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Ихлос дар моҳи рамазон 

Худованди бузург дар сураи Байина, ояти 

панҷум мефармояд: 

ٓا ﴿ ْا   َو َو   ِم ُأ ٓا 
ُأ
ْا   ِم اَّل    َو ۡع ُأ ُأ   َو   ِم ۡع ِم ِم َو   ٱاَّل  [٥: ابلينة] ﴾٥  ُأ

“Ва амр нашуданд бандагон, магар инки 

ибодат кунанд Худои якторо бо ихлос ...” 

Байина 5 

Дар цадиси шариф  бо ривояти цазрати Абуцурайра 

(р.з) омада аст: 

يقىل : قال –صل اهلل عليَ وسلن  –أى رسىل اهلل   -رضي اهلل عٌَ  –عي أيب ُريرة 
يخرك طعاهَ وشرابَ وشهىحَ هي , ا أجزي بَمل عول بين آدم لَ إال الصىم فإًَ يل وأى) :اهلل حعاىل

 .رواٍ البخاري( أجلي

Ҳазрати Абуцурайра ривоят мекунад ки 

Пажмбари Худо мефармояд: “Ҳамаи амалцои бани 

одам барои ӯст, магар рӯза ки аз ман аст ва ман ҷазои 

уро медицам, бандаам тарк мекунад барои ман хурок, 

шароб, ва шацваташро..”  

Бухорк 
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Бародари гироми! Албатта рӯза бецтарин ва 

бузургтарин ибодате аст, ки нафсцои моро тарбия 

мекунад, барои холис намудани ниятцоямон дар 

розигии Худованд, ва инчунин моро тарбия мекунад 

барои рӯй овардан ба пурраги ба суи Худованди якто 

ва ягона. 

Пас албатта бецтарин рӯза цамон рӯзае аст, ки 

нафсцои моро барои холисона баҷой овардани 

амалцоямон тарбия кунад, чунонеки бецтарини 

ибодатцо цамоне аст, ки танцо барои ба даст овардани 

ризогии Худо иҷро шавад. 

Имом Сулаймони Дорими (р) мегуяд: 

( اًقطعج عٌَ مثرة الىساوس والرياء.. إرا أخلص العبذ )

“Агар банда нияташро холис барои 

парвардигораш кунад, васвасацои шайтони ва риж 

(худ нишондици) аз ӯ дур мешаванд”. 

Бародари гиромк! Ихлос ин сирри комжбк ва 

сарбаландист, ва унвони муваффақияти ва 

пешравист. Чунки ихлос ин ба пурраги рӯй овардан 

ба сӯи Худованд, ва дури кардан аз нигоци мардум 

аст. 
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АбулҚосими Қушайри дар таърифи истилоции 

ихлос мегуяд: 

أًَ يريذ بطاعخَ الخقرب إىل : وُى.. إفراد احلق سبحاًَ يف الطاعت بالقصذ: اإلخالص)
ويصح أى .. أو حمبت هذح هي اخللق, أو امخساب حموذة عٌذ الٌاس..اهلل سبحاًَ دوى شيء آخر 

. "صفيت الفعل هي هالحظت ادلخلىقنيث: اإلخالص: يقال

Ихлос: Якто донистани Худованд дар тоъат ва 

ибодатцо, ва инки банда аз ибодаташ баҷуз наздикии 

Худованд ва ба даст овардани ризогии ӯ чизи дигаре 

нахоцад, на цамду сано дар назди мардум ва на 

таъриферо аз бандагон мунтазир бошад, Инчунин 

гуфта мешавад, ки ихлос: Пок намудани амалцо аз 

дидору назари мардум аст" . 

Бале ин аст ихлосе ки бисжри мо онро дар 

амалцоямон гум кардаем. Ихлос сирре мижни банда 

ва парвардигораш аст, ки на малоикае аз он огоц аст, 

то уро бинависад, ва на шайтоне аз он бо хабар аст, то 

уро фосид кунад, ва на шацвате уро метавонад дур 

кунад, балки сирре мижни банда ва парвардигораш 

аст. 

Пас огоц бош то шайтон туро фиреб надицад 

ва дар ин моци шарифу муборак дар ихлосат халал 
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ворид созад ва туро аз ҷумлаи гумроцон ва нокомон 

гардонад. 

Ибни Қайим (р) дар бораи ихлос мегуяд: 

مادلسافر ميأل جرابَ .. العول بغري إخالص وال اقخذاء) : -رمحَ اهلل  –يقىل ابي القين 
(!! ًفعَرهال يثقلَ وال ي

"Амале ки бидуни ихлос ва пайрави бошад,  

монанди мусофире аст, ки халтаи худро пур аз рег 

карда вазбин мекунад ва барояш фоидае надорад".  

Амале ки дар он ихлос набошад социбаш аз он на дар 

дунж ва на дар охират фоидае намебинад ва Худованд 

ӯро барои давом додани амалаш муваффақ 

намегардонад. 

Бародари гиромк! Инчунин аз ширки пинцони, ки 

уро (риж) меноманд, дури кун, яъне: Аз 

худнишондици дар корцоят, чун Худованд дар охири 

сураи Кацф мефармояд: 

ْا   َو َو  فَومَون﴿ ٓا َو   َو ۡع ُأ   ِمهِۦم  ِم َو  ب  مَو اٗل   َو ۡع َو ۡعمَو ۡع  رَو َٰ ِمحاٗل   َو ِم ۡع   َو َو  صَو ُأ ۡع ِم    ِم ِم َو اَو  ٓا    ِمهِۦم ب   رَو
َۢا حَو َو

َو
 [١١٠: الكهف] ﴾١١٠  
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“Пас цар кас ки  мулоқоти парвардигори худро 

таваққуъ дорад, бояд кори писандида бикунад ва дар 

ибодати парвардигори хеш касеро шарик нажрад”. 

Каҳф 110 

Уламо мегуянд ин ояти дар бораи касоне 

нозил шуда аст, ки ибодати Худовандро баҷо 

меоранд ва мақсадашон аз ибодат розигии Худо ва 

таърифи мардум аст. Яъне инсон набояд дар 

ибодаташ розигии Худоро бо таърифу тавсифи 

мардум якҷо кунад, балки нияташро аз ибодат 

холисона барои Худованд бигардонад.  

Ва огоц бош, ки ширк агарчи камцам бошад 

амалро аз байн мебарад ва сабаби гирифтори ғазаби 

Худованд мегардад. 

Баъзе ширкцое аст, ки инсон бидуни инки 

эцсос кунад гирифтори он мешавад, пас шахсе худро 

аз мухлисин ва некукорон мецисобад, дар цолеки ӯ аз 

ҷумлаи фосиқон ва мушрикон аст.  

Барои цамин Пажмбари Худо цамеша дар дуъояш 

мегуфт: 
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( وأسخغفرك دلا ال أعلن.. اللهن إين أعىر بل أى أشرك بل وأًا أعلن)

“Парвардигоро ман паноц мебарам бар ту аз 

инки шарик бисозам бо ту касеро бо илму 

маърифатам, ва талаби бахшоиши гуноцон мекунам 

аз ту аз он чики намедонам”. 

Дар охир аз Худованди бузург талаби дуъо мекунам 

ки моро аз ширки хурду калон ва хафк нигоц 

бидорад, ва бароямон ихлосро дар гуфтору кирдору 

амалцоямон насиб гардонад. 


