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МУҚАДДИМАИ ИМОМ НАВАВӢ 

 

� �������	
 �������� �������� ����� �  
�Он чизҳоеро, ки Пайғамбар барои шумо (аз 

аҳкоми илоҳӣ) овардааст иҷро кунед�. Ҳашр, 59:7. 

 
Ба номи Худованди Бахшояндаи Меҳрубон 
  

Ситоиш Худойро, ки Парвардигори оламҳост; 
Барподорандаи замину осмонҳо, тадбиркунандаи 
ҳамаи махлуқот; Фиристонандаи пайғамбарон, 
алайҳиму-с-салоту ва-с-салом, ба сўйи оқилон барои 
роҳнамоӣ кардани онҳо ва баён намудани роҳҳои дин 
бо далелҳои қатъӣ ва бурҳонҳои равшан. Ўро барои 
ҳамаи неъматҳояш ситоиш мекунам ва аз Ў фазлу 
карами беандоза талаб менамоям. Ва шаҳодат 
медиҳам, ки саййиди мо Муҳаммад банда ва 
пайғамбари Ўст, ҳабибу халили Ўст, беҳтарини 
махлуқот аст, ки (бар вай) Қуръони азиз, ки 
мўъҷизаест бардавом дар гузашти солҳо ва суннати 
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дурахшандаро барои роҳҷуён арзонӣ доштааст. 
Дуруду саломи Худо бар вай ва бар ҳамаи анбиё ва 
мурсалин ва бар олашон ва бар ҳамаи некўкорон бод!  

Аммо баъд: Мо аз (ёрони пайғамбар, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, ба монанди) Алӣ ибни 
Абўтолиб ва Абдуллоҳ ибни Масъуд ва Муъоз ибни 
Ҷабал ва Абўдардо ва Ибни Умар ва Ибни Аббос ва 
Анас ибни Молик ва Абўҳурайра ва Абўсаъид ал-
Худрӣ, разия-л-Лоҳу Таъоло анҳум, аз роҳҳои бисёр 
ба ривоятҳои гуногун ривоят кардем, ки пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт:  

 

» �������� ��
 � ����!�"#�� �$���% &'� �(	)�*�+ ��,-.%�/ -���	0 �1�� 2�)%�3�4 �5�*�+�6	0 ��7���0 89�: 	;�<�4 �1��
=>��?	9�*#���� =>��,	"�<��«  

 

«Ҳар ки бар уммати ман чил ҳадисро, ки дар 

умури дини уммат бошад, нигоҳ дорад, рўзи қиёмат 

ўро Худо дар ҷумлаи фақеҳону олимон барангезад». 

Ва дар ривояти дигар:  
 

»�A?����: �A,!�"	
 &'� �(	)�*�+«  
 

«Худо ўро фақеҳу олим барангезад». 

Ва дар ривояти Абўдардо (омадааст, ки пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт): 

 

»�A3!-,�B�� �A*�
��B � ����!�"#�� �$���% �(	� �C�.���� «  
 

 «Рўзи қиёмат барои ў шафоатхоҳ ва гувоҳ бошам». 

Ва дар ривояти Ибни Масъуд:  
 

»�C#D�B � �.�E#�� -F����+	0 GH	0 �1�� #I�J�/�0 	I!�K «  
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«Барои ў гуфта шавад: аз ҳар кадом дари биҳишт, ки 

хоҳӣ, дохил шав». 

Ва дар ривояти Ибни Умар: 
  

»=>��3�,LM�� �������� ��
 ���M�4�� =>��?	9�*#�� �������� ��
 �N�7��«  
 

«Дар зумраи олимон сабт шавад ва дар гурўҳи 

шаҳидон ҳашр гардад». 

Ҳарчанд ки роҳҳои (ривояти) ин ҳадис бисёр аст, 
валекин ҳифзкунандагон (-и ҳадис) бар он иттифоқ 
кар-даанд, ки ин ҳадис заиф аст. Аммо бо умеди 
савоб ва дарёфтани шафоати пайғамбар, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, донишмандон дар ин бобат 
китобҳои бешумор тасниф кардаанд. 

Нахустин касеро донистаам, ки дар ин (роҳ) 
тасниф кардааст, Абдуллоҳ ибни Муборак (имоми 
маъруфу машҳур) мебошад; сипас Муҳаммад ибни 
Аслами Тусӣ – донишманди худошинос аст, сипас ал-
Ҳасан ибни Суфёни Насоӣ ва Абўбакри Оҷарӣ ва 
Абўбакр Муҳам-мад ибни Иброҳими Исфаҳонӣ ва ад-
Доруқутнӣ ва ал-Ҳоким ва Абўнаъим ва 
Абўабдурраҳмон ас-Суламӣ ва Абўсаъид ал-Молинӣ 
ва Абўусмон ас-Собунӣ ва Абдуллоҳ ибни Муҳаммад 
ал-Ансорӣ ва Абўбакр ал-Байҳақӣ ва мардумони 
бешуморе (дигар) аз мутақад-димин ва мутааххирин. 

Ба хотири пайравӣ кардан аз ин имомони 
машҳур ва ҳифзкунандагони ислом дар ҷамъ 
овардани чил ҳадис аз Худои Таъоло мадад ҷустам. 

Ба дурустӣ ки олимон бар ҷоиз будани 
истифодаи ҳадиси заиф дар фазоили аъмол иттифоқ 
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кардаанд, бо вуҷуди ин эътимоди ман бар ин (қабил) 
ҳадис нест, балки эътимодам бар сухани пайғамбар, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, дар ҳадисҳои саҳеҳ 
аст:  

 

»�N�O��P#�� ���Q�.�� �3�R��M�� -ST9�U�!��«  
 

 «Бигузор, ҳозирони шумо ин гуфтаҳои маро ба 

ғоибон бирасонанд».  [Саҳеҳи Бухорӣ, китоби илм, ҳадиси 105].  

Ва сухани пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва 

саллам: 
 

»��,�*�?� ��?	� ��R��/	V	
 ��R��:��	
 ��7	��	"�� �W�?� 20-���� &'� ���X�Y«  
 

«Худо касеро хушнуду сарсабз гардонад, ки сухани 

маро шунида бошад, пас онро дар ёд нигоҳ дорад, пас 

ҳам-чунон ки шунидааст, ба дигарон бирасонад». 
[Сунани Тирмизӣ, китоби илм, ҳадиси 3658]. 

Сипас аз олимон касоне буданд, ки чил (ҳадис)-ро 

дар усули дин, баъзеи онҳо дар фурўъ, баъзеи онҳо 

дар ҷиҳод, баъзеи онҳо дар зўҳд (парҳезгорӣ), баъзеи 

онҳо дар адаб ва баъзеи дигар дар хутба гуфтан ҷамъ 

кардаанд ва ҳамаи онҳо ниятҳои некў доштанд; Худо 

аз қосидони ин корҳо хушнуд бод. 

Ба дурустӣ, лозим донистам чил ҳадисеро 

ҷамъоварӣ намоям, ки муҳимтар аз ҳамаи онҳост, он 

чил ҳадисе аст, ки ҳамаи он мавзўъҳо (-и дар боло 

зикршударо) дар бар мегирад, ҳар яке аз он (ҳадис) 

пояи бузурге аз пояҳои дин аст, чунон ки олимон 

васф кардаанд, ки  меҳвари ислом, ё нисфи ислом, ё 

сеяки ислом ва ё монанди он аст.  
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Сипас дар ин чил (ҳадис) лозим донистам, ки ҳар 
кадомаш саҳеҳ ва аксари онҳо дар "Саҳеҳайн"-и ал-
Бухорӣ ва Муслим омада бошад. Ва ҳар як ҳадисро бо 
ҳазфи иснодаш зикр кардаам, то ҳифз намудани он 
осон бошад ва манфиати он, агар Худо хоста бошад, 
дастраси умум гардад. 

Ҳар ки рағбати охират дорад, лозим аст, ки ин ҳа-
дисҳоро якҷо бо муҳимот ва танбеҳоте, ки шомиланд, 
бидонад. Ва ин барои ҳар шахсе, ки дар ин ҳадисҳо 
биандешад, ошкор гардад.  

Ва эътимоди ман бар Худост, ваколату такягоҳи 
ман ба сўйи Ўст, Ўрост ситоишу неъмат ва тавфиқу 
нигоҳдорӣ (аз маъсият) аз ҷониби Ўст.  
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БА НОМИ ХУДОИ 
БАХШОЯНДАИ МЕҲРУБОН 

 
� � � 

ҲАДИСИ АВВАЛ 
(САВОБИ) АМАЛҲО 

(ВОБАСТА) БО НИЯТ АСТ 
 

Aз амирулмўъминин 
Умар ибни Хаттоб, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки гуфт: аз пайғамбари 
Худо, сал-ла-л-Лоҳу 
алайҳи ва сал-лам, 
шунидам, ки мегуфт: 
«Савоби амалҳо вобаста 
бо ният аст; ва ҳар касро 
му-вофиқи нияташ ҷазо 
дода мешавад; ва ҳар 
касро, ки ҳиҷраташ, ба 
сўйи Аллоҳ ва расули Ў 
бошад, пас ҳиҷрати ў ба 
сўйи Аллоҳ ва расули Ўст. 
Ва ҳар касро, ки ҳиҷраташ 
ба сўйи дунё бошад, то 
онро ба даст орад ё ба 
сўйи зане бошад, ки ўро 
ба никоҳ дарорад, пас 
ҳиҷрати ў ба сўйи ҳамон 
чиз аст, ки ба он сўй 
ҳиҷрат кардааст». 

Ин ҳадисро имоми му-
ҳаддисон Абўабдуллоҳ 
Му-ҳаммад ибни 
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Исмоъил иб-ни Иброҳим 
ибни ал-Муғи-ра ибни 
Бардизбеҳ ал-Бу-хорӣ ва 
имом Абулҳусайн 
Муслим ибни ал-Ҳаҷҷоҷ 
ибни Муслими Қушайрии 
Нисобурӣ дар китобҳои 
"Саҳеҳайн"-и худ, ки саҳеҳ-
тарини китобҳои тасниф-
шуда мебошанд, ривоят 
кардаанд. 

 
� � � 

ҲАДИСИ ДУЮМ 
ДАР БАЁНИ ИСЛОМ ВА 

ИМОН ВА ЭҲСОН 

 
Аз ҳазрати Умар, 

разия-л-Лоҳу анҳу, 
инчунин ри-воят аст, ки 
гуфт: "Рўзе мо назди 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
нишаста будем, но-гаҳон 
марде бо либосҳои ниҳоят 
сафед ва мўйи са-раш 
ниҳоят сиёҳ сўйи мо омад, 
ки асаре аз (гарду ғубори) 
сафар бар вай дида 
намешуд ва касе (аз мо 
низ) ўро намешинохт. Вай 
рў ба рўйи пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи 
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ва саллам, нишаст ва 
зонуҳо-яшро ба зонуҳои 
он ҳазрат такя дод, кафи 
дастонашро болои 
ронҳояш гузошта гуфт: 
"Эй Муҳаммад, маро аз 
ислом хабар деҳ!" Пас 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ислом он аст, ки 
шаҳодат бидиҳӣ, ки нест 
ҳеҷ маъбуде бар ҳақ, ҷуз 
Худо ва Муҳаммад 
пайғам-бари Худо аст; ва 
намоз бигузорӣ; ва закоти 
мол бидиҳӣ; ва рўзаи 
моҳи Ра-мазон бидорӣ; ва 
ҳаҷҷи Хона бикунӣ, агар 
бар он тавоноии роҳ 
дошта бо-шӣ». Он мард 
гуфт: "Рост гуфтӣ". (Умар, 
разия-л-Лоҳу анҳу) гуфт: 
"Мо тааҷҷуб кардем аз он 
мард, ки худ суол мекарду 
боз мегуфт: "Рост гуфтӣ". 

 Он мард гуфт: "Сипас 
маро аз имон хабар деҳ?". 
(Пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам) гуфт: 
«Имон он аст, ки ба Худо 
ва фариштагони Ў ва ба 
китобҳои Ў ва ба пайғам-
барони Ў ва ба рўзи охи-
рат бовар дошта бошӣ; ва 
ба тақдири некӣ ва бадӣ 
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бовар кунӣ». Он мард 
гуфт: "Рост гуфтӣ, сипас 
маро аз эҳсон хабар деҳ!" 
Гуфт: «Эҳсон он аст, ки 
Худоро чунон парастиш 
кунӣ, ки Ўро мебинӣ. Ва 
агар ту Ўро набинӣ, Ў 
туро мебинад». Он мард 
гуфт: "Пас аз омадани 
рўзи қиёмат маро хабар 
деҳ!" Гуфт: «Дар ин бора 
ҷа-вобдиҳанда аз 
суолдиҳанда донотар 
нест». Он мард гуфт: "Пас 
аз нишонаҳои он рўз маро 
хабар деҳ!" (Пайғамбар, 
салла-л-Ло-ҳу алайҳи ва 
саллам)  гуфт: «Он, ки 
каниз (зан) хоҷаи худро 
зояд; ва он, ки фақи-рони 
бараҳна, бенаво ва 
чўпонони камбағал ҳам 
дар иморатсозӣ бо ҳам-
дигар сабқат кунанд». Си-
пас он мард бархосту 
рафт. Пас пайғамбари 
Худо, сал-ла-л-Лоҳу 
алайҳи ва сал-лам, андаке 
ором гирифту пасон ба 
ман гуфт: «Эй Умар! Оё 
медонӣ, ки ин марди 
суолкунанда кӣ буд?» 
Умар гуфт: "Худову 
пайғамбараш беҳтар до-
нанд". Гуфт: «Ба дурустӣ 
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}��9�s�� �� LH-6����U�� ������6. 

вай Ҷабраил буд, ки омад, 
то ба шумо динатонро 
биомўзад». Ин (ҳадис)-ро 
Муслим ривоят кардааст. 

 
 
 
 
 
 

� � � 
ҲАДИСИ СЕЮМ 

ДАР БАЁНИ АРКОНИ 
ИСЛОМ 

 

Аз Абўабдурраҳмон 
Аб-дуллоҳ ибни Умар 
ибни Хаттоб, разия-л-
Лоҳу анҳу-мо, ривоят аст, 
ки гуфт: "Аз пайғамбар, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, шунидам, ки 
мегуфт: 
  «Бунёди ислом бар панҷ 
(чиз) аст: гувоҳӣ додани 
он, ки нест маъбуде ба ҷуз 
Худо ва он ки Муҳаммад 
пайғамбари Худо аст; ва 
барпо доштани намоз; ва 
додани закот; ва ҳаҷҷи 
Хона; ва рўзаи моҳи Ра-
мазон»". 

Ин (ҳадис)-ро ал-
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Бухорӣ ва Муслим ривоят 
кардаанд. 

 
� � � 

ҲАДИСИ ЧАҲОРУМ 
АМАЛҲО БО ХОТИМА-
АШОН ВОБАСТААНД 

 
Аз Абўабдурраҳмон 

Аб-дуллоҳ ибни Масъуд, 
ра-зия-л-Лоҳу анҳу, 
ривоят аст, ки гуфт: 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
ки содиқ ва масдуқ аст, ба 
мо гуфт:  

«Ба вуҷуд овардани ҳар 
кадоми шумо дар батни 
модараш дар чиҳил рўз ба 
таври оби манӣ воқеъ ме-
гардад, пасон ба монанди 
ҳамон (миқдор) хуни 
баста мегардад, боз 
монанди ҳа-мон (миқдор) 
порчаи гўште мегардад. 
Сипас малоикае ба сўйи ў 
фиристода ме-шавад, пас 
вай рўҳро дар он медамад, 
пас он (ма-лоика) ба чаҳор 
чиз амр карда мешавад: ба 
навиш-тани ризқи он 
(шахс), муд-дати 
зиндагонии он (шахс), 
амали он (шахс) ва бад-
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бахтӣ ё хушбахтии он 
(шахс).  

Қасам бар Худое, ки ҳеҷ 
маъбуде барҳақ ҷуз Ў нест, 
ба дурустӣ, яке аз шумо 
ҳатман амали аҳли би-
ҳиштро анҷом медиҳад, то 
байни ў ва байни биҳишт 
(масофаи) як оринҷ наме-
монад, вале тақдираш бар 
вай сабқат карда, амали 
аҳли дўзахро анҷом меди-
ҳад, пас дар он дохил  ме-
шавад. 

Ба дурустӣ, яке аз 
шумо ҳатман амали аҳли 
дўзахро анҷом медиҳад, то 
байни ў ва байни дўзах 
(масофае) намемонад, 
вале тақдираш бар вай 
сабқат карда амали аҳли 
биҳиштро анҷом ме-
диҳад, пас дар он дохил 
мешавад.   

Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ва Муслим ривоят 
карда-анд. 

 
� � � 

ҲАДИСИ ПАНҶУМ 
ДАР БАЁНИ НАҲЙИ БИД-
ЪАТ ОВАРДАН ДАР ДИН 

 

Аз модари мўъминон 
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 �(b9�� 	����6 �C�*�?� Z�cb9&'� 8 
�:	9�!�( ���b9�� �%�"���: »��m#�� b�-d 	�

Оиша, разия-л-Лоҳу анҳо, 
нақл аст, ки гуфт: пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, гуфт: 
«Ҳар ки ба ин кори мо 
(шариати исломӣ) чизи 
наве дохил кунад, ки аз он 
нест, он амр мардуд аст». 

Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ва Муслим ривоят 
карда-анд. 

Ва дар ривояти Муслим 
чунин омадааст: «Ҳар ки 
дар дини мо амалеро эҷод 
кунад, ки бар он амри мо 
нест, пас он амал мардуд 
аст». 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ ШАШУМ 

ДУРӣ ҶУСТАН АЗ 
МАКОНҲОИ  ШУБҲАНОК 

 

Аз Абўабдуллоҳ ан-Нўъ-
мон ибни Башир, разия-л-
лоҳу анҳумо, ривоят аст, 
ки гуфт: аз пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи 
ва саллам, шунидам, ки 
ме-гуфт: «Ба дурустӣ 
ҳалол ошкору равшан аст 
ва ба дурустӣ ҳаром 
ошкору рав-шан аст ва 
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дар миёни ҳа-лолу ҳаром 
чизҳои шубҳа-ноке  вуҷуд 
доранд, ки он-ҳоро бисёре 
аз мардум намедонанд. 
Пас ҳар ки аз чизҳои 
шубҳанок парҳез кунад, 
барои дину шарафи худ аз 
гуноҳ пок шавад. Ва ҳар ки 
дар шубҳаҳо афтад, 
монанди чўпонест, ки шу-
турони худро дар гирди 
ҳа-рими дигарон 
мечаронад ва дур нест, ки 
дар он ҳа-рим дохил шуда 
бошад. Огоҳ бошед, ки 
ҳар под-шоҳеро ҳаримест; 
огоҳ бо-шед, ки ҳарими 
Худо дар замин чизҳои 
ҳаромкардаи Ўст; огоҳ 
бошед, ки дар бадан 
пораи гўште ҳаст, ки агар 
он дуруст шавад, тамоми 
бадан дуруст мешавад; ва 
агар он вайрон шавад 
тамоми бадан вайрон 
мешавад; огоҳ бошед, ки 
он гўштпора дил аст». 

Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ва Муслим ривоят 
карда-анд. 
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� � � 
ҲАДИСИ ҲАФТУМ 
ДИН НАСИҲАТ АСТ 

 
Аз Абўруқайя Тамим 

ибни Авс ад-Дорӣ, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки пайғамбар, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Дин(-и ислом) 
насиҳат аст». Гуфтем: 
"(Насиҳат) барои кист?" 
Гуфт: «(Наси-ҳат) барои 
Худо, барои Қуръон, 
барои пайғамбараш ва 
барои пешвоёни 
мусулмонон ва барои ом-
маи онҳо».  

[Мақсад аз насиҳат 
садоқату хайрхоҳист. Му-
сулмони асил дар муноси-
бат ба Аллоҳ, ба китоби Ў, 
пайғамбари Ў, ба сарварони 
мусулмонон, умуман 
нисбат ба ҳамаи 
мусулмонон садо-қату 
хайрхоҳӣ зоҳир ме-намояд, 
зеро чунин садоқат яке аз 
асосҳои муҳимтарини дини 
ислом аст].   

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  
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� � � 
ҲАДИСИ ҲАШТУМ 

ДАХЛНОПАЗИР БУДАНИ 
ХУНИ МУСУЛМОН ВА 

МОЛИ Ў 
 

Аз ибни Умар, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ба ман фармуда 
шудааст, ки бо мардумон 
ҷанг кунам, то гувоҳӣ ди-
ҳанд, ки нест ҳеҷ маъбуде 
барҳақ ҷуз Худо ва Муҳам-
мад пайғамбари Худост; 
ва то он, ки намоз барпо 
доранд ва закот бидиҳанд. 
Агар чунин кунанд, хунҳо 
ва молҳои худро аз ман 
боз хоҳанд дошт, магар он 
чи ба ҳаққи ислом собит 
шавад ва ҳисоби эшон бар 
Худои Таъолост. 

Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ва Муслим ривоят 
карда-анд. 

 

 
� � � 

ҲАДИСИ НЎҲУМ 
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АНДАР НАҲЙИ БИСЁР 
СУОЛ КАРДАН  ВА САХТ-

ГИРӢ  КАРДАН 
 

Аз Абўҳурайра Абдур-
раҳмон ибни Сахр, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки гуфт: аз  пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи 
ва саллам, шунидам, ки 
ме-гуфт: «Он чи шуморо 
аз он наҳй кардаам, пас аз 
он ду-рӣ биҷўед ва он чи 
шуморо бар он амр 
кардаам, пас аз он ҳар 
қадар, ки тавонис-тед, 
иҷро бикунед. Ба дурустӣ, 
он умматонеро, ки пеш аз 
шумо буданд, савол-ҳои 
бисёрашон ва ихти-
лофашон бар 
пайғамбарон ҳалок 
кардааст». 

Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ва Муслим ривоят 
карда-анд. 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ ДАҲУМ 

ДАР БАЁНИ САБАБҲОИ 
ИҶОБАТ НАШУДАН(-И ДУО) 

 

Аз Абўҳурайра, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
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ки гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Эй мардум, 
ҳамоно Худо пок аст ва 
ҷуз покӣ чизеро қабул 
накунад. Ба дурустӣ, Худо 
мўъминонро бар он чи 
амр кардааст, ки 
пайғамбарон-ро ба он амр 
карда буд. Ва Худои 
Таъоло мефармояд: �Эй 
пайғамбарон аз покизаҳо 
бихўред ва корҳои шо-
иста бикунед, ки ман ба 
он чи анҷом медиҳед, 
огоҳам� [Мўъминун, 23:51]; ва 
мўъминон-ро фармуд: 
�Эй мўъминон! Аз 
неъматҳои покизае, ки ба 
шумо рўзӣ додаем, 
бихўред� [Бақара, 2: 172]. 
Сипас пайғамбар, сал-ла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
мардеро зикр кард, ки 
сафари дурударозе 
мекунад, бо мўйҳои 
парешону гардолуд, дас-
тонашро ба сўйи осмон 
бардошта мегўяд: "Эй 
Пар-вардигори ман, Эй 
Пар-вардигори ман!" Дар 
ҳоле, ки таому шароб ва 
либосаш аз ҳаром буда ва 
аз ҳаром ғизо гирифтааст. 
Пас дар чунин ҳол чӣ гуна 
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(дуои ў) иҷобат ме-
шавад?!» 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ ЁЗДАҲУМ 

ПАРҲЕЗ КАРДАН АЗ ЧИЗ-
ҲОИ ШУБҲАНОК 

 

Аз Абўмуҳаммад Ҳасан 
ибни Алӣ ибни Абўтолиб, 
писари духтари пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам ва хуш-
бўяки ў ривоят аст, ки 
гуфт: аз пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, (ин ҳадисро) ҳифз 
кардаам: «Раҳо кун он 
чиро, ки туро ба шубҳа 
меандозад ва бигир он 
чиро, ки туро ба шубҳа 
намеандозад [зеро дар рос-
тӣ оромиши хотир аст ва 
дар дурўғ шакку шубҳа 
аст]».   

Ин (ҳадис)-ро ат-Тир-
мизӣ ва ан-Насоӣ ривоят 
кардаанд. 

(Ат-Тирмизӣ) гуфтааст: 
ҳадиси ҳасану саҳеҳ аст. 
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� � � 
ҲАДИСИ ДУВОЗДАҲУМ 

ДАР БАЁНИ ТАРКИ ОН 
ЧИЗЕ, КИ БАРОИ МУСУЛ-
МОН ФОИДА НАДОРАД 

 

Аз Абўҳурайра, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Аз 
(ҷумлаи) ҳусни исломи 
шахс он аст, ки он чиро, 
ки бар вай фоида надорад, 
тарк на-намояд».  

Ҳадиси ҳасан аст, ки он-
ро ат-Тирмизӣ ва дигарон 
ҳамчунин ривоят 
кардаанд. 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ СЕНЗДАҲУМ 
АЗ (ҶУМЛАИ) КАМОЛИ 

ИМОН 

 
Аз Абўҳамза Анас ибни 

Молик, разия-л-Лоҳу 
анҳу, ки хизматгори 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
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буд, ривоят аст, ки 
пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, гуфт: 
«Ҳар кадоми шумо то он 
чиро, ки барои худ дўст 
медорад, барои бародар (-
и мусулмонаш) низ дўст 
на-дорад, ҳанўз имон на-
овардааст». 

[Барои бародари худ низ 
ҳар чизи дўст доштаниро 
раво хостани мусулмон чу-
нин маъно дорад, ки чаҳд 
намояд, то ба ў некие 
кунад; ва агар некие карда 
натаво-над, бигузор ўро аз 
бадӣ ҳи-моя намояд ё зараре 
ба ў нарасонад]. 

Ал-Бухорӣ ва Муслим 
ин ҳадисро ривоят карда-
анд. 

 
 

 
� � � 

ҲАДИСИ ЧАҲОРДАҲУМ 
ДАР БАЁНИ ҲАРОМ БУДА-

НИ (РЕХТАНИ) ХУНИ 
МУСУЛМОН 

 

Аз Абўмасъуд, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
гуфт: пайғамбари Худо 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
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саллам, гуфт: «Раво нест 
рехтани хуни мусулмон 
магар ба яке аз се чиз: зан 
ё марди издивоҷ кардаи 
зинокор ва (қатли) ҷоне ба 
(қасоси) ҷон(-и дигар) ва 
касе, ки  тарки дини худ 
кунад ва аз ҷамъияти му-
сулмонон ҷудо шавад». 

Ал-Бухорӣ ва Муслим 
ин ҳадисро ривоят карда-
анд. 

 
 

 
� � � 

ҲАДИСИ ПОНЗДАҲУМ 
БА МЕҲМОННАВОЗӢ  

ТАРҒИБ КАРДАН 

 

Аз Абўҳурайра, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Ҳар ки ба 
Худо ва рўзи қиёмат бовар 
дорад, пас бояд суханони 
некў гўяд ё хомўш шавад; 
ва ҳар ки ба Худо ва рўзи 
қиёмат бовар дорад, пас 
бояд ҳамсояашро гиромӣ 
дорад; ва ҳар ки ба Худо 
ва рўзи қиёмат бовар 
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дорад, пас бояд 
меҳмонашро гиромӣ 
дорад». 

Ал-Бухорӣ ва Муслим 
ин ҳадисро ривоят карда-
анд. 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ ШОНЗДАҲУМ 

ДАР БАЁНИ НАҲЙИ ҒАЗАБ 
  

Аз Абўҳурайра, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки марде аз пайғамбар, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, хоҳиш карда гуфт: 
"Маро панде бидеҳ!" (Дар 
ҷавоб) гуфт: «Ғазаб 
накун!». Пас он мард ин 
хоҳишашро як-чанд 
маротиба такрор на-муд. 
Пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, (бори 
дигар дар ҷавоб) гуфт: 
«Ғазаб накун!». 

Ал-Бухорӣ ва Муслим 
ин ҳадисро ривоят карда-
анд. 

 
 

� � � 
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ҲАДИСИ ҲАБДАҲУМ 
БА ҲАЙВОН 

МЕҲРУБОНӢ  НАМУДАН 
 

Аз Абўяъло Шаддод 
ибни Авс, разия-л-Лоҳу 
анҳу, ривоят аст, ки пай-
ғамбари Худо, салла-л-Ло-
ҳу алайҳи ва саллам, гуфт:  
«Ҳаройина Худованд бар 
ҳама чиз некўию эҳсон 
карданро воҷиб 
гардонида-аст. Вақте ки 
қатл кардед, қатлро некў 
анҷом диҳед, вақте ки забҳ 
кардед, забҳро некў анҷом 
диҳед, бигузор ҳар кадоми 
шумо корди худро тез 
кунад ва бигузор ҳайвонро 
аз азоб кашидан наҷот 
диҳад».  

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ ҲАЖДАҲУМ 

БА ХУШРАФТОРӢ ТАРҒИБ 
КАРДАН 

 
Аз Абўзар Ҷундуб 

ибни Ҷунода ва 
Абўабдурраҳмон Муъоз 
ибни Ҷабал, разия-л-Лоҳу 
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анҳумо, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, саллла-
л-Лоҳу алай-ҳи ва саллам, 
гуфт: «Ҳар ҷое бошӣ, аз 
Худо битарс; ва пас аз ҳар 
бадӣ хубие анҷом деҳ, то 
он (бадӣ)-ро маҳв кунад; 
ва бо хулқи нек бо мардум 
рафтор кун!» 

Ат-Тирмизӣ ин (ҳадис)-
ро ривоят карда гуфтааст: 
ҳадиси ҳасан аст ва дар 
баъзе нусхаҳо ҳадиси 
ҳасан ва саҳеҳ омадааст. 

 
� � � 

ҲАДИСИ НУЗДАҲУМ 
(ҲУДУДИ) ХУДОРО НИГОҲ 

ДОР, ТО ХУДО ТУРО НИГОҲ 
ДОРАД 

 

Аз Абўлаббос, Абдул-
лоҳ ибни Аббос, разия-л-
Лоҳу анҳумо, ривоят аст, 
ки гуфт: "Рўзе пушти сари 
пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, будам, 
ки гуфт: «Эй ҷавон, ба 
дурустӣ ки ман туро як-
чанд панде биомўзам: (ҳу-
дуди) Худоро нигоҳ дор, 
то Худо туро нигоҳ дорад; 
(ҳудуди) Худоро нигоҳ 
дор, то Ўро дар рў ба рўят 
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биёбӣ. Ҳар гоҳ чизе талаб 
кунӣ, аз Худо талаб кун, 
ҳар гоҳ ёрӣ биҷўӣ аз Худо 
ёрӣ биҷў. Ва бидон, ки 
агар ҳамаи мардум ҷамъ 
шаванд, то туро ба чизе 
ёрӣ расонанд, ёрӣ 
расонида наметавонанд, 
магар ба он чизе, ки Худо 
бар ту навиштааст; ва агар 
ҳамаи мардум ҷамъ 
шаванд, то ба ту зарар 
расонанд, зараре 
расонида наметавонанд 
магар ба он чизе, ки Худо 
бар ту навиштааст, 
қаламҳо бардошта шуда-
анд ва номаҳо хушк 
шудаанд». 

Ат-Тирмизӣ ин (ҳадис)-
ро ривоят карда гуфтааст: 
ин ҳадиси ҳасан ва саҳеҳ 
аст. 

Ва дар ривояте аз ғайри 
ат-Тирмизӣ чунин аст: 
«(Ҳудуди) Худоро нигоҳ 
дор, то Ўро ҳамроҳат би-
ёбӣ; дар фаровонӣ Худоро 
бишинос, то Худо туро 
дар сахтӣ бишиносад. Ва 
би-дон, ки он чи дар 
сарна-вишти ту нест, ба ту 
нахо-ҳад расид; ва он чи 
ба ту расид, наметавонист 
ба ту нарасад. Ва бидон, 
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ки нус-рати Худо ҳамроҳи 
устуво-рӣ аст; ва кушоиш 
ҳамроҳи сахтӣ аст; ва дар 
ҳақиқат ҳамроҳи ҳар як 
душворӣ осонӣ аст». 

 
� � � 

ҲАДИСИ БИСТУМ 
ҲАЁ АЗ ИМОН АСТ 

Аз Абўмасъуд Ақаба иб-
ни Амр ал-Ансорӣ ал-Бад-
рӣ, разия-л-Лоҳу анҳу, ри-
воят аст, ки пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи 
ва саллам, гуфт: «Ба дурус-
тӣ, он чи мардум аз панди 
пайғамбарони пешин дар-
ёфтаанд, ин аст: "Ҳар гоҳ 
шарм накардӣ, пас ҳар чи 
мехоҳӣ бикун». [Шарму ҳаё 
дар ҳамаи шариатҳои осмонӣ 
писандида ва мавриди ситоиш 
будааст. Яъне, агар шарму ҳаё 
надошта бошӣ, ки туро аз 
чизҳои ҳаром боздорад, пас ҳар 
чи хоҳӣ бикун, вале барои худ 
бадбахтӣ меорӣ].  
Ин  (ҳадис)- ро ал-Бухорӣ  
ривоят  кардааст. 
 
 
 

� � � 
ҲАДИСИ БИСТУ ЯКУМ 

УСТУВОРӢ ҶАВҲАРИ  
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ИСЛОМ АСТ 
 

Аз Абўамр ва ё 
Абўамра-та, Суфён ибни 
Абдуллоҳ ас-Сақафӣ, 
разия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 
аст, ки гуфт: "Гуф-там: эй 
пайғамбари Худо, барои 
ман дар бораи ислом 
ончунон сухани 
пурмазмуну равшане 
бигў, ки ғайр аз ту дар 
бораи он аз шахси ди-гаре 
напурсам". Гуфт: «Би-гў ба 
Худо имон овардам, сипас 
дар он устувор бош».  

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 

 
 
 

� � � 
ҲАДИСИ БИСТУ ДУЮМ  

РОҲИ БИҲИШТ 
 

Аз Абўабдуллоҳ, 
Ҷобир ибни Абдуллоҳ ал-
Ансорӣ, разия-л-Лоҳу 
анҳу, ривоят аст, ки марде 
аз пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, суол кар-да 
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пурсид: "Барои ман хабар 
деҳ, оё ҳар гоҳ намозҳои 
фарзшударо бихонам, 
моҳи рамазонро рўза 
бидорам, ҳалолро ҳалол 
бидонам ва ҳаромро 
ҳаром бидонам ва ба онҳо 
чизе наафзоям, ба биҳишт 
дохил мешавам?" Пай-
ғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, гуфт: 
«Оре». 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  

Ва маънои "ҳаромро ҳа-
ром бидонам", яъне "аз он 
дурӣ ҷўям" аст. Ва маънои 
"ҳалолро ҳалол бидонам", 
яъне "онро аз рўйи 
эътиқод ҳалол дониста 
анҷом додан" аст. 
 
 

� � � 
ҲАДИСИ БИСТУ СЕЮМ 

БА СЎЙИ  КОРИ ХАЙР 
ШИТОБ КАРДАН 

 

Аз Абўмолик ал-Ҳорис 
ибни Осим ал-Ашъарӣ 
ри-воят аст, ки гуфт: 
Пайғам-бари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Покизагӣ нисфи 
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имон аст. (Савоби лафзи) 
"ал-ҳамду ли-л-Лоҳ" 
мизон(-и некӣ)-ро пур 
мекунад. (Савоби лафзи) 
"субҳона-л-Лоҳ ва ал-
ҳамду ли-л-Лоҳ" он чи 
байни замину осмонҳост, 
пур мекунад. Намоз рўш-
ноӣ аст. Садақа бурҳон(-и 
имондорӣ) аст. Сабру ши-
кебоӣ равшанӣ(-и имон) 
аст. Қуръон барои ту ё бар 
ту ҳуҷҷат аст. Мардумон 
бомдодон саъйу талош 
мекунанд, пас касе (бо 
анҷом додани корҳои нек) 
ҷонашро (ба Худо) 
фурўхта, пас (худро аз 
азоб) раҳо мекунад ва каси 
дигаре (бо анҷом додани 
корҳои зишт) ҷонашро (ба 
шайтон ва ҳавову ҳаваси 
худ) фурўхта, пас (худро) 
ба ҳалокат мувоҷеҳ 
месозад». 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  

 
 

� � � 
ҲАДИСИ БИСТУ 

ЧАҲОРУМ 
ДАР БАЁНИ ТАҲРИМИ  
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Абўзар, разия-л-Лоҳу ан-
ҳу, аз пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, нақл кард, ки ў аз 
Парвардигори Ғолибу Та-
воно чунин ривоят карда-
аст, ки гуфт: 

«Эй бандагони Ман, ҳа-
моно ман зулмро бар Ху-
дам ҳаром гардонидам ва 
онро дар байни шумо низ 
ҳаром гардонидаам, пас 
ба ҳамдигар зулм 
накунед!. 

Эй бандагони Ман, 
ҳамаи шумо гумроҳед, 
магар касе, ки ўро ҳидоят 
кардаам, пас аз Ман роҳи 
рост талаб кунед, то 
шуморо роҳ-намоӣ 
бикунам. 

Эй бандагони Ман, 
ҳамаи шумо гуруснаед, 
магар касе, ки ўро таом 
додаам, пас аз Ман 
хўрданӣ талаб кунед, то 
шуморо бихўронам. 

Эй бандагони Ман, 
ҳамаи шумо урёнед, магар 
касе, ки ўро пўшонидаам, 
пас аз Ман пўшиш талаб 
кунед, то шуморо 
бипўшонам.   
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Эй бандагони Ман, ба 
дурустӣ, шумо шабу рўз 
хато мекунед ва Ман бо-
шам ҳамаи гуноҳонро ме-
бахшам, пас аз Ман омур-
зиш талабед, то шуморо 
биомурзам. 

Эй бандагони Ман, ба ду-
рустӣ, шумо ҳаргиз зараре 
бар Ман расонида наме-
тавонед, то Маро зиёне би-
расонед ва ҳаргиз фоидае 
бар Ман расонида 
наметавонед, то суде  Маро 
бирасонед. 

Эй бандагони Ман, агар 
аз нахустини шумо то ба 
охирини шумо ва инсу 
ҷинни шумо ҳама бар 
парҳезгортарин дили як 
фарде аз шумо (ҷамъ) бо-
шанд, ин ҳеҷ чизеро дар 
мулки Ман наяфзояд. 

Эй бандагони Ман, агар 
аз нахустини шумо то ба 
охирини шумо ва инсу 
ҷинни шумо ҳама бар 
бадкирдортарин дили як 
фарде аз шумо (чамъ) 
бошанд, ин ҳеҷ чизеро аз 
мулки Ман кам накунад. 

Эй бандагони Ман, агар 
аз нахустини шумо то ба 
охирини шумо ва инсу 
ҷинни шумо ҳама дар як 
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майдон (ҷамъ омада) 
биистанд, пас аз Ман хо-
ҳиш кунанд ва Ман низ ба 
ҳар як нафари шумо 
хоста-ашро бидиҳам, ин 
ҳеҷ чизеро аз мулки Ман 
кам намекунад, магар ба 
мо-нанди кам шудани 
сўзане бошад, ҳар гоҳ дар 
баҳр фурў бурда шавад.  

Эй бандагони Ман, ба 
дурустӣ, ин ҳама амалҳои 
шумо аст, онҳоро барои 
шумо бармешуморам, си-
пас (подоши) онҳоро ба-
роятон пурра медиҳам, 
пас ҳар ки некӣ биёбад, 
пас Худоро ҳамд гўяд ва 
ҳар ки ғайри онро биёбад, 
пас бояд танҳо худашро 
сарзаниш бикунад». 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  

[Месазад, ки мардум 
ҳоҷатҳояшонро ба Худо 
изҳор намоянд, то тамоми 
корҳои динию дунявиашонро 
осон гардонад]. 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ БИСТУ 

ПАНҶУМ 
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���,�9	9!n  �c�3	K2 �� g	0��t� -+#���?�*���¢� 

�c�3	K2 g ���Y�,t� �:�1 ���.	Qt� �c�3	K2  g
���
-+ ��X-W 	0 Z�4�3����  Z�c�3	K2 « 

�����	K: 	�% �6�	�� ='� !	0�%#V��	0 ��4�3�Y �
�B�,�����( ���%�Q��� 	��( �
�,!	0 � Z�p}� �

АНДАР ФАЗИЛАТИ ЗИКР 
КАРДАН 

 
Аз Абўзар, разия-л-

Лоҳу анҳу, инчунин 
ривоят аст, ки як гурўҳ аз 
ёрони пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, ба ў гуфтанд: "Эй 
пайғамбари Худо! 
Сарватмандон ҳама 
савобҳоро бо худ бур-
данд. Онҳо айнан монанди 
мо намоз мегузоранд; ва 
айнан монанди мо рўза 
ме-доранд; ва боз, аз 
молҳои зиёдатиашон 
садақа мекунанд". Пас 
гуфт: «Оё Худои Таъоло 
барои шумо имкони чизе 
садақа карданро 
надодааст?! Ба дурустӣ ба 
ҳар бор "субҳона-л-Лоҳ" 
гуфтан садақа аст; ва ба 
ҳар бор "Аллоҳу Акбар" 
гуфтан садақа аст; ва ба 
ҳар бор "ал-ҳамду ли-л-
Лоҳ" гуфтан садақа аст; ва 
ба ҳар бор "ло илоҳа илло-
л-Лоҳ" гуфтан садақа аст; 
ва амри маъруф  кардан 
садақа аст; ва наҳйи 
мункар кардан садақа аст; 
ва дар муошират кардани 
ҳар яки шумо бо ҳамсаро-
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натон садақа аст». Гуф-
танд: "Эй пайғамбари Ху-
до, агар яке аз мо шаҳ-
ваташро (дар ҳамсараш) 
сарф кунад, дар ин барои 
ў савоб бошад?". Гуфт: «Оё 
медонед, ки агар шаҳ-
ваташро дар ҳаром сарф 
кунад, барои ў гуноҳе 
ҳаст?! Пас ҳамчунин агар 
онро дар ҳалол бигузорад, 
барои ў савоб бошад».  

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  

 
 

 
 

 

� � � 
ҲАДИСИ БИСТУ ШАШУМ 
БАР ҲАР ЯК УЗВ (-И ОДАМ) 

САДАҚА (ЛОЗИМ) АСТ 

 
Аз Абўҳурайра, разия-

л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Аз мардум 
бар ҳар як банду буғуми 
баданашон ҳар рўз, ки дар 
он офтоб мебарояд, 
садақа лозим аст: чун дар 
миёни ду нафар адл кунӣ, 
садақа аст; ва чун ба марде 
барои савор шудан ба 
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ҳайвони савориаш ёрӣ 
расонӣ ё бар он ҳайвон 
бору бандашро бор кунӣ ё 
бардорӣ, садақа аст; ва 
сухани хуш садақа аст; ва 
ҳар як қадаме, ки барои 
рафтан ба намоз гу-зорӣ, 
садақа аст; ва чун чизи 
озордиҳандаро аз са-ри 
роҳ бартараф кунӣ, са-
дақа аст».  

Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ва Муслим ривоят 
карда-анд.     

 
� � � 

ҲАДИСИ БИСТУ ҲАФТУМ 
АНДАР ШИНОХТАНИ НЕКӣ 

ВА БАДӢ 
 

Аз Навос ибни Самъон, 
разия-л-Лоҳу анҳу, нақл 
аст, ки пайғамбар, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Некўӣ кардан 
ҳусни ахлоқ аст ва гуноҳ 
он аст, ки дар дилат 
нороҳатӣ биорад ва аз 
ошкор шуданаш дар 
байни мардум туро ка-
роҳият ояд».  

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 

Аз Вобиса ибни Маъ-
бад, разия-л-Лоҳу анҳу, 
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нақл аст, ки гуфт: "Рўзе ба 
зиёрати пайғамбар, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
омадам, ў гуфт: «Омадӣ, 
то дар бораи некўӣ кардан 
суол кунӣ?» Гуфтам: 
"Оре". 
Гуфт: «Аз дилат бипурс! 
Некўкорӣ ҳар чизест, ки 
дил ва нафс ба сўйи он 
майл карда таскину ором 
гиранд; ва гуноҳ ҳар чи-
зест, ки нороҳатиро дар 
нафс ва шубҳаро дар сина 
эҷод кунад, ва агарчанде 
мардум (-и омма бар 
хило-фи шуурат) фатво 
диҳанд, эътимод накун». 
 

(Имом Нававӣ,  мегўяд:) 
Ин ҳадиси ҳасан аст, ки 
онро мо дар "Муснад"-и 
имом Аҳмад ибни Ҳанбал 
ва Имом ад-Дорамӣ ба ис-
ноди ҳасан ривоят 
кардаем.      

 
 

� � � 
ҲАДИСИ БИСТУ 

ҲАШТУМ 
АНДАР ФАРМОНБАРДОРӢ  

ВА ИТОАТ КАРДАН 

 

Аз Абўнаҷиҳ ал-Ирбоз 
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ибни Сория, разия-л-Лоҳу 
анҳу, ривоят аст, ки гуфт: 
"Рўзе пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, барои мо 
мавъизаи некўе кард, ки 
аз (шунидани) онҳо дар 
дилҳо тарс афтод ва аз 
чашмҳо ашк ҷорӣ шуд. 
Пас гуфтем: "Гўё, ки ин 
мавъизаи видоъ аст, пас 
моро васият кун!" Гуфт: 
«Шуморо ба тақвои Худои 
Ғолибу Тавоно ва  гуш 
кардан ва итоит кардан (-и 
фармонраво) васият 
мекунам, агарчи бандаи 
ҳабашӣ бар шумо 
фармонравоӣ кунад. Пас, 
ба дурустӣ, чун касе аз 
шумо зинда бимонад, 
ихтилофи бисёреро хоҳад 
дид. Пас шуморо ба 
пайравии суннати ман ва 
суннати халифаҳои 
рошидин, ки ҳи-
доятёфтагонанд, тарғиб 
мекунам. Ин (васият)-ро 
ба дандон бигазед ва 
нигоҳ доред. Ва шуморо 
аз навовариҳои корҳо  
ҳушдор медиҳам, пас 
(бидонед, ки) ҳар бидъат 
гумроҳӣ аст».  

Ин (ҳадис)-ро Абўдовуд 



41 
 

  
  
  
  
  

  
� � � 


��א������1�3���'���
א��������
א�(� 

����א;�
א��*����&
 



 


 tI�U�p -1+ �w��*�� 1: &'� ���]�6
�(�.�:	��	K g :#9�K  '� 	��Z��6 ��% �C

  	 Z�.�E#�� ª�9�J�3�% tI�?�*-+ �-Y��-U�J	0
	��	K g-6��.�� -1: �-Y�3�:��U�%�� :» �3	"	�

  }\Z=s�!	� �(�Y-d�� t�!���: �1�: �-.�7#�	V�
 '� �����s�% �1�� 8	9�: l��*�� �(Z�!	9�: :

e'� �3�U�*�� ��-��M�� 	{��   g2�	D�!Z�B �(-+
�o�� ��!�"����  g	��Z	����� ����[���� g	�	�

 g�C�!�U#�� L��m���� g	���X���6 �$��o����
	��	K ���r :  -F���Z�+	0 8	9�: �����/	0 	{	0
-��!	̀ � :  � 	K�3Z�o���� gz �.�p �$���o��

 &>�	�� &>8�<#_�% ��?	� 	 	D!�_��#�� &>8�<#_��

ва ат-Тирмизӣ ривоят кар-
даанд. Ва ат-Тирмизӣ 
гуфт: "Ҳадиси ҳасани саҳеҳ 
аст".  

 
� � � 

ҲАДИСИ БИСТУ НЎҲУМ 
ДАР БАЁНИ РОҲҲОИ ХАЙР 

 
Аз Муъоз ибни Ҷабал, 

разия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 
аст, ки гуфт: "Гуфтам: эй 
пайғамбари Худо, маро 
хабар деҳ аз коре, ки  
маро ба биҳишт дохил 
кунад ва аз оташи дўзах 
дур созад". Гуфт: «Ба 
дурустӣ, маро аз (коре) 
бузург  суол кардӣ. Дар 
ҳақиқат ин (кор) танҳо бар 
касе осон аст, ки Худои 
Таъоло онро бар вай му-
яссар гардонад: Худоро 
ибодат кунӣ ва ба Ў ҳеҷ 
чизро шарик муқаррар 
на-созӣ; ва намоз 
бигузорӣ; ва закот 
бидиҳӣ; ва (моҳи) 
Рамазонро рўза бидорӣ; 
ва Хонаро ҳаҷ бикунӣ».  

Сипас гуфт: «Оё туро 
ба дарвозаҳои хайр 
далолат кунам: Рўза сипар 
аст (ки рўзадорро аз азоби 
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дўзах нигоҳ медорад); ва 
садақа гуноҳро маҳв 
месозад, ҳам-чуноне ки об 
оташро хо-мўш месозад; 
ва (дигаре аз дарвозаҳои 
хайр) намози мард дар 
нимаи шаб (аст)». (Ровӣ) 
гуфт: "Пас пайғам-бар, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, (ин оятро) тило-
ват кард: (Дар ними шаб) 
паҳлўҳояшон аз бистарҳо 
дур мешавад (ва хоби ши-
ринро тарк гуфта ва ба 
ибодати 
Парвардигорашон 
мепардозанд� [Саҷда, 32: 16].  

Сипас гуфт: «Оё туро аз  
саромади ҳамаи корҳо, 
сутуни он ва 
баландтарини он хабар 
диҳам?» Гуфтам: "Оре, эй 
пайғамбари Ху-до". Гуфт: 
«Саромади корҳо ислом 
аст, сутуни он на-моз аст 
ва баландтарин ма-қоми 
он кўшиш барои пеш-
рафти дин аст». 

Сипас гуфт: «Оё туро аз 
асли ҳамаи онҳо хабар ди-
ҳам?» Гуфтам: "Оре, эй 
пайғамбари Худо". 

Пас ба забонаш ишора 
карду гуфт: «Инро нигоҳ 
дор!» Гуфтам: "Эй пайғам-
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бари Худо, оё  барои он чи 
мо мегўем, накўҳиш карда 
мешавем?" 

Сипас гуфт: «Модарат 
аз ту ҷудо бод, магар 
одамонро бар рўйҳояшон 
– ё ин ки гуфт: бар бини-
ҳояшон– ба ҷуз маҳсули 
бади забонҳояшон  боз ба-
рои чизи дигаре ба оташ 
(-и дўзах) меафкананд?!» 
[Яъне ҷазои касе ки дар 
байни мардум бадгўӣ карда 
мегардад ин аст, ки ў аз 
рўяш ва ё аз бинияш   
кашида-кашида ба дўзах 
андохта мешавад] 

Ин (ҳадис)-ро ат-Тир-
мизӣ ривоят карда гуфта-
аст: "Ин ҳадиси ҳасани са-
ҳеҳ аст".  

 
 

� � � 
ҲАДИСИ СИЮМ 

АНДАР (РИОЯТИ) ҲУҚУҚИ 
АЛЛОҲ ТАЪОЛО 

 
Аз Абўсаълаба ал-Ху-

шанӣ, Ҷурсум ибни Но-
шир, разия-л-Лоҳу анҳу, 
ривоят аст, ки гуфт: пай-
ғамбари Худо, салла-л-
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Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ба дурустӣ, Худои 
азза ва ҷалла фаризаҳоро 
муқаррар намуд, пас он-
ҳоро зоеъ накунед; ва ҳу-
дудҳоро (барои уқубату 
ҷа-зо) муайян сохт, пас он-
ҳоро таҷовуз накунед; ва 
ҳаромҳоро ҳаром гардо-
нид, пас ба онҳо наздик 
на-шавед; ва дар бораи 
(баъзе) чизҳо бинобар 
меҳрубонӣ намудан барои 
шумо на аз рўйи 
фаромўшӣ,  сукут (их-
тиёр) кард, пас шумо 
онҳо-ро  ҷустуҷў накунед». 

Ин ҳадиси ҳасан аст. ад-
Доруқутнӣ ва дигарон ин 
(ҳадис)-ро ривоят карда-
анд.  

 
� � � 

ҲАДИСИ СИЮ ЯКУМ 
ДАР БАЁНИ ҚАНОАТ-

МАНДӢ  ДАР ДУНЁ 
 

Аз Абулаббос Саҳл иб-
ни Саъд ас-Соъидӣ, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки гуфт: "(Рўзе) як мард 
назди пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, омаду гуфт: эй 
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пайғамбари Худо, маро ба 
амале дало-лат кун, ки ҳар 
гоҳ онро иҷро кунам, 
сазовори дўст доштани 
Худо ва мардум бошам". 
Пас гуфт: «Дар дунё 
қаноатманду парҳез-гор 
бош, то сазовори дўст 
доштани Худо бошӣ; ва аз 
(тамаъ кардани) ҳар чизе, 
ки мардум ба даст оварда-
анд, парҳез кун, то туро 
мардум дўст бидоранд». 

Ин ҳадиси ҳасан аст, ки 
онро Ибни Моҷа ва дига-
рон ба исноди ҳасан 
ривоят кардаанд.  

 
 

� � � 
ҲАДИСИ СИЮ ДУЮМ 

ДАР БАЁНИ ИНКОРИ ЗАРАР 
ДАР ИСЛОМ 

 

Аз Абўсаъид Саъд ибни 
Синон ал-Худрӣ, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «(Дар дини ислом ба 
худ) зиён овардан ва (ё ба 
дигарон) зиён расонидан 
иҷозат нест».  

Ин ҳадиси ҳасан аст, ки 
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онро Ибни Моҷа ва ад-
Доруқутнӣ ва дигарон ба 
исноди муттасил ривоят 
кардаанд. 

[Исноди муттасил гуф-
та силсилаи ровиёни ҳадис-
ро гўянд, ки аз ривоят-
кунандаи ҳадис то пайғам-
бар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, пайваст бошад]. 

Имом Молик дар 
китоби "Муваттаъ" онро 
ривоят кардааст, аз Амр 
ибни Яҳё, аз падараш, аз 
пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам ва 
(номи) Абўсаъидро 
афкандааст. Вале (исноди) 
ин ҳадисро  роҳҳои дигаре 
ҳаст, ки баъзеи он баъзеи 
дигарашро тақвият 
мебахшад.  

 
 

� � � 
ҲАДИСИ СИЮ СЕЮМ 
БАР ДАЪВОГАР ГУВОҲ 

ОВАРДАН ВА БАР ОН КИ 
МУНКИР МЕШАВАД, 
ҚАСАМ ХЎРДАН АСТ 
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Аз Ибни Аббос, разия-
л-Лоҳу анҳумо, ривоят аст, 
ки пайғамбари Худо, сал-
ла-л-Лоҳу алайҳи ва сал-
лам, гуфт: «Агар (мол тан-
ҳо) бо даъво кардан ба 
мардум дода мешуд, он 
гоҳ мардон молу хуни 
қавмро даъво мекарданд, 
валекин ба  даъвогар гувоҳ 
овардан ва ба он ки 
мункир ме-шавад, қасам 
хўрдан (лозим) аст». 

Ин ҳадис ҳасан аст, ки 
ал-Байҳақӣ ва ғайри ў 
онро ҳамчунин ривоят 
кардаанд ва баъзе аҷзои 
ин ҳадис дар "Саҳеҳайн" 
омадааст. 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ СИЮ ЧАҲОРУМ 
ДАР БАЁНИ МАРТАБАҲОИ 

ТАҒЙИР ДОДАНИ КОРИ 
ЗИШТ 

Аз Абўсаъид ал-Худрӣ, 
разия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 
аст, ки гуфт: "Аз пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, шу-
нидам, ки мегуфт: «Ҳар ки 
аз шумо кори зишт ва 
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норавоеро бинад, пас бояд 
онро бо дасташ бартараф 
созад ва агар натавонад 
пас бо забонаш ва агар 
натавонад, пас бо дилаш 
(инкор кунад) ва он 
(инкор бо дил) зинаи 
заифтарини имон аст».   

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 
 

 
� � � 

ҲАДИСИ СИЮ ПАНҶУМ 
БАРОДАРӢ ДАР ИСЛОМ 

 
Аз Абўҳурайра, разия-

л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Ба якдигар 
ҳасад набаред; ва ба як-
дигар зиён нарасонед; ва 
ба якдигар кина нагиред; 
ва ба якдигар душманӣ 
на-кунед; ва баъзе аз шумо 
бар савдои баъзеи дигаре 
савдо накунад; ва 
бандаҳои Худоро 
бародарон бошед; 
мусулмон бародари 
мусул-мон аст, бар ў зулм 
наку-над, ўро хиёнат 
накунад, ўро таҳқир 



49 
 

 	{�� g�(ZZ�?�9#��% 	{ 	{�� g�(ZZ�������%
����ZZ�"�m�% .�ZZ�.�,kR kj��ZZ#"�7��  –

�M�%��Z   	�	�Z	r ��-6�3Z�c k8	�-d �\
nh�����"    �1Z�� i>j-���� -N�s�m-+

 ���9Z�s�?#�� ����J	0 ���"�m�% #�	0 G��M�� .
   -��9Z�s�?#�� k8Z	9�: -��9�s�?#�� �I��

}$����4 .�(�]���:�� �(������� �(���/«.  
}��9�s�� ������6.  

  
  
  
  
  
  

� � � 


��א�"�$"�����+���
א��������
א��� 

����
�F��?�J
���?�-
��
�������
א������O�Pא
�9��$�)
��Q�4Gא��
 



 


	����%���R �-+	0 �1�:g    &'� ��Z�]�6
 G�-U�.�� -1�: �(�.�:�cb9&'� 8 �:	9 Z�!e�( 

���b9�� 	��	K :»   �1Z�: �~Zb<�Y �1��
�1�� 2 �+���� t1���[�� ��  g��!�YL3Z�� -F��

накунад. Тақво ана ин 
ҷост». – Ва ба синаи худ се 
бор ишорат кард. –«Аз 
бадӣ ҳамин мардро 
басанда аст, ки бародари 
мусулмонашро 
нописандӣ кунад. 
(Ҳуқуқи) ҳар як мусулмон 
назди мусулмони дигар 
муқаддас аст, хуни ў ва 
моли ў ва шарафу обрўи 
ў». 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 

 
� � � 

ҲАДИСИ СИЮ ШАШУМ 
ДАР БАЁНИ ФАЗИЛАТИ ҚА-

ЗОИ ҲОҶАТҲОИ  МУСУЛ-
МОНОН ВА ТИЛОВАТИ 

ҚУРЪОН 
 

Аз Абўҳурайра, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Ҳар ки 
мусулмонеро аз андўҳе аз 
андўҳҳои дунё раҳо кунад, 
Худои Таъоло ўро аз 
андўҳе аз андўҳҳои қиёмат 
раҳо кунад; ва ҳар ки 
(кори) дармондаеро осон 
кунад, Худои Таъоло бар 
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вай дар дунёву охират 
осонӣ расонад; ва ҳар ки 
(айби) мусулмонеро бипў-
шонад, Худо (гуноҳи) ўро 
дар дунёву охират пўшида 
дорад. Ва Худо, дар ёрии 
банда аст, модоме ки 
банда дар (фикри) ёрӣ 
намудани бародар (-и 
мусулмон)-аш бошад. Ҳар 
ки дар ҷусту-ҷўи 
илмомўзӣ бошад, Худо ба 
(баракати) он илм ро-ҳеро 
ба сўйи ҷаннат бар вай 
осон созад. Ҳар гоҳ ки 
мардуме дар масҷиде аз 
ма-соҷид ҷамъ омада, 
Қуръон тиловат кунанд ва 
аз он дарс омўзанд, пас 
бар дил-ҳои онҳо сакинаву 
оромӣ нозил шавад ва 
раҳмати Худо онҳоро 
фаро гирад ва малоикаҳо 
онҳоро иҳота кунанд ва 
Худо онҳоро дар байни 
касоне, ки назди Ўст, ёд 
кунад; ва ҳар ки дар амал 
сустӣ кунад, ҳеҷ гоҳ 
насабаш ўро ба ҷое 
нарасо-над».    

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
бо ин лафз ривоят карда-
аст. 
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ҲАДИСИ СИЮ ҲАФТУМ 
ДАР БАЁНИ ФАЗЛУ КАРА-

МИ ХУДОИ ТАЪОЛО 

 

Ибни Аббос, разия-л-
Лоҳу анҳумо, аз пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, нақл 
ме-кунад, ки вай дар 
аснои ривоят аз 
Парвардигори Та-борак ва 
Таъоло чунин гуфт: 
«Ҳаройина Худои Та-ъоло 
хубиҳо ва бадиҳоро 
муқаррар намуда, пасон 
онҳоро баён кардааст. Пас 
ҳар ки қасди некӣ карду 
онро ба анҷом нарасонид, 
Худои Таъоло онро (барои 
вай) дар назди Худ як 
хубии комил менависад; 
ва агар қасди некӣ карду 
онро ба анҷом расонид, 
Худои Таъоло онро (барои 
вай) дар назди Худ 
(ҳамчанди) даҳ хубӣ то 
ҳафсад баробар ва 
маротибаҳои зиёд 
менависад; ва агар қасди 
бадӣ карду онро адо на-
кард, Худои Таъоло онро 
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(барои вай) дар назди Худ  
як хубии комил 
менависад; ва агар қасди 
бадӣ карду онро ба анҷом 
расонид, Худои Таъоло 
онро (барои вай) як бадӣ 
менависад». 

Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ва Муслим дар 
"Саҳеҳайн"-и худ бо ҳамин 
ҳуруф ри-воят кардаанд. 

Пас эй бародар, Худо 
мову шуморо тавфиқ 
биди-ҳад, ба лутфу 
марҳамати бузурги 
Худованд назар афкан ва 
ба ин гуфтаҳо бо тааммул 
андеша кун: 

1. Ва суханони Ў: 
"назди Худ" ишора ба та-
ваҷҷўҳи махсус доштан ба 
он (некӣ) аст. 

2. Ва суханони Ў: "(не-
кии) комил" барои 
таъкид ва таваҷҷўҳи бисёр 
наму-дан ба он (некӣ) аст. 

3. Ва дар бораи бадие, 
ки ба он қасд карду сипас 
онро тарк кард, Худо 
онро (барои вай) як некии 
ко-мил менависад, пас 
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онро ба (лафзи) "комил" 
таъкид кард; ва агар онро 
анҷом диҳад, онро (барои 
вай) як бадӣ менависанд 
ва ночиз будани онро ба 
(лафзи) "як" таъкид кард 
ва онро ба (лафзи) 
"комил" таъкид 
накардааст.   

Пас ҳамду миннат Ху-
доро аст, Субҳонаҳу, ки 
мо бар Ў (ҳаққи) ситоиш  
бар-шуморида 
наметавонем. Ва тавфиқу 
комёбӣ аз ҷониби Худои 
Тавоност.    

  
� � � 

ҲАДИСИ СИЮ ҲАШТУМ 
САЗОИ БО ДЎСТОН (-И ХУ-
ДО) ДУШМАНӢ  КАРДАН 

Аз Абўҳурайра, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Ҳаройина 
Худои Таъоло гуфтааст: 
"Ҳар ки бо дўсте аз 
дўстони Ман душ-манӣ 
намояд, пас Ман  бар 
(зидди) вай ҷанг эълон 
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менамоям. 
Бандаи Маро ҳеҷ чизе 

барои наздикӣ ҷустан ба 
сўйи Ман сазовортар аз 
(иҷрои) он чи, ки бар вай 
фарз гардондаам, нест. Ва 
бандаи Ман ба воситаи 
анҷом додани ибодатҳои 
нофила ба Ман наздиктар 
мешавад, то Ман ўро дўст 
мегирам, вақте ки Ман 
вайро дўст доштам, он гоҳ 
(нигаҳдорандаи) гўши ў хо-
ҳам шуд, ки ба воситаи он 
вай хоҳад шунид; ва (нигаҳ-
дорандаи) чашми ў, ки ба 
воситаи он вай хоҳад дид; 
ва (нигаҳдорандаи) дасти ў, 
ки ба воситаи он вай сахт 
хоҳад гирифт; ва 
(нигаҳдорандаи) пойи ў, ки 
ба воситаи он вай ҳаракат 
хоҳад кард. Ва агар ў аз Ман 
чизе талаб кунад, Ман 
бетаъхир ба ў инро 
мебахшам, агар ў ба 
паноҳи Ман шитобад, Ман, 
албатта, ўро дар паноҳи 
Худ мегирам!».  

 [Аз ин ҳадис чунин бар-
меояд, ки адо кардани фа-
ризаҳо ва тарки муҳарра-
мот боиси дўстӣ бо Худо 
гардида ва пайваста анҷом 
додани нофилаҳо боиси зиёд 
шудани дўстӣ ва муҳаб-
бати Худованд мегардад]   
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Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ривоят кардааст. 

 
 
 
 

 
� � � 

ҲАДИСИ СИЮ НЎҲУМ 
АЗ ХАТО ВА ФАРОМЎШӢ 

ГУЗАШТ КАРДАН 
 

Аз Ибни Аббос, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, 
ки пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Ба дурустӣ, 
Худо ба хотири ман аз 
умматонам хатову 
фаромўшӣ ва он чи-ро, ки 
бар онҳо маҷбур карда 
шудаанд, гузашт 
кардааст». 

(Ин) ҳадис ҳасан аст. 
Онро ибни Моҷа ва ал-
Байҳақӣ ва дигарон ри-
воят кардаанд. 

 
 

� � � 
ҲАДИСИ ЧИҲИЛУМ 

ДАР БАЁНИ ҒАНИМАТ ШУ-
МУРДАНИ ДУНЁ БАРОИ 
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НАҶОТИ ОХИРАТ 
 

Аз Абдуллоҳ ибни 
Умар, разия-л-Лоҳу анҳу-
мо, ривоят аст, ки гуфт: 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
аз сари ҳар ду китфи ман 
гирифту гуфт: «Дар дунё 
он чуноне бош, ки гўё ға-
риб ва ё роҳгузаре ҳастӣ». 
Ва Ибни Умар, разия-л-
Лоҳу анҳумо, (ҳамеша) ме-
гуфт: "Ҳар гоҳ шаб туро 
фаро гирад, пас 
мунтазири субҳ набош ва 
ҳар гоҳ ки ба субҳ расидӣ, 
пас мун-тазири шаб 
набош. Ва аз сиҳатмандии 
худ (чизе) барои бемориат 
ва аз ҳаёти худ (чизе) 
барои мамотат бигир". 

Ин (ҳадис)-ро ал-
Бухорӣ ривоят кардааст.  

 
 

� � � 
ҲАДИСИ ЧИҲИЛУ ЯКУМ 

ДАР БАЁНИ ПАЙРАВӢ  КАР-
ДАНИ ПАЙҒАМБАР, 

салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам 

 
 Аз Абўмуҳаммад 
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Абдул-лоҳ ибни Амр 
ибни Ос, ра-зия-л-Лоҳу 
анҳу, нақл аст, ки гуфт: 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ҳар кадоми шумо 
то ин ки ҳавову ҳа-васи 
худро пайрави он чи  ман 
овардаам, нагардо-над, 
ҳанўз имон наовардааст». 

Ин ҳадиси ҳасан ва са-
ҳеҳ аст, дар китоби "ал-
Ҳуҷҷат" ба исноди саҳеҳ 
онро ривоят кардем. 

 
  

 

� � � 
ҲАДИСИ ЧИҲИЛУ ДУЮМ 

ДАР БАЁНИ ФАРОХ БУДА-
НИ МАҒФИРАТИ ХУДОИ 

ҒОЛИБУ ТАВОНО 

Аз Анас ибни Молик, 
разия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 
аст, ки гуфт: аз 
пайғамбари Худо, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
шунидам ки мегуфт: 
«Худои Ғолибу Та-воно 
мефармояд: Эй фарзанди 
Одам, ба ростӣ ҳар чи ту 
аз Ман талаб кунӣ ва 
хоҳиш намоӣ, туро бар он 
чи ки аз ту буд, омурзиш 
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кунам ва Маро парвое 
нест. Эй фарзанди Одам, 
агар гуноҳони ту ба 
абрҳои осмон баробар 
бошад, он гоҳ ту аз Ман 
талаби омурзиш кунӣ, бар 
ту бибахшам, ва Маро 
парвое нест. Эй фарзанди 
Одам, агар ба андозаи 
гунҷоиши замин гуноҳҳо 
бикунӣ, сипас ба дидори 
Ман бирасӣ ва чизеро ба 
Ман шарик на-гирифта 
бошӣ, ба ҳамон андозаи 
гунҷоиши замин туро 
мағфират диҳам».  

[Бидон ки барои қабули 
тавба се шарт аст: 

1. Тарки маъсият (гуноҳ) 
кардан. 

2. Пушаймонӣ бар он (маъ-
сияте), ки анҷом дода шуд. 

3. Азм намудан бар он, ки 
(ба маъсият) барнагардад. 

Ин ҳадисро ат-
Тирмизӣ ривоят карда 
гуфтааст: "Ҳадиси ҳасану 
саҳеҳ аст".    
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Муҳаррири ороиш А.Исоев 
Муҳаррири техникӣ К.Эгамбердиев 
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БИ № 3608 

Ба матбаа 14.12.07 супурда шуд. Ба чоп 06.01.08 имзо шуд.  

Андозаи 60Х84 1/16. Коғази офсет. Ҳуруфи адабӣ.  

Чопи офсетӣ. Ҷузъи чопии шартӣ 3,38. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 2,6. 

Адади нашр 1000. Супориши № 1. Нархи шартномавӣ. 

 

 

Муассисаи нашриявии «Ирфон»-и Вазорати фарҳанги  

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734018, ш. Душанбе, кўчаи Н.Қаробоев, 17. 

 
Матбааи «Нур-2003», ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозӣ, 19. 


