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Дар моҳи рамазон забонатро нигаҳ дор 

ِبِْ� بَِعَمٍل رَِضَ اُهللا َ�نْهُ عن ُمَعاِذ بِن َجبٍَل   ْْ ََ اهللا ََ ل ُُ ُُ ََا َر ََ : ُُلْ ، َُا

َِ� َ�ْن َعِم ٍو َ َِهُُه يَسَِس ى َعَ َمْن  ْ�
َ
ْ َُ ََ : «يََ ْد  َنَُة َ بُبَاِعُدِ  عِن اَُاِر، َُا

ْ
لُ� ان ِْ َُْد

ُه اهللا  َ َُ َ َكَة، َََعال ر ُّ سًَْاو، َ رُِ  ُو الُالَةَة، َ رُْ�ِ  ال َْ َُ ُْْكُِب بِِه  ََْعبُُد اَهللا َ  َعلَ ْهِ : 

 ، ُُ ُجنُةى ِِ الَْ ِ : الُالْل بَْلا
َ
ُ ي َى َعَ َ

َ
َ َُ

َ
َ : ََ ُو َُا ُُ  ، َُ ْ َ

ْ
ُ   اْ

َ
ُُ َرَمَضاَن، َ ج َ رَُالل

َةُة المُُجِل  ََ ُا الَماُا اَُاَر، َ  ُِ
ِْ ِِ ًََة َاَما ُى َ

ْ
ُا ال ُِ

ِْ َُ َِْل ، ـَُ َ َجلِْف اِف َ الُالَدَُُة 

ُُُو رََة   : ََ ِِ ََْدُعلَن َرَُُهوْ ﴿َُا ََ ُجنُلَُُهْو َعِن الَمَضاِج َُ 16: 32﴾ [الُسْاَدة ََتََاا ] َح

ُُ : ﴾َىْعَملُلنَ ﴿بَلََغ  نَاِمِه : ُُلْ َُ ِّه َ َ�ُملِ هِ  َِذْرَ ةِ  ُُ ْمِم 
َ
ِ  ام

ْ
ِبَُب بَِمَ ْْ َُ َُ

َ
َ : ََ ُو َُا ُُ  

نَاِمِه اِنَها ُ . مُو  َُ ، َ َ�ُملُ ُه الُالَةُة،  َِذْرَ ُة  ُُ َة ُْ ْمِم اُْ
َ
ُ  ام

ْ
ََ : رََ ََ اهللا َُا ل ُُ بَٰ� ََا َر

 : ََ َذ بِِلَساهِِه، َُا
َْ ََ : فََْ ََ اهللا، َُا ل ُُ ُُ : بَٰ� ََا َر ِّه ، ُُلْ ُُ ِبَُب بِِمَةِب ٰذلَِى  ْْ َُ َُ

َ
َ : ََ َُا

ََ : مَِ�لَتَْى  ُُو بِِه؟ َ�َ ا ََ ُذ َن بَما َتتَ َْ ُُ : ََا هَِ ُ اهللا َ َِهُا لَُمَ�ا َُ َعلَ َْى َهَذا . َ�ُ لْ ُا

ّ  اَُاَ  ف اَُاِر َعٰ  ُُجلِهِهْو  َى ََا ُمَعاُذ، َ َهْل ََُ� م 
ُ
َ - ْ 

َ
َ ََ ِمِهوْ  َُا ِْ َُ  -َعٰ َمنَا  عِ

لِْسنَِتِهوْ ».
َ
ََ  َحَالائُِد َ ُ  َ  َُا ِمِذ ْ ّّ ِح حى َرَ اُه اي ََ  .: هَذا َحِدَثى َحَسنى 

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 
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насозӣ; ва намоз бигузорӣ; ва закот бидиҳӣ; ва 
(моҳи) Рамазонро рўза бидорӣ; ва Хонаро (Каъба) 
ҳаҷ бикунӣ».  

Сипас гуфт: «Оё туро ба дарвозаҳои хайр 
далолат кунам? Рўза сипар аст (ки рўзадорро аз 
азоби дўзах нигоҳ медорад); ва садақа гуноҳро маҳв 
месозад, ҳамчуноне ки об оташро хомўш месозад; ва 
(дигаре аз дарвозаҳои хайр) намози мард дар нимаи 
шаб (аст)». (Ровӣ) гуфт: "Пас пайғамбар, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, (ин оятро) тиловат 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 Худо". Гуфт: 
«Саромади корҳо ислом аст, сутуни он намоз аст ва 
баландтарин мақоми он кўшиш барои пешрафти 
дин аст». 

Сипас гуфт: «Оё туро аз асли ҳамаи онҳо хабар 
диҳам?» Гуфтам: "Оре, эй пайғамбари Худо". 
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Пас ба забонаш ишора карду гуфт: «Инро нигоҳ 
дор!» Гуфтам: "Эй пайғамбари 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 
биниҳояшон – ба ҷуз маҳсули бади забонҳояшон  
боз барои 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 Тирмизӣ ривоят карда гуфтааст: "Ин 
ҳадис ҳасани саҳеҳ аст". 

Инчунин шоъире мегуяд: 

 إذا شئت أن حتيا سعيدا مسلما          فدبِر وميِز ما تقول وتفعل

Агар мехоҳи, ки хушбахтона ва бо саломат 
зиндаги куни, пас хуб фикр кун, ва аз ончики мегуй 
ва анҷом медиҳи огоҳ бош. 

"هذا الُ   َْْذ بلساهه  ب لَ:– رض اهللا عنه –كن َبل ب�م الالدَق 
َ ر   اللار ، َُ: ملار  الةب". 

Ҳазрати Абубакри Сиддиқ (р) забонашро 
мегирифт ва мегуфт: "Ин аст ки манро дар ҷойҳои 
ҳалок кунанда дохил мекунад". 
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Бародар ва хоҳари гироми! Аз забонат огоҳ 
бош.. чун силоҳи ҳалок кунандае аст ки шояд туро 
дар ҷойҳои ҳалок кунанда дохил намояд. 

Ин як узви хурде аст дар бадани инсон, ки 
шояд соҳибашро бар баландтарин дараҷаи ҷаннат 
дохил кунад, ва шояд, ки то рузи қиёмат сабаби 
ризогии Парвардигораш аз ӯ шавад, ва инчунин 
шояд сабаби дарғазаб шудани Парвардигораш аз ӯ 
шавад ва соҳибашро дар пасттарин дараҷаҳои дузах 
дохил кунад.  

Чун инсон ҳар лафзе ки аз забонаш мебарорад 
малоикаҳо уро дар номаи аъмолаш менависанд, пас 
агар сухани хайр бошад сабаби хушбахтии ӯ дар дунё 
ва охират мешвавад ва агар сухани бад бошад сабаби 
бадбахти  ва ғазаби Худованд аз ӯ мешавад. 

Дар саҳеҳ Бухори аз Саҳл писари Саъд ривоят аст, ки 
Паёмбари Худо фармуданд: 

لو - ُاَ : "من   عن ُهل بن ُعد - رض اهللا عنه - عن اَ  - َ� اهللا عل ه ُ 
 اْخارُ َْمجه َضمن ا ما بر ي  ه  ما بر رجل ه َنمن   اننة "

"Касеки аз гуноҳ намудан ба забон ва фарҷаш 
бароям тазмин (кафолат) бидиҳад ман биҳиштро 
барояш замонат ва кафолат медиҳам". (Бухорӣ) 
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Мақсади Паёмбари Худо дар ин ҳадис ҳифозати 
намудани забон аз суханони бад ва куфр ва ҳифозат 
намудани  аврат аз зино ва фоҳишаги аст. Пас касе ки 
забон ва аврати худро аз фоҳишаги ва зино нигоҳ 
дошта тавонад Паёмбари Худо (с) ӯро башорат ба 
ҷаннат медиҳад. 

Бародар ва хоҳари гироми! Нигоҳ доштани 
забон аз сухани бад дар моҳи рамазон бисёр зарур ва 
муҳим аст. Азбаски рӯза бисёр ибодати бузург аст, 
пас худро аз фазлу савоби бузургаш бенасиб 
нагардон. 

Чигуна рӯза мегирад касеки ҳамеша забонаш 
машғул ба ғайбат, дашном, ва суханони бад 
мебошад? 

Чигуна рӯза мегирад касеки ҳамеша забонаш 
машғул ба шаҳодати дуруғ ва фитна ангези миёни 
мусалмонон мебошад? 

Худованд бар рӯзаи инхел рӯзадорон ҳоҷат 
надорад ва рӯзаашонро қабул намекунад. Паёмбари 
Худо  дар ҳадисе ки Абуҳурайра (р) онро ривоят 
карда аст, мефамояд: 

لَ اهللا َ� اهللا عل ه  ُاَ -رض اهللا عنه - همبمة َب عن لو:ُاَ ُر  ُ  
 ". فلسهللا هللا حاجة ف َن َدع ععامه  شابه،لو َدع ُلَ الّ ر  ايعمل به"من 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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"Касеки сухани дуруғ ва амал кардан бар онро 
тарк накунад, пас барои Худованд ҳоҷате нест, ки он 
банда таъому шаробашро тарк кунад". 

Дар ҳадиси дигаре ки ҳазрати Абдуллоҳ 
писари Амр (р) онро ривоят кардааст Паёмбари Худо 
мефармояд: 

َ� اهللا عل ه - عن اَ  - رض اهللا عنهما-  عبد اهللا بن عمم  عن
لو   ".السلو من ُلو السلملن من لساهه  بده: "ُاَ – ُ 

"Мусалмони ҳақиқи он касе аст, ки 
мусалмонон аз забону дасти ӯ эмин бошанд". 

Бародар ва хоҳари гиромӣ! Шайтонро нагузор, 
ки рӯзаи туро дар ин моҳи муборак бо забонат фосид 
кунад, ва туро аз савоби бузурги ин моҳ бенасиб 
гардонад. 

Ва бидон, ки беҳтарин вақт барои пок 
намудани забон, ва тарбия кардани он ба суи неки ин 
моҳи рамазон аст, ки Худованд шайтонҳоро дар ин 
моҳ мебандад то бандагонаш Ӯро ба пурраги ибодат 
ва парастиш кунанд. 

Бор Худоё! Забонамонро барои гуфтани сухани ҳақ 
бурро бигардон, ва онро сабаби хушбахтии мо дар 
дунё ва охират бигардон. 


