلبانى شەيىخ )   گەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم.ېد

لالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىندۇ، ھەقىقەتەن ئۇ ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيە

ى ئەڭ ياراقلىر-قورال هللاقاتتىق قىرغىنچىلىق يۈز بەرگەندە، » نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر
ياخشى بولغان ئەرەبلەرنىڭ ئىسىل چەۋەندازلىرىنى دەمەشىق تەرەپتىن ياردەمچى 

نى گەنلىكىېد« دۇىئۇالر بىلەن دىننى كۈچلەندۈر هللاقۇشۇن قىلىپ ئەۋەتىدۇ، 
 (دېگەنھەسەن  شەيىخ ئەلبانى)   دەيدۇ.-ئاڭلىغان ئىدىم

 .ڭ شەرتىگە چۇشىدىغان سەھىھ ھەدىسبۇھەدىس بۇخارىنى

ئى ئىسالم شىرلىرى! ئى ئۈممەت غېمىنى ئى مۇھاجىر مۇجاھىدالر ! 
 مۇسۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكى ھالىتىنىئىسالم ۋە ئى يەيدىغان دىن ئوغالنلىرى! 

خارلىقتىن ئېلىپ چىقىش يولىنى -بۇ مەزلۇم ئۈممەتنى زىللەت پۈكۆر
بۇ زاماندىكى ھەرخىل پىتنىلەردىن قۇتۇلۇش چارىسىنى ئى  ئىزدەۋاتقانالر!

  ، ئىمانغا تەلپۈنۋاتقانالر! ئى ئىمان، ئىسالم ئۈچۈن  يۈرىكى سوقۇۋاتقانالر!ئىزدەپ
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نە يۈز پىتئاگاھ بولۇڭالر، » مۇنۇ سۆزىگە قۇالق سېلىڭالر! نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن  .«ئىمان شامدا بەرگەندە ھەقىقەتەن

 منى الزىم تۇتقىن، ھەقىقەتەن شامشا» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
مىنغا ئۆزىنىڭ ياخشى ېئۇ ز هللامن. ېمىنلىرىدىن بولغان ياخشى زېنىڭ ز هللا

 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن     . «تالاليدۇ بەندىلىرىنى

سەم، ېنى قەيەرگە بۇيرۇيسەن؟ دې، مئى رەسۇلۇلالھ» :دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 «ە ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ، بۇ يەرگە: قولى بىلەن شام تەرەپك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن     دى.ېد

ھەقىقەتەن ئۇ  شامنى الزىم تۇتۇڭالر،» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبە
نىڭ مەخلۇقاتلىرىنىڭ  هللانىڭ شەھەرلىرىنىڭ ياخشىسى. ئۇنىڭغا  هللا

 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن    .«ياخشىلىرى ئولتۇراقلىشىدۇ

 ، ئىبراھىممىن ئەھلىنىڭ ياخشىسىېز» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
  .«مىننى الزىم تۇتقان كىشلەرېىلغان زئەلەيھىسسالم ھىجرەت ق

 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن                                                        

مىنلىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسى ېز نىڭ هللا» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر
ەتتە ئەلب. بەندىلىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسى شامدا نىڭ خەلىقلىرىنىڭ ۋە هللا .شام

جەننەتكە ئازاپسىز  ،ساپسىزېم كىشىلەرنى ھۈركۈمدىن بىر تۈتۈئۇمم هللا
 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن.  «زىدۇۈكىرگ

 . «شام مۆئمىنلەر دىيارىنىڭ مەركىزى» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن                                                        
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ھالەتتە غەرب ئەھلى ھەمىشە غالىب » يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
تۇرىدۇ، ئۇالرغا ئۇالرنى ياردەمسىز قويغانالر زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ، ھەتتا قىيامەت 

 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن.      غەرىب ئەھلى شام ئەھلى(يەنى « )بولغۇچىلىك

شامىمىزغا بەركەت بەرگىن.  هللائى » يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن   .«بەرگىنەركەت بىلەن بەركەت قىلىپ ب هللائى 

بىلەن ئىككى بەركەت » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەربىر رىۋايەتتە يەنە 
 (661-7مۇسلىم )     .«بەركەت قىلىپ بەرگىن

مىندا بولىدىغان ېيىلدىغان زېغۇتە د» دېگەن: يەنە مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر
دىغان ىئاتىلرى دەمەشىق دەپ ىچوڭ ئۇرۇش كۈنى، مۇسۇلمانالرنىڭ شەھ

  .«نالرنىڭ جايلىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسىشەھەردۇر. بۇ كۈندە دەمەشىق مۇسۇلما
 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن

 ئەلەيھىسسالميسا ئىبنى مەريەم ىئ» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 .«دۇۈپىدىكى ئاق مۇنار قېشىغا چۈشىتەر دەمەشىقنىڭ شەرىق

 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن                                                        

قاتتىق قىرغىنچىلىق يۈز بەرگەندە، »  يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ياراقلىرى ئەڭ ياخشى بولغان ئەرەبلەرنىڭ ئىسىل چەۋەندازلىرىنى -قورال هللا

ئۇالر بىلەن دىننى  هللاشۇن قىلىپ ئەۋەتىدۇ، ودەمەشىق تەرەپتىن ياردەمچى ق
 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن.   «دۇىكۈچلەندۈر

 گەن زور بەخت!ېشام ئۈچۈن نېمە د» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
لىرى قاناتلىرىنى ئۇ يەرگە يېيىپ ىقەتەن رەھمان تائاالنىڭ پەرىشتىھەق
 ()ئەلبانى سەھىھ دېگەن .  «ۋاتىدۇۇتۇر
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سىلەرنىڭ  شام ئەھلى پاساتالشسا» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ()تىرمىزى سەھىھ دېگەن       .«چىڭالردا ياخشىلىق يوقىئ

 ەيھىسساالمئەل )جىبرىئىل( لىبرائەج» يەنە مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
ۇتۇپ مەدىنىدە توختسىلىنى ېلىپ ھۇما كېلىپ كېسىلىنى ئېماڭا ھۇما ۋە تائۇن ك

 ن شاھادەت ۋەۈچۈئ  مۈتۈممۈئتائۇن  ؛سىلىنى شامغا ئەۋەتىۋەتتىېك قويۇپ تائۇن
 )سەھىھ جامىئل سەغىر(   .«كاپىرالرغا بولسا رەسۋالىقتۇر ،رەھمەت

لىپ ېدەججال مەشرىق تەرەپتىن ك» يەنە مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
لەر ىھەتتا ئۇ ئوھۇد نىڭ ئارقىسىغا چۇشكەندە پەرىشت سەت قىلىدۇ،قمەدىنىنى مە

     .«ۋە شۇ يەردە ھاالك بولىدۇ پ قويىدۇۈرزىنى شام تەرەپكە ئۆۈئۇنىڭ ي
 (بىرلىككە كەلگەن ھەدىس)

 

  نىشىدا شام زېمىنىغا توپلىىئاخىر ئمىنلەرنىڭ زامانۆم

راق ئەھلىنىڭ ئى»گەن: ېمەتە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دئەبى ئوما
ئەھلىنىڭ يامانلىرى ئىراققا چىلىك ۋە شام ۈتكەلمىگۆياخشىلىرى شامغا ي

  .«چىلىك قىيامەت بولمايدۇۈتكەلمىگۆي

  (مەد رىۋايەت قىلغان ئسنادى ھەسەنمامى ئەھىئ)                            

كىشىلەرگە » :گەنېزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دمەر رەۆبنى ئىئابدۇلالھ ئ
السا لىپ قېكىن قېل ،قالمايدۇمۇئمىن كىشى زاماندا  ، ئۇلىدۇېشۇنداق بىر زامان ك

 .«شامغا قوشۇلىدۇ

ەدىس بۇخارى مۇسلىمنىڭ بۇھ .، ھاكىم رىۋايەت قىلغانززاقائابدۇر)
  (ھەدىس ھسەھى دىغان ۈشۈشەرتىگە چ

بىز مەريەمنىڭ » :گەندې مۇنداق ئايىتىدە -47 مننىڭرە مۇئۈس هللا 
 ىمەريەمنى( )كامالئوغلىنى )يەنى ئىسانى( ۋە ئۇنىڭ ئانىسىنى )يەنى 
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غا ، ئېقىن سۇلۇق بىر ئېگىز جايتۈپتۈزقۇدرىتىمىزنىڭ( دەلىلى قىلدۇق، ئۇالرنى 
 .« [47ئورۇنالشتۇردۇق ]

رنى ئۇال»نىڭ  هللا، ۇمۇسەييەبتىن رىۋايەت قىلىنىدبنى ىسەئىد ئ
ەر ي ئۇ زىگەن سۆېد «تۈپتۈز، ئېقىن سۇلۇق بىر ئېگىز جايغا ئورۇنالشتۇردۇق

 (بنى كەسىرىئ )تەپسىر.  تۇردەمەشىق

 :ەنگېبنى ئابباس مۇنداق دى، ئتىن رىۋايەت قىلىدۇبنى ئابباسىئكرەمە ىئ

 «ئۇالرنى تۈپتۈز، ئېقىن سۇلۇق بىر ئېگىز جايغا ئورۇنالشتۇردۇق» نىڭهللا
 دەمەشىق دەريالىرى. سۆزىگەن دې

، ەبمۇسەييبنى ىئ ،بنى ئابباسىۋە ئن رىۋايەت قىلىنغا دىن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
   (بنى ئابباسىئ )تەپسىر  گەن. ېدەمەشىق د يەر ئۇ ،الربنى ساالمىئ

لەن ئەنجۈر بى» :گەندې مۇنداق ئايىتىدە -2-6رە  تىيننىڭ ۈس هللا
  .«[2[ سىنا تېغى بىلەن قەسەمكى ]6ۋە زەيتۇن بىلەن قەسەمكى ]

ى شام ككىسى. زەھھاك ئۇ ئگەنېد ۋەېككىسى مىبنى ئابباس ۋە باشقىالر بۇئىئ
ەيتۇل )زەيتۇن( ب ،)تىيىن( دەمەشىقتىكى مەسجىد ،ىدككى مەسجىمىنىدىكى ئېز

   . ەلەيھىسساالمغا سۆزلىگەن تاغمۇسا ئ هللاغى ېتۇر ت، مۇقەددەس مەسجىدى
 (  بنى ئابباسىئ )تەپسىر

ر بىلەن زەيتۇن دەرىخى ۈئەنج :گەنېى سەئىدى مۇنداق دتەپسىر

 قەسەم نبىلە ككىسىىئ ئۇ هللان ۈچۈبولغانلىقى ئتى كۆپ پەمۋىسىنىڭ مەېم
سا يى( ئئەڭ كۆپ ئۆسىدىغان ئورنى)  ككى دەرەخنىڭ پادىشاھلىقىىئۇ ئ .قىلغان
مۇسا غى ېمىنى. تۇر تېەمبەرلىكىنىڭ ئورنى بولغان شام زسساالمنىڭ پەيغىئەلەيھ

 (تەپسىر سەئىدى)  .ساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ ئورنىئەلەيھس

 بىر :گەنېەھباردىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دكەئبىل ئ بنى زىمامىئەلى ئ
نىڭ پەزلىنى ەئەززە ۋەجەلل هللا لىپ مەنېشىغا كېكەئبىل ئەھبارنىڭ ق ئادەم
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 :دىېكىشىگە مۇنداق د كەئبىل ئەھبار ئۇ. ۋىدىېد ،تەلەپ قىلىپ چىقماقچى
زىيادە كەت كەمەيسە شامدا مىنالردا بەرېشامنى الزىم تۇتقىن ھەقىقەتەن ز

  (دەمەشىقنىڭ پەزىلىتى شام ۋەھەسەن رەبىئىنىڭ ل ۇبوئ)   .ۇبولىد

 المىلمەن ئەبى سە: گەنېىبنى جابىر مۇنداق دئ بنى يەزىدىراھمان ئئابدۇ
ۇ ئ سەمېد ؟لىسىزىتكۆن ھىمسىدىن دەمەشىققە يۈچۈمە ئېھەبەشىگە  سىز ن

لۇق سۇئال قىلىپ ۇرتوغ لگىرى بۇىەندىن ئمچ بىر ئەرەب ېماڭا ھ :ىدېمۇنداق د
ەن گېدەمەشىقتە ھەسسىلىنىدۇ د «بەركەت ھەقىقەتەن  »ماڭا  ،باقمىغان ئىدى

 .  خەۋەر يەتتى

ئابدۇل مۇتەللىپ دەمەشىقتە  :گەنېىئى مۇنداق دفمۇھەممەد ئدرىس ئەششا
 شام ۋەل ھەسەن رەبىئىنىڭ ۇبوئ)  . ات تىپىپ ئۇيەرگە دەپنە قىلىنغانۋاپ

 (دەمەشىقنىڭ پەزىلىتى

ا ئوس ،ۇزالەتىبنى ئەبىدف ،بنى ئەسقەىئەبۇ دەردا، ۋاسىلەتە ئ قىقەتەنھە

 ىنىڭ ئككى ئايال ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر مۇ ھەبىبەۇم، ئمەرۆسە بىنتى ئفبنى زەيىد، ھەىئ
پىپ دەمەشىققە دەپنە ېت گەنلىرى دەمەشىقتە ۋاپاتلىۋە ساھابىالردىن كۆپ

 (پەزىلىتىدەمەشىقنىڭ  شام ۋەل ھەسەن رەبىئىنىڭ ۇبوئ)   .قىلىنغان

  سساالمنىڭ قەبرىسى دەمەشىقتە.ىمۇسا ئەلەيھ :گەنېب مۇنداق دىكەئ

 (بىل ھەسەن رەبىئىنىڭوشام ۋەدەمەشىقنىڭ پەزىلىتى  ئ)    

ەزىلىتى پدەمەشىقنىڭ  شام ۋە)  .قەبرىسى دەمەشىقتەسساالمنىڭ ىھۇد ئەلەيھ
 (ل ھەسەن رەبىئىنىڭۇبوئ

م بنى ساالىساالمدىن رىۋايەت قىلىدۇ، ئابدۇلالھ ئبنى ىمەكھۇل ئابدۇلالھ ئ
لىرىدىن بىر مىڭ يەتتە يۇز قەبرە ىربشامدا پەيغەمبەرلەرنىڭ قە: گەنېداق دمۇن

دىكى ىزامان ئاخىر. ھەقىقەتەن دەمەشىق سساالمنىڭ قەبرىسى بارىۋە مۇسا ئەلەيھ
  .رنىڭ قوغدىلىدىغان پۇختا قورغىنىنسانالىچوڭ قىرغىنچىلىقتىن ئ



 بىسىۆركىستان ئسالم پارتىيىسى شام شۈت                                                  شام ۋە دەمەشىقنىڭ پەزىلىتى
                           

 
21 

 

 (دەمەشىقنىڭ پەزىلىتى   ل ھەسەن رەبىئىنىڭ شام ۋەۇبوئ)             

ەن لۇق كەلگۇرتوغ ئۇ .نىڭ پەزىلەتلىرىدەمەشىق زلەنگەن شام ۋەۆدا سىيۇقۇر
 رىنداشلىرىمنىڭ پايدىلىنىشىېپەزىلەتلەرنڭ بىر قىسمى خاالس. مۇسۇلمان ق

ۋاتقان ۇمۇجاھىد بولۇپ تۇردا مۇھاجىر ۋە مىنىېن، بولۇپمۇ مۇبارەك شام زۈچۈئ

بەرگەن خۇش  ملسو هيلع هللا ىلصىنداشلىرىمنىڭ پەيغەمبەر ېرسىڭىل ق-ئاچا ئۇكا،-ئاكا
ئاز بولسىمۇ بۇ ن ۈچۈتەسەللى ۋە خۇش بىشارەت ئالسۇن ئبىشارەتلەردىن 

الردا ھەققىمگە دۇئا قىلىپ لىرىڭسالىھ دۇئا .پەزىلەتلەرنى رەتلەپ چىقتىم
نى مبۇ قىلغان ئەمىلى هللا .سورايمەنلىك بىلەن چىڭالرنى تۆۋەنىقويۇش

                      .ن قىلىپ بەرسۇنۈچۈخالىس ئۆزىنىڭ رىزالىقى ئ

( )جامائەت پەىدە تۇرىدىغان تائۈستۈقىيامەتكىچە ھەق ئلەرنى بىز هللا

تىغا ۋە ىائتاۋاب - ، ئائىلەگە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد دا ىئاخىر .قىلسۇن ىند
 (نيمىائ) . رەھمەت ۋە ساالمالر سورايمىزدىن  هللا ساھابىلىرىگە 




