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 Фурсатҳои тиллои барои бахшиши гуноҳон 

   

Фурсатҳои тиллои барои бахшиши гуноҳон. 

 

Оё то ҳол шудааст ки дуъо карда бошед ва мустаҷоб 

нашуда бошад? 

Қатъан чунин иттифоқе афтодааст, чун мо бо ин ҳама гуноҳ 

шояд дуъоҳоямон мустаҷоб нашавад, вале бо ин ҳол набояд 

ноумед шуд. Тибқи ривояти воридшуда мешавад фаҳмид, ки 

Худованд бисёр тавба пазир аст чуноне, ки дар ҳадис чунин 

ворид шудааст:  

Иршоди Паёмбар (с) аст, ки Худованд фармуд: «Агар қавме 

тамоми аҳкоми Худовандро бидуни ками ва кости анҷом 

диҳанд ман ин қавмро ҳалок мекунам ва аз саҳнаи рузгор 

маҳв мекунам ва қавмеро меоварам, ки гуноҳ кунанд ва аз 

кардаи худ пушаймон шуда ва тавба кунанд».  

Албатта ин ба маънои иҷозаи анҷоми гуноҳ нест балки умед ва 

фурсати воқеъан тиллои аст барои гунаҳкорон.  

Худованд  мефармояд: 

َما﴿ ۡوَبة   إِنَّ ِ  ََعَ  ٱتلَّ ينَ  ٱّللَّ ِ وٓءَ  َيۡعَمل ونَ  لَِّلَّ َٰلَة   ٱلسُّ مَّ  ِِبََه ونَ  ث  وب  ئَِك  قَرِيب   ِمن َيت  ْوَلَٰٓ
 

وب   فَأ  ٱّللَّ   َيت 
 [٧١:  النساء] ﴾١٧ َحِكيٗما َعلِيًما ٱّللَّ   َوََكنَ  َعلَۡيِهۡم  

«Бегумон Худованд тавбаи касонеро мепазирад, ки аз 

руи нодони (ва сафоҳат ва ҳамоқат ноши аз шиддати хашм 

ва ғалабаи шаҳват бар нафс) ба кори зишт даст мезананд 

сипас ҳарчи зудтар (пеш аз марг басӯи Худованд  ) 

бармегарданд (ва аз кардаи худ пушаймон мегарданд) 

Худованд  тавба ва баргашти ононро мепазирад. Ва 

Худованд огоҳ (аз масолиҳ бандагон ва сидқи нияти 

тавбакунандагон аст) ва ҳаким аст.»  

Сураи Нисо 17 

Ва бояд ба ин нуктаи муҳим дар Қуръони Карим таваҷҷуҳ 

намоем. 

Худованд  мефармояд: 
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ۡوَبة   َولَۡيَسِت ﴿ ينَ  ٱتلَّ ِ َمل ونَ  لَِّلَّ ِ  َيۡع ي  َٰٓ  ا ِ ٱلسَّ ا َحّتَّ م   َحَضَ  إَِذ َحَده 
َ

ۡبت   إِن ِ  قَاَل  ٱلَۡموۡ    أ  َوَل  ٱۡلَٰٔـنَ  ت 
ينَ  ِ وت ونَ  ٱَّلَّ مۡ  َيم  ار    وَه  فَّ ئَِك  ك  ْوَلَٰٓ

 
ۡعَتۡدنَا أ

َ
مۡ  أ بًا لَه  ٗما َعَذا ِِل

َ
 [٧١:  النساء] ﴾١٨ أ

«Тавбаи касоне пазируфта нест, ки муртакиби 

гуноҳон мегарданд (ва ба дунболи анҷоми онҳо мубодират 

ба тавба наменамоянд ва бар кардаи хеш пушаймон 

намегарданд) то он гоҳ, ки марги яке аз онон фаро мерасад 

ва мегуяд: Ҳам инки тавба мекунам (ва пушаймонии хешро 

эълом медорам). 

 Ҳамчунин тавбаи касоне пазируфта нест, ки бар куфр 

мемиранд (ва ҷаҳонро кофирона тарк мегуянд). Ҳам барои 

инон ва ҳам онон азоби дарднокеро таҳия кардаем».  

Сураи Нисо 18 

Пас бо таваҷҷуҳ бо ин ояти карима бояд фаҳмид, ки тавба 

бидуни пушаймони пазируфта намешавад ва ин мавзуъ 

воқеъан нуктаи зариф ва қобили аҳамият аст. 

 Мо бояд Худовандро нозир ва шоҳид бар аъмол ва кирдори худ 

бидонем ва бо ёрии Худованди бузург даст аз гуноҳ ва маъсият 

бикашем. 

 

Намози панҷгонаи шабонарӯзи ва намози ҷумъа 

 

َعِة َوَرَمَضاُن إََِل " ُمخ َعُة إََِل اْلخ ُمخ ُس وَاْلخ َمخ لَوَاُت اْلخ َتَنَب الَصَّ رَاٌت َما بَیخَنُهَنَّ إَِذا اجخ َرَمَضاَن ُمَکِفَّ
ِسُن ُوُضوَءَها وَُخُشوَعَها َوُرُکوَعَها إََِلَّ «. »الخَکَبائِرَ  ُتوَبٌة َفُیحخ لٍِم ََتخُُضُهُ َصََلٌة َمکخ رٍِئ ُمسخ َما ِمنخ امخ

ِت َکبِیَ  نُوِب َما لَمخ یُؤخ اَرةً لَِما َقبخلََها ِمنخ اُلَّ َر ُکََّهُ ََکنَتخ َکَفَّ هخ  مسلم() ."ًة َوَذلِکَ اَلَّ
Расули акрам (с) мефармояд: 

“Адои намозҳои панҷгона ва намози ҷумъа то ҷумъаи баъд 

ва рӯзаи рамазон то рамазони баъд каффораи гуноҳон 

(гуноҳони сағира) фосила байни худ мебошанд ба шарте, 

ки аз гуноҳони кабира парҳез шавад. Ҳар мусалмоне, ки ба 

ҳангоми омадани вақти намоз мураттаб вузу бигирад ва 

рукуъ ва суҷудро неку баҷо оварад ва хошиъ ва хозиъ 

бошад. Башарте, ки басуи гуноҳони кабира наравад 

намозҳояш барои ҳамеша каффораи гуноҳони гузаштаи ӯ 

хоҳанд буд”. Муслим 
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Рӯзаи рӯзи Арафа “як рӯз қабл аз иди қурбон” 

 

َدهُ " َنَة الََِِّت َبعخ َنَة الََِِّت َقبخلَُه وَالَسَّ َر الَسَّ نخ یَُکِفَّ
َ
تَِسُب لََعَ اَّلَلِ أ حخ

َ
 مسلم() ."ِصَیاُم یَوخِم َعَرفََة أ

 

Паёмбар (с) мефармояд: 

«Рӯзаи рӯзи Арафа каффораи гуноҳони соли қабл ва 

соли баъд аз худ мебошад». 

Муслим, Тирмизӣ, ва Ибни Моҷа ва Ҳоким 

 

Рӯзаи рӯзи даҳуми моҳи муҳаррам “Ошуро” 

 

َنَة الََِِّت َقبخلَهُ " َر الَسَّ نخ یَُکِفَّ
َ
تَِسُب لََعَ اَّلَلِ أ حخ

َ
  )مسلم( ".َوِصَیاُم یَوخِم ََعُشوَراَء أ

“Рӯзаи Ошуро “Рӯзи даҳуми моҳи муҳаррам” 

каффораи гуноҳони соли қабл аз худ аст”. 

Муслим, Абудовуд, Тирмизӣ, Ибни Моҷа ва Ҳоким 

 

Омин гуфтан 

 

َم مِ " َماُم فََأمُِّنوا فَِإنَُّه َمنإ َواَفَق تَأإِمیُنُه تَأإِمیَن الإَمََلِئَکِة ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ  )البخاري و مسلم(."نإ َذنإِبهِ ِإَذا َأمََّن اْلإِ
 

Паёмбар (с) мефармояд: 

“Ҳаргоҳ имом “дар намози ҷамоъат” омин гуфт 

шумоҳам омин бигуед ҳамоно касе, ки омин гуфт ӯ бо 

омини малоика ҳамзамон бошад “гуноҳони сағира” 

гузаштааш бахшида мешавад”. 

Бухорӣ Муслим 

 

Таб (ба ҳамроҳи сабр бар он) 

 

ِهُب الإِکیُر َخَبَث الإَحِدیدِ اَل َتُسبِّی " ِهُب َخطَایَا بَِنی آَدَم َکَما یُذإ ى، فَِإن ََّها ُتذإ  )مسلم(."الإُحمَّ
 

Паёмбар (с) мефармояд: 
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“Табро дашном надиҳед чун ки  бемории таб сабаби 

тоза шудани гуноҳон мегардад ҳамчуноне ки кураи 

оҳангаре, занги оҳанро тоза месозад”. 

Муслим 

 

Таҳорати хуб ва комил 

 

 . )مسلم("من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حِت خترج من َتت أظفاره"
 

Паёмбар (с) фармуд: 

“Ҳар касе вузу бигирад ва вузуяш комил ва хуб бошад 

Худованд гуноҳони ӯро маҳв менамояд. “гуноҳонаш аз 

тани ӯ ҳатто аз зери нохунҳояш хориҷ мешавад”. 

Муслим 

 

Азон 

 . )النسايئ("املؤذن یغفر هل بمد صوته ویشهد هل لک رطب ویابس"

Паёмбар (с) фармуд: 

“Муаззин, ки азон гуфт ҳар тару хушке “ҳар чиз” 

барояш шаҳодат медиҳад ва гуноҳонаш омурзида 

мешаванд”. 

Насои 

Хондани ин зикри азим 

 Касе, ки дар шаб аз хоб бедор шавад ва азкори зеринро 

бихонад ва баъд аз он бигуяд: 

ِفر َل"  "اللَّهم اغخ

"Парвардигоро! Манро мавриди авф ва бахшиши худ 

қарор деҳ." 

 Ё дуъое бикунад Худованд ҷавобашро медиҳад ва агар вузу 

бигирад ва намоз бихонад намозаш қабул мешавад. 
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 Дуъо инаст. 

ٍء قَِدیخٌر. ُسبخحَ " َّ ََشخ
ُد َوُهَو لََعَ لُکِ َمخ یخکَ هَلُ، هَلُ الخُملخکُ َوهَلُ اْلخ َدهُ َلَ ََشِ اَن اهللِ، َلَ إهَِلَ إَِلََّ اهلُل وَحخ

ةَ إَِلََّ بِاهللِ  َل َوَلَ قَُوَّ . وَلَ َحوخ ََبُ کخ
َ
، وَاهلُل أ ُد َّلِلَِ َمخ  ."وَاْلخ

"Ҳеҷ маъбуде баҷуз Худованд нест, танҳо ва бешарик 

аст ва азамат ва ситоиш барои Ӯст ва бар ҳар чиз тавоност 

ситоиш ва поки барои Худованд аст ва ғайр аз Ӯ Худованде 

нест. Ҳавл ва қувва ва таваккул танҳо барои Ӯст." 

Бухорӣ ва Муслим 

Аз Худованд умед дорам, ки бо амал ба ин маворид саҳифаи 

диламон нурони ва ори аз гуноҳ бошад. 

Ва салавоту дуруд бар Паёмбар ва аҳли байту асҳобаш. 
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