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Қадру манзалати жрони Пажмбар дар фацм ва 

татбиқи дин 

 

«Дини Аллоц танцо цамон чизе цаст ки 

пажмбаронашро бо он фиристодааст ва китобцояшро 

бо он нозил намудааст, ва цамон роци рост (сиротул-

мустақим) мебошад. Ва он, – равиши жрони Пажмбар 

мебошад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш 

бод), некӯтарин қарну замон, ва бецтарини ин уммат 

ва азизтарин ва мукаррамтарин халқ дар назди 

Аллоц баъди пажмбарон. 

Аллоц таъоло мегӯяд: 

«Ва собиқадорони аввал аз муцоҷирон ва 

ансор ва онцое ки аз эшон (яъне муцоҷиру ансор) 

бо некӯ пайравк карданд, Аллоц аз цамаи он розк 

гашт ва онцо низ аз Аллоц розк гаштанд». 

Тавба: 100 

Аллоц таъоло аз собиқадорони аввали (ин уммат) 

мутлақан розк гашт, ва аз онцое ки бо некӯк аз эшон 

пайравк кардаанд. 

  

Ва Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) дар цадисцои сацец гуфтааст: 

 خري امقرون امقرن اذلي ةعثج فيُه ثه اذليي ينًُِه ثه اذليي ينًُِه

«Некӯтарин ацли асру замон ацли цамон 

асре цаст, ки ман дар онцо мабъус шудаам, сипас 
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онцое ки баъди эшон омаданд, ва сипас онцое ки 

баъди эшон омадаанд». 

  

Ва Абдуллоц ибни Масъуд (разияллоцу анцу) мегӯяд: 

َمّم ةىي  د وااَم   ففنَمّم  ًّما   فَمنْم َم ْم َم َمثُم ال وَمي  نَم  ُم ْم ٌَم خٌْم يُم عنيٍ املِم    َمّم   حُم وَم
ِا أفضلَم َذه األوث  —صىل اهلل عنيٍ وسنه  —أوئلك أصحابُم حمىد  أةرَمّمَا :    ً

ُا ِا   نِبًا  وأعىقَم ف يٌٍ  فاعرِم ٍّم  وإل اوث دِم ه اهلل لصحتث ًبيِم ا حكنُمّمًلا  اخخاَر عنًىا  وأ نَمُّم
ه ههله فضنَُم ه ىلع أثَر َِ ِا ةىا اسجَم     واحتعُم ك ِمَه  ففًُه وحى َمّم ه وسريَم عْمخُمه وي أخال ُِم ظَم

ى امل خقيه دَم ُُم ِا ىلع ال ً . 

  ويف  (1810ـ ر ه 2/947)« جاوع ةيان امعنه وفضنٍ»واألثر رواه اةي عتد امرب يف 
إسٌاده ضعف   إ  أًٍ أثر  شُِر وخداول يف  صٌلاا أَل ال ٌث   ووعٌاه صحيح 

 .   خقر عٌدَه

«Ҳар кас, ки пайравк карданк бошад, пас ба 

оне пайравк кунад, ки кайцо мурдааст, зеро ки дар 

қайди цажт будагон аз фитна эмин нестанд. 

Онцое (ки шоистаи пайравк цастанд) жрони Пажмбар 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) 

мебошанд, ки бецтарини ин уммат буданд: 

покизатарин ва некӯтарини ин уммат дар қулуб, 

муцкамтарини он дар илму дониш, 

камтакаллуфтарини он. 

Аллоц таъоло онцоро барои цамроции пажмбараш ва 

барпо намудани динаш баргузид, пас фазлу мақоми 

эшонро бидонед, ва аз пайи онцо бираведу цар қадар 
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ки тавонистед ба ахлоқ ва рафторашон чанг бизанед, 

зеро ки эшон бар цидояти мустақиме буданд». 

  

Ва Ҳузайфа ибни Ямон (разияллоцу анцу) мегӯяд: 

ِاهلل منئ  ِا وخذوا ظريق وي  ن  تنكه ف يا وعرش امقراء اسخقيى
ه مقد ستقخه ستقا ةعيدا ومنئ أخذحه يىيٌا وشىا  مقد ضننخه ضال  ةعيدا  احتعخىَِ

«Эй маъшари қорижн, ба роци рост бошед, ва 

роцу равиши онцоеро бигиред, ки қабл аз шумо 

буданд. 

Савганд ба Аллоц, ки агар аз онцо пайравк кунед, 

цатман хеле зижд ба пеш хоцед рафт, ва аммо агар ба 

росту чап мунцариф шавед, пас цатман сахт гумроц 

хоцед гашт». 

  

Ва цамчунин Абдуллоц ибни Масъуд (разияллоцу 

анцу) гуфтааст: 

ن يىيٌٍ خط نلا رسِل اهلل صىل اهلل عنيٍ وسنه خعا وخط حِهل خعِظا ع
ذه ستل ىلع لك سبيل وٌُا شيعان يدعِ إيلٍ ثه  رأ : وشىاهل ثه  ال   )َذا سبيل اهلل َو

ِا ال تل فخلرق ةكه عي سبينٍ ِه و  ح تع  (وأن َذا رصايط   خقيىا فاحتع

«Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) барои мо хатте кашид, ва дар атрофи он 

хатцое ба чапу рост кашид ва сипас гуфт: 

Ин роци Аллоц цаст (яъне рост) ва инцо бошад 

роццо цастанд, ки бар сари цар яке аз он шайтоне 

мебошад, ки ба сӯяш фаро мехонад. Ва сипас 

Пажмбар ин оятро тиловат кард: (Ин роц (ки ман 
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онро барои шумо бажн кардаам), роци мустақими 

ман аст (ва цамин роц шуморо ба саъодат ва 

наҷот мерасонад), пас онро пайравк кардаву 

роццои (ботиле, ки шуморо манъ кардаам) 

напаймоед, то шуморо аз роци Ӯ (Аллоц таъоло) 

ҷудову мунцариф масозад…)». 

  

Ва Аллоц субцонацу ва таъоло моро амр 

намудааст, ки дар намозцои хеш бигӯем: 

«Моро ба роци мустақим цидоят намо. 

Роци онцое ки бар эшон инъом фармудак, на 

роци ғазабшудагон ва гумроцон». 

Ва Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) фармуда: 

«Яцуд ғазабшудагонанд, ва насоро гумроцон». 

Ва ин ба хотири он аст, ки яцуд цақиқатро 

донистаанд, ва онро пайравк нанамуданд, ва насоро 

Аллоцро бидуни илм парастиш карданд.». 

(Маҷмуъул-фатово, Ибни Таймия 3/126-127). 

  

Ва ҷойи дигар низ Шайхул Ислом (рацимацуллоц) 

мегӯяд: 

«Ва аз ҷумлаи маълум биз-зарура цаст, барои он касе 

ки тадаббур кунад дар Қур’ону суннат ва ончк ки 

ацли суннат вал-ҷамоъат (аз ҷамиъи тавоиф) бар он 

иттифоқ кардаанд, ки: Некӯтарин асру замони ин 

уммат дар аъмол ва ақвол ва эътиқод ва ғайра аз 
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тамоми фазоил, — асри аввал мебошад.Сипас онцое 

ки баъд аз эшон омаданд, ва сипас онцое ки баъд 

аз эшон омаданд. Чк тавре ки аз Пажмбар (салому 

дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) собит 

шудааст. 

Ва онцо бецтар цастанд аз халаф (пасояндагон) дар 

кулли фазоил: аз илму амал, имон ва ақл ва дижнат, 

бажн ва ибодат. 

Ва онцо авлотар цастанд дар бажни ончк ки 

мушкилфацм аст! Ва инро инкор намекунад, магар он 

касе, ки мухолифат кардааст бо ончк, ки маълум биз-

зарура цаст аз дини Ислом ва гумроц сохтааст ӯро 

Аллоц таъоло бар замми илм доштанаш…». 

(Маҷмуъул-фатово, Ибни Таймия 4/157). 

  

Имом Шотибк (рацимацуллоц) гуфтааст: 

«Ва осор дар ин маъно (фазли жрони Пажмбар ва 

салафи солец ва цатмияти пайравк аз эшон) зижд аст. 

Тамомии ин осор далолат мекунад бар иқтидо 

кардан ба эшон ва пайравк аз равиши эшон бар цар 

цоле ки бошад, ва цамин аст роци наҷот. Чк тавре ки 

цадиси «фирақ» ба ин маъно ишора мекунад, дар ин 

сухани Пажмбар: «Ончк, ки ман ва жронам бар он 

цастем».». (ал-Эътисом, Имом Шотибк 3/307). 

Ва нигар «Мирқотул-мафотиц» аз Мулло Алк Қорк 

1/374. 

 


