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Мувофиқати суханони Умар (р) бо Қуръони 

карим 

 

Имом Бухорк ва имом Муслим аз цазрати 

Умар (р.з)  ривоят мекунанд, ки гуфт: «Суханони ман 

бо Қуръон дар се ҷо мувофиқ омаданд». 

 

Аввал ин ки вақте, ба пажмбар (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) гуфтам, ки чк 

мешавад, ки мақоми Иброцимро ҷои намозхонк 

таъин кунем? Баъди ин суханам ин оят нозил шуд: 

ِم ﴿ ِمةۡب َو   ااِم إ ْا وِمي وِخَّت َو وا ِم ُذ صَو ىّٗل   ۧوَو ٱِخَّت  [١٢٥: ابلقرة]  ﴾١٢٥اَو مُذ

  «Мақоми Иброцимро ҷои намозгузорк таъин 

кунед». 

Бақара 125 

 

Дуввум ин, ки гуфтам. Эй Расули Худо! Ба 

назди занцои шумо цар намуд одамцои баду нек 

медароянд. Чк мешавад, ки онцоро амр кунк то ки 

циҷоб пӯшанд? Баъди ин суханам ояти циҷоб нозил 

шуд. 

ا﴿ هَو حُّ
َو
أ َٰٓ ُّ  يَو  ۡب َو جِم َو  قُذل  ٱِخَّت ِم

َو
ِم ٌَواحِم َو   ىّٗل ٓا ِم  وَو َو ا ِمصَو وِمٌِم َو  وَو  ۡبىُذ ۡب جِم َو   ل يۡبهِميِخَّت   ُذدۡب

نَو  وِمي عَو
ِم َو  جَو َو تِم تِمهِميِخَّت   َٰٓ   َو ل دۡب َو

َو
ن  

َو
يَو    رَو ۡب عۡب يَو    َو َو  حُذ نَو   ُذ ۡب َوحۡب ُذ  وَو َو ا  ٱِخَّت ور  فُذ ا غَو  : االحزاب] ﴾٥٩ رِخَّتحِميى 

٥٩] 
“Эй пажмбар, ба занону духтарони худ ва 

занони мӯъминон бигӯ, ки чодари худро бар сар 
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пӯшанд. Ин муносибтар аст, то шинохта шаванд ва 

мавриди озор воқеъ нагарданд. Ва Худо омурзандаву 

мецрубон аст!”. 

Ацзоб 59 

Сеюм ин ки вақте, ки занцои пажмбар (салому 

дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) бадрашкк 

карданду пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) дар ғазаб омад, ман ба онцо гуфтам: 

«Шояд шуморо талоқ дицаду Худованд барояш аз 

шумо цам занцои бецтар насибаш кунад». Мувофиқи 

ин суханам оят нозил шуд. 

Дар ривояти Муслим омадааст, ки цазрати Умар 

(р) гуфт: «Суханони ман бо оятцои Қуръони дар 

се ҷой мувофиқат кардаанд». 

Якум: Дар бораи циҷоб. 

Дуюм: Дар бораи намоз хондан дар мақоми 

Иброцим. 

Сеюм: Дар бораи асирцои ҷанги Бадр. 

Дар ин цадис чацорум мувофиқатияшро низ зикр 

кардааст, ки он цам дар бораи асирони ҷанги Бадр 

аст. 

Умар ибни Хаттоб дар ғазваи Бадр ширкат 

варзид. Ва баъди ҷанг Пажмбар (салому дуруди Аллоц 

бар ӯ ва олу асцобаш бод) аз асцоби гиромияш дар 

бораи асирони ҷанг машварат пурсид. Пажмбар 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) бо 

Абубакр (р.з) майл ба он доштанд, ки асиронро дар 
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муқобили фидя бо мол ва таълими мусулмонон рацо 

намоянд. Аммо Умар (р.з) раъяаш он буд, ки асирон 

кушта шаванд. 

Қуръони карим мувофиқи раъйи Умар (р.з) нозил 

шуд. 

Худованд мефармояд: 

ا﴿ نَو  وَو ىّٗل    َو َو ِم ن ٱِم
َو
ونَو    ُذ ٓا   َو ُذ َو     َو  ۡب

َو
يَو  حَو ِخَّت     رۡب ِم  ۡرِم    ِم  حُذ

َو ونَو    ۡب رَوۡرَو  حُذرِم دُذ  عَو
جۡبيَوا ُذ   دلُّ ةَو    ُذرِم دُذ  وَو ٱِخَّت رَو ُذ   ٱٓأۡلِم زِم زٌز  وَو ٱِخَّت كِميهٞم  عَو  [٦٧: االهفال] ﴾٦٧ حَو

“Барои цеҷ пажмбаре насазад, ки асирон дошта 

бошад, то ки дар рӯи замин куштори бисжр кунад. 

Шумо матоъи ин ҷацониро мехоцед ва Худо 

маслицати охиратро мехоцад. Ва ӯ пирӯзманду цаким 

аст!”. 

Анфол 67 

Чацорум: Иҷозат хостани кӯдакон. 

Раъйи Умар ибни Хатоб (р.з) ин буд, ки 

кӯдаконе ки  наздик ба балоғат расидан цастанд пеш 

аз даромадан ба хона иҷозат бигиранд (бо куфтани 

дар ж бо овоз иҷозат пурсидан). 

Пас Қуръони карим мувофиқи ин раъйи Умар (р.з) 

нозил шуд. 

Ривоят шудааст, ки Расули Худо (салому 

дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) рӯзе 

ғуломеро (ғулом дар инҷо ба маънои навҷавон  аст) аз 

ансор, ки номаш Мудлиҷ буд, дар нисфирӯзи ба 

назди Умар (р.з) фиристод, то инки ӯро садо намояд. 
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Умар (р.з) дар хоб даржфт, дарро куфта нидо кард ва 

ба дохили хона даромад. Дар ин цол Умар (р.з) бедор 

шуда нишаст, ва чизе аз ӯ наможн шуд, (ҷое аз 

баданаш намудор шуд). Умар (р.з) гуфт: Дӯст дорам, 

ки Худованд фарзандону цамсарон ва ходимони моро 

дар ин вақт (вақти истироцат ва хоб рафтан хоц 

нисфирӯзи бошад ж шаб) аз дохил шудан бар мо 

нацйи кунад, магар ба иҷозати мо. Баъд аз он ба сӯи 

Расули худо (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) равон шуд. 

Вақте ба назди Расули Худо (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) расид ин оят нозил 

шуда буд, дарцол худро ба замин андохт ва барои 

шукри Худованд саҷда намуд. 

Худованд мефармояд: 

ا﴿ هَو حُّ
َو
أ َٰٓ ِم يَو  يَو ْا   ٱِخَّت ٌُذوا هُذ   َواوَو ِم يَو  مِم َوصۡب َو ٔاۡب ِمً ُذ جۡب   ٱِخَّت نَوكَو هۡب  مَو ٌُذ ُذ  ۡب َو 

َو
ِم يَو    َوهۡب  وَو ٱِخَّت  ل

ْا  وا تۡبنُذغُذ ُذنُذهَو  حَو هۡب   ٱۡب ِمي وَو ِخَّت  ٖۚت   ذَو َو دَو  وِمٌ ُذ تۡبلِم  وىّٗل ةِم   َو نَوو  رِم   َو ونَو  وَوحِم َو   مۡبفَو ۡب عُذ ه حَو َو ِميَو  ثِميَواةَو ُذ  وىّٗل
هِم َوةِم  دِم  وَووِميۢن   ملِخَّت ةِم   َوعۡب نَوو  ٓا ِم    َو ا وۡب َو  ٖۚت  ذَو َو دُذ   مۡبعِم َو هۡب   عَو هۡب  مَو ۡبسَو  مِخَّت ُذ نَويۡب ُذ يۡبهِمهۡب  وَو َو  عَو

نَو ۢن  عَو ٌَوااُذ  جُذ
يِخَّت   دَو ُذ ه  َو ِخَّت  ُذونَو   َوعۡب نَويۡب ُذ هۡب  عَو َو    َوعۡب ُذ ُذ ِم َو   َوعۡب ٖۚت    َو ُذ   َو َو ل ِم ُذ   ُذ َو ىّٗل هُذ   ٱِخَّت ُذ   ٱٓأۡلَو جِم   مَو ُذ  وَو ٱِخَّت

نِميهٌز  كِميهٞم  عَو  [٥٨ : انلور] ﴾٥٨ حَو
“Эй касоне, ки имон овардаед, бояд ғуломони 

шумо ва онцо, ки цанӯз ба балоғат нарасидаанд, дар 

се цангом аз шумо барои ворид шудан ба хона рухсат 

талабанд: пеш  аз намози субц ва цангоми зӯцр, ки 

либос аз тан берун мекунед ва баъд аз намози хуфтан. 

Ин се вақт, вақти хилвати шумост. Дар ғайри он се 
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цангом шумо ва онцо гуноце накардаед, агар  бар 

якдигар бигзаред. Худо ожтро инчунин барои шумо 

бажн мекунад. Ва Худо донову цаким аст!”. 

Нур 58 

Панҷум: Мувофиқатии раъйи Умар (р.з) бо 

Қуръон дар намоз нахондан (намози ҷаноза) бар 

мунофиқон. 

Умар (р.з) гуфт: 

Вақто ки Абдуллоц ибни Убай (сардори 

мунофиқон дар Мадина) вафот кард, Расули худо 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) 

барои намоз хондан бар ӯ даъват карда шуд. 

Пас Пажмбари Худо (салому дуруди Аллоц бар 

ӯ ва олу асцобаш бод) ба сӯи ӯ бархост. Вақтоки дар 

назди ӯ барои намоз хондан (намози ҷаноза) истод, 

пас ба суяш баргаштам тоинки дар баробари синааш 

истодам ва гуфтам: Эй расули худо (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод)! Ож бар душмани 

Худо Абдуллоц ибни Убай (намоз мегузорк), ки рӯзи 

фалони дар макони фалони чунину чунон гуфт- ва он 

рӯзцоро зикр кард- Гуфт: Ва Расули Худо табассум 

мекард. То инки ин суханро ба Ӯ бисжр гуфтам. 

(Расули Худо (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод)) Гуфт: Дур ист аз ман эй Умар. Дар 

цақиқат ман ихтижр дода шудаам (ки бар онцо 

(мунофиқон) намоз бигзорам ж нагузорам) пас ман 
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ихтижр кардам (ки бар онцо намоз бигзорам. Дар 

цақиқат бароям (чунин) гуфта шуд: 

ة  ﴿ رِخَّت تۡبعِم َو مَو هۡب شَو َوهُذ فِمرۡب ل خَوغۡب َوصۡب هۡب إِمن   َوهُذ فِمرۡب ل خَوغۡب َوصۡب وۡب  َو  
َو
هۡب   َوهُذ فِمرۡب ل خَوغۡب ُذ   شۡب فِمرَو  ٱِخَّت غۡب  َونَوي حَو

وۡباَو  مۡبفَو صِم ِم َو  دِمي  مۡب َو هۡب ُذ  َو حَو ِمۦ  وَو ٱِخَّت و ِم رَوشُذ ِم وَو ِمٱٱِخَّت  ة
ْا وا رُذ فَو هۡب كَو جِخَّتهُذ

َو
ِمأ ِم َو ة هۡب   َو ل َوهُذ  : اتلوبة] ﴾٨٠ل

80] 

“Мехоцк барояшон омурзиш бихоц, мехоцк 

омурзиш нахоц. Агар цафтод бор цам барояшон 

омурзиш бихоцк, Худояшон нахоцад омурзид, зеро 

ба Худову пажмбараш имон надоранд ва Худо 

мардуми нофармонро цидоят намекунад!”. 

Тавба 80 

(Расули Худо (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва 

олу асцобаш бод) дар давоми суханаш мегуяд) Агар 

медонистам инки аз цафтод маротиба зижд талаби 

омурзиш намудам, бахшида мешавад, Пас аз цафтод 

бор зижд барояш талаби омурзиш менамудам. (То 

инки бахшида шавад). 

(Умар (р.з)) Гуфт: Баъд аз он бар ӯ намоз 

гузорид ва цамроцаш ба мақбара рафт ва бар қабраш 

биистод, то инки аз ӯ фориғ шуд. 

(Умар (р.з)) Гуфт: Аз худам ва густохиям бар 

Расули Худо (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) таъаҷуб намудам. Ва Худо ва расулаш 

донотаранд. 

(Умар (р.з)) Гуфт: Қасам ба Худо вақти андаке 

нагузашт, то инки ин ду оят нозил шуд: 



 

9 

دٖۚت ﴿ حَو
َو
  َٰٓ َو ِم  َو

لىّٗل هۡب وَو َو حُذصَو ا وَو َو تَو ُذ ةَود 
َو
ا َو   ه وِخَّت ٌۡبهُذ ِم ِم  وىّٗل ِمٱٱِخَّت  ة

ْا وا رُذ فَو هۡب كَو ٓاۖٓ إِمجِخَّتهُذ ِۦم ِم  ۡبۡب َو   َو  َو
ونَو  هۡب فَو صِم ُذ ْا وَو ُذ احُذوا ِۦم وَووَو و ِم رَوشُذ  [84 : اتلوبة] ﴾٨٤وَو

“Чун бимиранд, бар цеҷ як аз онон намоз 

макун (намози ҷанозаи ӯро нагузор) ва бар сари 

қабрашон маист. Инцо ба Худо ва расулаш кофир 

шудаанд ва нофармон мурдаанд!”. 

Тавба 84 

Баъд аз ин воқеъа Пажмбар (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) бар ягон мунофиқ 

намоз нахонд ва бар сари қабри онцо наистод, то 

инки аз дунж гузашт. 

Шашум: Умар (р.з) ва  царом гардидани 

шароб (арақ). 

Умар (р.з) мегуяд: Ҳангоме ки царом 

гардидани шароб нозил шуд. Гуфт (Умар): Бор Илоцо 

барои мо бажни шофие дар бораи шароб нозил 

фармо. (Яъне цукми яқин ва муаян дар бораи шароб) 

Пас ин оят нозил шуд: 

Худованд мефармояд: 

َو ۡب ٔاَونُذوًَو َو ﴿ يِم    رِم  عَو َوىۡب ِم    ٱۡب ۡبىَو ۡب ِم ٓا  قُذلۡب  وَو ل ا تِم ٞم  إِمذۡبهٞم   ِميهِمىَو ِخٌَّتااِم  وَووَو َو فِم ُذ   َو ِمن ٓا  ل ا ىَو هُذ   ثۡبىُذ
ُذ  ۡبَو كۡب

َو
ا   وِمي   عِمهِمىَو َو ۡب ٔاَونُذوًَو َو  جِخَّتفۡب ا َوا وَو  ۖٓ  وَو ونَو فِم ُذ لِم   ٌُذ

وَو   قُذ فۡب ِم َو   مۡبعَو ُذ   َو َو ل ِم ُذ   ُذ َو ىّٗل هُذ   ٱِخَّت   ٱٓأۡلَو جِم  مَو ُذ
هۡب  نِخَّت ُذ ونَو  مَوعَو رُذ كِخَّت  [٢١٩: ابلقرة] ﴾٢١٩ تَوخَوفَو

“Туро аз шаробу қимор мепурсанд. Бигӯ: «Дар 

он ду (шароб ва қимор), гуноцест бузург ва судцоест 

барои мардум. Ва гуноцашон аз судашон бештар аст». 

Ва аз ту мепурсанд: «Чк чиз нафақа кунанд?» Бигӯ: 
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«Он чк афзун ояд». Худо ожтро инчунин барои шумо 

бажн мекунад, то ки дар кори дунж ва охират 

бияндешед”. 

Бақара 219 

Гуфт: Умар (р.з) нидо карда шуд ва барояш ин 

оят хонда шуд. Пас гуфт: Бор Илоцо барои мо бажни 

шофие дар бораи шароб нозил фармо. Пас ояте ки 

дар сураи Нисо аст нозил шуд. 

Худованд мефармояд: 

ا﴿ هَو حُّ
َو
أ َٰٓ ِم يَو  يَو ْا   ٱِخَّت ٌُذوا ْا   َو   َواوَو رَو ُذوا ةَو  تَو ۡب نَوو  ًخُذهۡب   لصِخَّت

َو
ْا  حَو ِخَّت   شُذ َو رَو    وَو  وا نَوىُذ ا تَوعۡب  وَو

ُذونَو  ول  [٤٣ : النساء] ﴾٤٣ تَو ُذ
“Эй касоне, ки имон овардаед, он гоц, ки маст 

цастед,  ба намоз (ва ҷои намозхонк, яъне масҷид) 

наздик нашавед, то (он гоц ки) бидонед,  чк мегӯед”. 

Нисо 43 

Пас мунодии расули худо (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) цангоме ки намоз 

иқомат гуфта мешуд, нидо мекард, ки маст ба намоз 

наздик нашавад. 

Пас Умар (р.з) нидо карда шуд ва барояш ин 

оят хонда шуд. Пас гуфт: Бор Илоцо барои мо бажни 

шофие дар бораи шароб нозил фармо. Пас ояте ки 

дар сураи Моида аст нозил шуд. 

Худованд мефармояд: 

ا﴿ يۡب َو يُذ   ُذرِم دُذ  إِمجِخَّتىَو ن  ل ِخَّت
َو
هُذ   ُذوقِم َو    ٌَو ُذ ةَو  ةَو ۡب ٓا َو   مۡبعَو َو وَو ا َوغۡب َو رِم   ِم  وَو ٱۡب َوىۡب ِم   ٱۡب ۡبىَو ۡب ِم  وَو ل

هۡب  كُذ دِخَّت ي وَو َوصُذ رِم  عَو
ِم   ِم ۡب يِم   ٱِخَّت ةِم   وَوعَو نَوو  لۡب   لصِخَّت هَو ًخُذه  َو

َو
ونَو    ٌخَوهُذ  [٩١: املائ دة] ﴾٩١ وُّ
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“Шайтон мехоцад бо шаробу қимор мижни 

шумо кинаву душманк афканад ва шуморо аз жди 

Худо ва намоз боздорад, пас ож шумо даст мекашед ва 

бас мекунед?” 

Моида 91 

Пас Умар (р.з) нидо карда шуд ва барояш ин 

оят хонда шуд. Пас гуфт: Даст кашидем, даст 

кашидем (бас кардем, бас кардем) 

Ва цамингуна царом гардидани шароб ба 

суннати тадриҷи созгор шуд. (Яъне шароб якбора 

царом нагардид, балки бо тадриҷ царом гашт) 

Умар (р.з) аз ин истифцоми инкори (пас ож 

шумо даст мекашед ва бас мекунед?) маънои царом 

будани шаробро фацмид ва дар ҷавоби ин суоли 

инкори гуфт: Даст кашидем, даст кашидем (бас 

кардем, бас кардем) Яъне царом будани шаробро 

қабул кардем ва аз истеъмоли он даст кашидем. Зеро 

царом гардонидан ж нацйи кардан аз чизе ба воситаи 

суол ва истифцоми инкори сахттару қавитар аст аз 

нацйи одди кардан. Ва дар алфозу сижғати ин оят 

бисжр тацдиди сахт ва ошкор мисли офтоб дар 

тацрими шароб наможн аст, ки хонанда онро ба осони 

дарк мекунад. 

Ин буд цолатцое ки суханони Умар (р.з) бо 

Қуръон мувофиқ омадаанд, Ба ин маъно, ки дар ин 

цолатцо Қуръон мувофиқи гуфтаи Умар (р.з) нозил 

шуд ва гуфтаи ӯро таъйид кард. 


