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Куҷо ҳастем аз ахлоқи рузадорон?
Оё маънои рӯза гирифтан ин тарки хурок,
шароб ва шаҳавот аз баромадани офтоб то ғуруби
офтоб аст?
Агар маънои рӯза ин мебуд, рӯза гирифтан барои
бандагони Худо хеле осон мебуд, ва лоиқи он қадар
савоби бузургеро, ки Худованд барои он ваъда карда
аст, намебуданд:
 »ﻞﻛ ﻋﻤﻞ:n ﻲﻓ اﺤﻟﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪ5وﻗﺪ أﺧﺮﺒ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻋﻦ أﺟﺮه اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻲﻓ ﻗﻮ
« وأﻧﺎ أﺟﺰي ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻲﻟ، إﻻ اﻟﺼﻴﺎم، اﺤﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺮﺸ أﻣﺜﺎﻬﻟﺎ،5 اﺑﻦ آدم
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“Ҳар кореро, ки бани одам анҷом медиҳад аз
ӯст, ҳасана(амали неку) даҳ баробараш савоб аст,
магар рӯза, ки аз ман аст ва савобашро ман медиҳам”.
Муттафақун алайҳи
Баъзе аз олимони гузашта мегуянд: Осонтарин рӯза
аз хуроку шароб бозистодан аст.
Аммо Паёмбари худо ҳақиқати рӯзаро дар ҳадиси
шариф баён карда мефармояд:
 ﻓﻠﻴﺲ ﷲ ﺣﺎﺟﺔ ﻲﻓ أن ﻳﺪع،"ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪع ﻗﻮل اﻟﺰور واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ واﺠﻟﻬﻞ
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 اﻛﺨﺎري."ﻃﻌﺎﻣﻪ وﺮﺷاﺑﻪ
“Касеки сухани дуруғ ва амал бар он, ва
ҷаҳлро тарк накунад, пас ҳоҷате нест барои Худо ки
он шахс хуроку шаробашро тарк кунад”.
Бухорӣ
Пас рӯзаи ҳақиқи он рӯзае аст, ки соҳибашро ба
дараҷаи тақво ва муттақиён бирасонад, Худованд
мефармояд:
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ  َّٱل%
ٰٓ ﴿
ِين مِن
ٱلصيام كما كت ِب
ِ يأيها ٱلِين ءامنوا كت ِب عليكم
َ
َ ُ َ ُ َّ َ ُ
[`ab :﴾ ]اﻛﻘﺮة- ق ۡبل ِك ۡم ل َعلك ۡم ت َّتقون
“Эй касоне ки имон овардаед барои шумо
рӯза гирифтан фарз гардонида шуд, чунонки бар
касонеки пеш аз шумо буданд фарз гардонида шуд,
то бошад ки парҳезгори кунед”.
Сураи Бақара 183
Ва инсон ба дараҷаи Худо тарси ва тақво
намерасад, магар бо пайрави аз ахлоқи хуб, ва дури
кардан аз ахлоқи бад, пас барои рӯзадор чунин
амалҳо муҳим ва зарур аст:
1) Нигоҳ доштани шикам ва аврат аз шаҳавот.
2) Нигоҳ доштани чашм, забон, пой, гуш, ва
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дигар аъзо аз гуноҳон.
3) Нигоҳ доштани дил аз ҳиммати паст, ва
фикрҳоеки сабаби дури аз Парвардигор
мешаванд.
Гуруҳе аз мардумро моҳи рамазон меояд аммо кадом
тағйире дар рафтору ахлоқ ва ибодати онҳо дида
намешавад.
Паёмбари Худо мефармояд:
 ﺒﻟ اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻴ ﻬﻟﻢ ﻣﻦm "ﻣﺎ أ:ﻗﺎل اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
 وذﻟﻚ ﻤﻟﺎ ﻳﻌﺪ اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ، ﺒﻟ اﻤﻟﻨﺎﻓﻘﻦﻴ ﺷﻬﺮ ﺮﺷ ﻬﻟﻢ ﻣﻦ رﻣﻀﺎنm وﻻ أ،رﻣﻀﺎن
 وﻫﻮ ﻏﻨﻢ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ، وﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻪ اﻤﻟﻨﺎﻓﻘﻮن ﻣﻦ ﻏﻔﻼت اﺠﺎس وﻋﻮراﺗﻬﻢ،اﻟﻘﻮة ﻟﻠﻌﺒﺎدة
 أﻤﺣﺪ واﻛﻴﻬﻲﻘ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﻤﺣﺪ ﺷﺎﻛﺮ."وﻧﻘﻤﺔ ﻟﻠﻔﺎﺟﺮ
“Ягон моҳе беҳтар аз моҳи рамазон барои
мусулмонон наомадааст, Ва ягон моҳе бадтар аз моҳи
рамазон барои мунофиқон наомадааст. Зеро дар ин
моҳ мусулмонон худро тақвият медиҳанд барои
ибодат (и Худованд), Ва мунофиқон худро тақвият ва
тайёр мекунанд барои ғофил гардонидани мардум,
гумроҳ сохтани онҳо дар ин моҳи муборак, Ва ин моҳ
барои мусалмонон ғанимат аст, ва барои фоҷирону
гунаҳкорон азоб аст". (Аҳмад, Байҳақи ва Аҳмад
Шокир ин ҳадисро саҳеҳ гуфтааст)
Пас бигзор моҳи рамазон барои мо моҳи тарбия ва
таълим басӯи ахлоқи неку бошад, то инки ризогии
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Парвардигорро дар ин моҳи муборак ба даст биёрем.
Ахлоқи рӯзадорон хеле бисёр аст, вале дар инҷо
баъзе аз онро мухтасаран зикр мекунем:
Сабр
Яке аз ахлоқи рузадорон: Сабр аст
Рамазон ин моҳи сабр аст, чун мусалмон дар
ин моҳ нафси худро аз шаҳавот, хурок, шароб, барои
баҷо овардани тоати Парвардигораш ва пайрави аз
Паёмбараш манъ мекунад, ва инчунин худро аз озор
додани мардум манъ мекунад, ки ин ҳама сабр дар
тоъати Худо аст.
Чунонеки Паёмабри Худо мефармояд:
 »و}ذا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮم أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻼ:ﻟﻚ ﻗﺎل اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢzو
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« ﺻﺎﺋﻢk إ: ﻓﺈن ﺳﺎﺑﻪ أﺣﺪ أو ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻓﻠﻴﻘﻞ،ﻳﻔﺴﻖ وﻻ ﻳﺮﻓﺚ
“Вақте яке аз шумо рӯзадор бошад, пас
фосиқи накард ва бадзабониву фаҳшо нагуфт. Ва касе
ӯро дашном дод ё бо ӯ ҷанҷол кард, пас бигӯяд: Ман
рӯзадор ҳастам”.
Муттафақун алайҳи
Ин аст насиҳати Паёмбари Худо (с) барои рӯзадорон,
аммо бисёре аз рузадоронро мебинем, ки дар ин моҳ
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дар корҳои беҳуда худро ғазабнок мекунанд ва бо
дигарон носазо, дашном, ва лаънат мегуянд ва агар аз
яке онҳо пурсида шавад ки чаро? Мегуяд: Бахшиш ки
ман рӯзадорам ва асабам вайрон аст. Дар ҳоле ки ин
моҳ моҳест ки мардумро ба сабр, раҳмат, ва бахшоиш
миёни ҳамдигар амр мекунад.
Амонат
Ва дигар ахлоқи рӯзадорон: "Амонатдори" аст:
Чун рӯза аз ҷумлаи амонатҳое аст, ки инсон онро
таҳаммул кард, дар ҳолеки замин ва осмонҳо аз
таҳаммули он оҷиз монданд.
Худованд мефармояд:
َۡ
َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
ۡ َۡ َ ََََۡ َ ۡ َ
َ َ َّ %
ي أن ي ِمل َن َها
ٱلبا ِل فأب
ِ ت َوٱل
﴿إِنا عرضنا ٱلمانة
ِ ٰ ٱلسمٰو
ِ ض و:
ٗ ُ َ ٗ ُ َ َ َ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
ٰ ٱل
[ : ﴾ ]اﻻﺣﺰابQ Oنسنۖ إِنهۥ كن ظلوما جهو
ِ وأشفقن مِنها وحلها
“Ҳар ойна мо амонатро бар осмонҳо ва
заминҳо ва бар куҳҳо арз (пешкаш) доштем, пас
қабул накарданд, ки онро бардоранд ва аз он
тарсиданд ва инсон онро бардошт (таҳаммул кард)
ҳар ойна ситамгару нодон аст”.
Сураи Аҳзоб: 72
Барои ҳамин ваъдаи азоби сахте аст барои
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касонеки як рӯз аз рӯзаи ин моҳро беягон узр тарк
мекунанд, Ин ваъиди сахт барои касонест ки як рӯзи
рӯзаро бе узр тарк мекунанд, пас чи бошад ҳоли
касонеки рӯзаи ин моҳро пурра тарк мекунанд? Чи
бошад ҳоли касонеки рӯзадорони ин моҳро истеҳзо
масхара мекунанд?

Раҳмдили ва кумаки ҳамдигар
Инчунин аз ахлоқи рӯзадорон: Раҳмдили ва
кумаки ҳамдигар дар ин моҳи муборак аст.
Моҳи рамазон моҳи раҳмат ва ёрдами
ҳамдигар аст, ки дар ин моҳ сарватмандон ҳоҷати
бародарони муҳтоҷашонро, бародароне, ки ҳоҷат ба
хурок, шароб ва ғайра доранд, дар ёд меоранд, Чун
рӯзадор вақто ки гурусна ё ташна мешавад он
бародароне, ки доимо гирифтори гуруснаги ва
камбағали ҳастанд дар ёд меорад ва онҳоро кумак
мекунад.
Паёмбари Худо дар
мефармояд:

ин бора ташвиқ намуда

ً
."ءn  ﻣﻦ ﻏﺮﻴ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢ، ﻣﺜﻞ أﺟﺮه5 ﺻﺎﺋﻤﺎ ﺎﻛن
"ﻣﻦ ﻓﻄﺮ
.kاﻟﺮﺘﻣﺬي وأﻤﺣﺪ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻛﺎ
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“Касеки рӯзадорро ифтор диҳад, барои ӯ ҳам
мисли аҷри рӯзадор аст, дар ҳоле ки аз аҷру савоби
рӯзадор чизе кам намешавад”. Тирмизӣ, Аҳмад, ва
Албони саҳеҳаш гуфтааст
Инчунин барои ҳар як мусулмон воҷиб аст,
ҳоҷати бародарони мусулмонашро ба ёд биёрад ва
бар заъифашон раҳм кунад, ва нодорашонро кумак
кунад, ва аз онҳо зарарро дур кунад.
Паёмбари Худо мефармояд:
 اﻤﻟﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻤﻟﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ: -ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ- وﻗﺎل اﺠﻲﺒ
 وﻣﻦ ﻓﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺎﻛن ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ ﺎﻛن اﷲ ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺘﻪ،ﻳﺴﻠﻤﻪ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﺮﺘه اﷲ ﻳﻮم
 وﻣﻦ ﺳﺮﺘ، ﻓﺮج اﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،ﻛﺮب اﻧﻴﺎ
.[اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“Мусалмон бародари мусалмон аст, зулмаш
намекунад ва таслимаш намекунад, ва касеки дар
баровардани ҳоҷати бародараш бошад, пас Худованд
дар баровардани ҳоҷати ӯ мебошад, ва касеки аз
бародари мусалмонаш мушкиле аз мушкилоти
дунёро дур кунад пас Худованд мушкилоти охирати
ӯро дур мекунад, ва касеки бипушад айби бародари
мусалмонашро дар дунё, пас Худованд айби уро дар
рузи қиёмат мепушонад”.
Муттафақун алайҳи
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Шафоъати нек
Шафоъати нек миёни ҳамдигар, инҳам яке аз
ахлоқҳои неки рӯзадорон аст, ва савоби бузурге
дорад,
Худованд мефармояд:
ٗ
ٗ َ َ َ ۡ
ُ َ ٗ َ َ َ ً َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ
ٞ كن َّ ُلۥ نَص
يب ّم ِۡن َهاۖ َو َمن يَشف ۡع شفٰ َعة َس ّيِئَة
﴿من يشفع شفعة حسنة ي
ِ
َ
ّ ُ ٰ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ۡ ّ ٞ ۡ ُ َّ ُ َ
ٗ
ُّ
ۡ ك
[a : ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎءd شءٖ مقِيتا
`يكن لۥ كِفل مِنهاۗ وكن ٱ
ِ %
“Ҳар ки шафоъати нек кунад, ӯро баҳрае аз
савоб аст ва ҳар ки шафоъати бад кунад, ӯро баҳрае аз
азоб аст”.
Сураи Нисо: 85
АбуМусои Ашъари (р.з) мегӯяд: Паёмбари Худо (с)
вақте ҳоҷатманде пеши ӯ меомад мегуфт:
 إذا أﺗﺎه- ﺎﻛن اﺠﻲﺒ – ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ: اﻷﺷﻌﺮي ر اﷲ ﻋﻨﻪnوﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻮ
.[« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ...  »اﺷﻔﻌﻮا ﺗﺆﺟﺮوا: أﻗﺒﻞ ﺒﻟ ﺟﻠﺴﺎﺋﻪ ﻓﻘﺎل،ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺎﺟﺔ
“Шафоъат кунед савоб мегиред”.
Насиҳат барои ҳар мусалмон
Яке аз ахлоқи бузурги рузадорон: "Насиҳат миёни
ҳамдигар" аст .
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Паёмбари Худо мефармояд:
ﻳﻦA ا،ﻳﻦ اﺠﺼﻴﺤﺔA ا،ﻳﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔA »ا: ﻗﺎل-اﺠﻲﺒ –ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
 وﻷﺋﻤﺔ اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ،J وﻟﺮﺳﻮ، وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ، »ﷲ: ﻤﻟﻦ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل:اﺠﺼﻴﺤﺔ« ﻗﺎﻟﻮا
.[وﺨﻣﺘﻬﻢ« ]رواه ﻣﺴﻠﻢ
“Дини ислом насиҳат аст, дини ислом насиҳат аст,
дини ислом насиҳат аст" гуфтанд: барои ки эй
Паёмбари Худо? Гуфт:" Барои Худо, барои китобаш,
барои Пайғамбараш, ва барои имомҳои мусалмонон
ва барои ҳамаи онҳо”.
Муслим
 »ﺑﺎﻳﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ – ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و:وﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ر اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
.[ واﺠﺼﺢ ﻟﻞﻜ ﻣﺴﻠﻢ« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،ةSﻳﺘﺎء اﻟﺰV و، ﺒﻟ إﻗﺎم اﻟﺼﻼة-ﺳﻠﻢ
Аз ҳазрати Ҷарир (р.з) ривоят аст ки гуфт:
”Байъат кардам бо Пайғамбари Худо барои барпо
кардани намоз, адо кардани закот, ва насиҳат барои
мусалмонон”.
Муттафақун алайҳи
Ва Паёмбари Худо дар хадиси дигар мефармояд:
 ﺤﻳﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎk »ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣ: -وﻗﺎل – ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
.[ﺤﻳﺐ ﺠﻔﺴﻪ« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
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“Имони касе аз шумо комил намешавад то
инки дӯст бидорад барои бародари мусалмонаш
ончизеро ки барои худ дӯст медорад”.
Муттафақун алайҳи
Ва аз ҳаққи мусалмон барои бародари
мусалмонаш ин аст, ки ӯро бароҳи ҳақ насиҳат кунад,
ва уро аз гумроҳи ва роҳи бад огоҳ бисозад, ин аст
ҳамон дӯсти ва бародарие ки Паёмбари Худо
мусалмнонро бар он васф карда мефармояд:
 ﻣﺜﻞ اﺠﻟﺴﺪ إذا اﺷﺘﻰﻜ ﻣﻨﻪ،»ﻣﺜﻞ اﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ ﻲﻓ ﺗﻮادﻫﻢ وﺗﺮاﻤﺣﻬﻢ وﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ
.[ ﺳﺎﺋﺮ اﺠﻟﺴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ واﺤﻟﻰﻤ« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ5 ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻰﻋ
“Мисоли мусалмонон дар дӯсти, раҳмдили, ва
меҳрубони миёни ҳамдигар ба мисоли як ҷисм аст,
ки агар як узве аз он дард кунад ҳамаи аъзои дигараш
дард мекунад”.
Муттафақун алайҳи
Моҳи рамазон фурсати бузурге барои насиҳат,
таълим, ва роҳнамои ҳамдигар аст. Чун дилҳо дар ин
моҳ басуй Парвардигораш бар мегардад, ва гушҳо
ташнаи шунидани суханони Худованд ва Паёмбари ӯ
ҳастанд.
Пас барои ҳар мусалмон лозим аст, ки ин
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моҳро ғанимат донад, дар насиҳат ва таълими
бародарони мусалмонаш, ва хосатан имомҳои
масҷидҳо, донишмандон ки масуълияти онҳо назди
Парвардигорашон бузургтар аст.
Ҳамкори дар неки ва тарси Худо
Ҳамкори миёни ҳамдигар дар некиҳо ва тарсу
ибодати Худо ахлоқе аз ахлоқҳои рузадорон аст.
Худованд дар ин бора мефармояд:
ۡ ۡ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ َّ َ ّ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
[ :﴾ ]اﻤﻟﺎﺋﺪةl ٱلث ِم َوٱل ُع ۡد َو ٰ ِ ۚن
ِ %  تعاونواOب وٱلقوىۖ و
ِ ِ  ٱل% ﴿وتعاونوا
“Ва бо якдигар бар некукори ва парҳезгори
кумак ва ҳамкори кунед ва бар гуноҳ ва зулм бо
якдигар ҳамкори макунед”.
Сураи Моида: 2
Ва инчунин Худованд мефармояд:
َ ۡ َّ
َ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ  َّٱلOَّ  إl نس َن لَف ُخ ۡس
ۡ َۡ َ
ت
ِ ِٰين َءامنوا َوع ِملوا ٱلصٰل ِح
ِ ٍ
ِ  إِنn ص
ِ ٰ ٱل
ِ ﴿وٱلع
ۡ َّ ْ ۡ َ َ َ َ ّ َ ۡ ْ ۡ َ َ َ َ
[b ،` :ب |﴾ ]اﻟﻌﺮﺼ
ِ وتواصوا بِٱل ِق وتواصوا بِٱلص
“Қасам бар замон ки ҳар ойна инсон дар
зиёнкори аст, магар ононеки имон оварданд ва
амалҳои шойста кардаанд ва якдигарро бар дини
дуруст васият карданд ва якдигарро бар сабр васият
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карданд”.
Сураи Аср: 1-3
Ислоҳ миёни мардум
Ислоҳ кардан миёни мардум, яке аз
дарвозаҳои бузурги корҳои нек аст, ки бисёри
мардум имрӯзҳо аз он дар ғафлат мондаанд.
Худованди бузург мефармояд:
ۡ َّ ّ َ َ ۡ َ َّ
َ ۡ  َم ۡن أ َ َم َر ب َص َدقَة أَ ۡو َم ۡع ُروف أَ ۡو إ ۡص َل ٰ َبOَّ ن َو ٰ ُه ۡم إ
ي
ِي مِن
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٖ  خي ِف كثO﴿

َّ
[`` : اس ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء
ۚ ِ ٱل

“Дар бисёре аз машваратҳои пинҳониашон фоидае
нест, магар дар сухани онон, ки ба садақа додан ё
некӣ кардан ва ё оштиҷӯӣ машварат медиҳанд”.
Сураи Нисо: 114
ُ
َ َ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٞ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
[` :ي أخ َو ۡيك ۡ ۚم ﴾ ]اﺤﻟﺠﺮات
﴿إِنما ٱلمؤمِنون إ ِخوة فأصل ِحوا ب
“Ҳар ойна мусалмонон бародари якдигаранд,
пас миёни ду бародари хеш сулҳ кунед”.
Сураи Ҳуҷурот: 10
Паёмбари Худо дар ҳадиси дигаре мефармояд:
14

 ﻞﻛ، »ﻞﻛ ُﺳﻼﻲﻣ ﻣﻦ اﺠﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﺔ: -وﻗﺎل اﺠﻲﺒ – ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ُ
، ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻌﻦﻴ اﻟﺮﺟﻞ ﻲﻓ داﺑﺘﻪ،ﻳﻮم ﺗﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ ﺗﻌﺪل ﺑﻦﻴ اﻻﺛﻨﻦﻴ ﺻﺪﻗﺔ
 وﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﺗﻤﺸﻴﻬﺎ إﻰﻟ، واﻟﻠﻜﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺻﺪﻗﺔ5 أو ﺗﺮﻓﻊ
« وﻣﻌﻰﻨ »ﺗﻌﺪل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،[ وﺗﻤﻴﻂ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺻﺪﻗﺔ« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،اﻟﺼﻼة ﺻﺪﻗﺔ
.ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪل
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 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
гузорӣ, садақа аст; ва чун чизи озордиҳандаро аз сари
роҳ бартараф кунӣ, садақа аст».
Муттафақун алайҳи
Ин аст ахлоқҳои бузурги рузадорон. Ва хушо бар
ҳоли касонеки ин моҳро ғанимат медонанд дар анҷом
додани ин ахлоқҳо, ва пушаймони бар касонеки дар
ин моҳи муборак аз анҷом додани ин ахлоқҳо дар
ғафлат мондаанд, ва ин моҳро дар хоб ва бепарвоги
мегузаронанд.
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