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Ба номи Худованди бахшандаи мецрубон 

ТАШВИҚ БА АМАЛЦОИ ШОИСТА 

 

Эй мусалмонон! Аз Худованди мутаъол битарсед ва 

ба корцо ва ниятцои худ бингаред, ки сабаби 

некбахтию бадбахтии шумо дар он аст. Худованд 

царгиз ба сурат ва сарвати шумо наменигарад, балки 

ба дилцою корцоятон назар мекунад. Дониста бошед, 

ки мукофот ба андозаи амал аст, цар қадар мецнат 

намок, цамон қадар цосил меғундори. 

Ибни Аббос аз Пажмбар (с) ривоят мекунад, ки 

фармудаанд: «Худованд некицо ва бадицоро 

навиштааст, сипас онро бажн намудааст. 

Ҳар ки қасди анҷоми кори неке кунаду онро 

анҷом надицад, Худованд барояш як савоби 

комил менависад. Ва агар қасди анҷоми кори 

некеро кунаду онро анҷом дицад, барояш аз дац 

то цафтсад ва ж аз он цам зиждтар савоб менависад. 

Агар банда кори бадеро қасд кунаду онро анҷом 

надицад, Худованд барояш як савоби комилро 

менависад ва агар қасд кунаду онро иҷро намояд, 

барояш танцо як гуноц навишта мешавад» 

(Ривояти Бухори ва Муслим). 

Аз ин цадиси шариф чор масъаларо хулоса 

баровардан мумкин аст: якум кардани кори наку, 

дуюм қасди кори наку, саввум кардани кори бад, 
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чорум қасди кори бад ва цар яке аз ин масоил ба худ 

цукми хоссе дорад. 

Цар ки, кори некро анҷом дод, барояш савоб дацчанд 

дода мешавад ва ин цукм дар цама некицо дида 

мешавад. 

Худованди таоло мефармояд: 

َرالَِىاۖ ﴿ مح
َ
ُ أ ََصَنثِ فَلَُهۥ َعۡشح  [١٦٠ : األهعام] ﴾١٦٠َمن َسآَء ةِٱۡلح

«Ҳар ки накфи кунад, барояш дац баробари он дода 

мешавад» (сураи Анъом, 160). 

Аммо аз дац баробар бештар додан, ин вобаста ба 

иродаи Худованд аст, ки барои цар кас, ки раво 

донист, 

мебахшад. Ин кор вобаста ба ихтилофи корцо, 

ихтилофи ниятцо, ва ихтилофи иҷрокунандагон ва 

ихтилофи макону замон ва ацвол аст. Масалан дар 

роци Худо сарф намудан, савобаш цафтсад баробар 

дода мешавад. 

Худованд мефармояд: 

ِ ُش ُتلَثٖة ﴿
 َتَخجح َشتحَ  َشَناةَِي ِ  ُ ّ

َ
ِ َ َ َرِي َ تَّمثٍة أ َ  لَُى ح ِ  َش ِيِي  ٱَّم مح

َ
ِ َن  ُننُِ يَن أ َرُي  ٱَّم  مَّم

ُ َو ِشٌ  َعلِيٌ  ّمِاْئَُث َ تَّمثٖةۗ َو  ُ  َُض عُِف لَِ ن يََشآُءۚ َو ٱَّم  [٢٦١: ابلقرة] ﴾٢٦١ٱَّم

«Масали касоне, ки молцои худро дар роци Худо нафақа 

мекунанд, монанди донаест, ки аз он цафт хфша 

рфидааст ва цар хфша сад дона дорад. Худованд онро барои 

касе бихоцад, аз ин цам бештар медицад ва Худованд 

гушоишгаре доност» (сураи Бақара, 261). 
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Ин ояти карима далолат бар он мекунад, ки савоби 

нафақаи дар роци Худо 700 баробар дода мешавад ва 

корцои дигаре цаст, ки аз ин цам бештар савоб дорад. 

Худованд мефармояд: 

ن ﴿ ا َ َصنٗن مَّم َ  َ حطًض ِ  ُ  ح ُِ   ٱَّم ا َ ا  ٱَّم َعافٗن طح
َ
ۥٓ أ ۚ ا َفُيَض عَِنُهۥ ََلُ تُِض  َو َ رَِ ةٗن ُ َ  ح ٱَّم

ُط ِإَوََلحهِ حُ حَسُعيَن   [٢٤٥: ابلقرة] ﴾٢٤٥َوَيتحۜصُ

«Кист ки ба Худо қарзи некф дицад, то Худованд барои ф 

дучандон ва чандин баробар кунад» (сураи Бақара, 245). 

Боз мефармояд: 

ِ ِ َصابٖة ﴿ َ ُو  ةَِغ ح سح
َ
وَن أ َ ا  َُيَّفَّم  لّصَّم ِِبُ  [١٠: الزمر] ﴾١٠إِّنَّم

«Дар цақиқат Худованд аҷри собиронро бецисоб 

бозмедицад» (сураи Зумар, 10). 

Дар цадиси шариф омадааст: «Худованди мутаъол 

мегфяд: Тамоми амалцои фарзанди одам барои 

худи фст: Ба цар некфи аз дац то цафтсад савоб 

дода мешавад. Магар рфза, ки он аз барои ман аст 

ва ман худ подоши онро медицам» (Ривояти 

Бухори ва Муслим). 

Гоццо баланд будани савоб ба сабаби шарофати 

макон 

мешавад, цамчуноне, ки дар ривоят омадааст, ки 

намоз 

хондан дар Масҷидулцаром баробари 100 000 намоз 

аст ва намоз дар Масҷиди Пажмбар (с)  баробари 1000 

намоз аст. Гоццо баланд будани савоб ба шарофати 

замон мешавад, цамчуноне, ки дар цадис омадааст: 
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«Умра кардан дар моци Рамазон баробари цаҷ 

кардан аст бо Пажмбар саллаллоцу алайци ва 

саллам» (Ривояти Абудовуд). 

Касе, ки бади мекунад, ба ф як бади навишта мешавад 

бе зиждати, цамчуноне, ки Худованди мутаъол 

мефармояд: 

لَُ يَن ﴿ يَِّئثِ فَََل ُُيحَزٰٓى إَِّلَّم ِمرحلََىا َوُو ح ََّل ُ ظح  [١٦٠: األهعام] ﴾١٦٠َوَمن َسآَء ةِٱلصَّم

«Ҳар ки бадие кард, ҷазо намегирад, магар монанди он 

бадияш ва онцо царгиз зулм карда намешаванд» (сураи 

Анъом, 160).  

Цамчуноне, ки дар цадиси пешин омада буд: "Барои 

ф танцо як гуноц навишта мешавад". 

Гуноц якчанд баробар карда намешавад, вале гоцо он 

хеле бузург мешавад. Ин баста ба бузургии макону 

замон дорад, ки гуноц дар он содир шудааст. Барои 

цамин цам сазои он сахттар мешавад, монанди содир 

шудани гуноц дар Масҷидулцаром ва ж дар моцои 

царом. Худованд мефармояд: 

ِ  َسَعلحَن ُه لِلنَّماِس ﴿ ََ اِم  ٱَّم ِشِّد  ۡلح حَ صح ِ َو ل ِ َن َكَنُ واْ َوَيُصُّدوَن َعن َش ِيِي  ٱَّم إِنَّم  ٱَّم
ِۢد ةُِظلح ٖة  َاا

َااِ  َوَمن  ُ ِاح فِيهِ  ِ ِۡلح َِل ٖة َشَيآءًض  لحَ  ِكُف فِيهِ َو ٱح
َ
: احلج] ﴾٢٥ ّنُِذ حُه ِمنح َعَذابٍة أ

٢٥] 
«Касоне, ки кофир шудаанд ва боздоранд аз роци Худо ва 

Масидулцаром, ки онро барои мардум яксон қарор додем, 

баробар аст гфшанишинон ва ж ибодат кунандагон бошанд 
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ва цар ки дар он бо илцодаш зулме кунад, барои ф азоби 

дарнокеро мечашонем» (сураи Цаҷ, 25). 

Дар бораи моццои царом мефармояд: 

لُِ ياْ فِيِىنَّم ﴿ ۚ فَََل َتظح ّنُنَصُك ح
َ
 [٣٦: اتلوبة] ﴾٣٦أ

«Шумо дар ин моццо ба худатон ситам накунед»  (сураи 

Тавба, 36). 

 Дар бораи эцром мефармояд: 

ُى ٞر ﴿  ح
َ
َُز أ َزَّم فَََل  ۡلح ۚ َفَ ن فََ َ  فِيِىنَّم  ۡلح لُيَم جٞر عح ۗ  مَّم َّزِ

َرفََد َوََّل فُُصيَق َوََّل ِسَّداَل ِ   ۡلح
 [١٩٧: ابلقرة] ﴾١٩٧

«Ҳаҷ моцои муайяне дорад. Ҳар ки дар ин моцо цаҷи 

фарзиро кардани шуд, пас бояд суханони бецуда ва фисқ 

наварзад ва дар цаҷ ҷанҷол накунад» (сураи Бақара, 197). 

Мешавад ки гуноц ба сабаби бузург будани 

содиркунандаи он бузург мешавад. Худованд 

мефармояд: 

ن ذَ َّمخحَن َك ﴿
َ
ََّلٓ أ َ  حَن َك ِطعحَف ٧٤ا  َلِيَلًض لََ ّدح  ِّدتَّم حَ حَكُن إََِلحِى ح َ  ح ٔٗن َولَيح

َ ا َّلَّم ةِ  إِ ٗن ََيي   ۡلح
حَ َ اِت ُ  َّم ََّل َ ُِّد لََك َعلَيحَنا ّنَِص ٗن  َف  ل  [٧٥ – ٧٤: اإلرساء] ﴾٧٥ا َوِطعح

«Ва агар мо туро устувор наменамудем, ту ба сфи онцо 

андак-андак майл менамуди, пас мо туро сазои 

чандкарата дар цажту дар мамот медодем ва ту назди мо 

пфштибоне немежфти» (сураи Исро, 74-75). 

Худованд ба цамсарони Пажмбар (с) хитоб карда 

мегфяд: 

ِت ِمنُكنَّم ةَِ  ِ َشثٖة ﴿
ح
ِ   ُمَتيَِّنثٖة  َُض َعفح َ   َِصآَء  ٱَّمِ ِّ َمن  َ  َنۡيح  ﴾٣٠لََىا  لحَعَذاُب ِطعح

 [٣٠: األحزاب]
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«Эй цамсарони Пажмбар! Ҳар ки аз Шумо гуноци ошкоре 

намояд, азоби ф чанд баробар дода мешавад» (сураи 

Ацзоб, 30). 

Гуноци олим сахтар аст аз гуноци дигарон. Цамчунон 

вобастагии гуноц ба ацволу шароит мебошад, 

чунончи дар цадиси қаблан зикршуда Пажмбар (с) 

фармуда буд: "Ҳар ки қасди анҷом додани кори 

неке кунаду онро анҷом надицад, Худованд 

барояш як савоби комил менависад". 

Ин цадис далолат бар он мекунад, ки Худованд барои 

нияти хайр кардан цам савоб медицад. Яъне агар 

банда нияти кори хайреро кунад, вале шароит 

фароцам нашавад ва он амалро анҷом дода 

натавонад. Масалан ф мехост ҷицод кунад, вале чизе 

садди роци ф гардид, дар ин цолат Худованд барояш 

савоби ҷицодро менависад. Ё кесе ният кард, ки 

имшаб намози қижмилайл мехонад, вале хобаш 

бурду натавонист, савоби қижми лайл барояш 

навишта мешавад. Дар давоми цадис Пажмбар (с) 

мефармояд: "Агар банда қасди анҷом додани кори 

бадро кунаду онро иҷро накунад: Худованд 

барояш як савоби комил менависад". 

Яъне агар инсон қасди кардани кори бадеро кунаду аз 

тарси Худо онро анҷом надицад, барои ф як савоб 

навишта мешавд. Зеро тарки маъсият аз тарси Худо 

худ кори накфст. Вале агар банда он кори бадро на аз 

тарси Худо, балки аз тарс ва ж шарми мардум 

накунад, барои ф савоб навишта намешавпд, балки 
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мегфянд як гуноц навишта мешавад, зеро тарси 

мардумро аз тарси Худо болотар донист. Агар банда 

қасди кардани кори бадро кунад ва тамоми 

кфшишашро ба харҷ дод, вале тавонаш нарасид ва ж 

чизи дигар боис гардид, ки он кор анҷом нажфт, вале 

ният ва қасдаш он буд, ки он корро иҷро мекунад, 

дар ин сурат барои ф як гуноц навишта мешавад. 

Чунончи Пажмбар (с) фармуданд: "Вақте ду 

мусалмон ба рфи цамдигар шамшер кашанд, 

кушанда ва кушташуда царду дар оташ 

мебошанд. Гуфтанд: Эй Расули Худо, кушандаро 

фацмидем, вале чаро кушташуда цам дар оташ 

аст? Гуфт: Зеро ф мекфшид, то бародарашро 

бикушад" (Ривояти Бухори). 

Эй мардум! Аз Худованди мутаъол битарсед ва 

цамеша корцои некф кунед ва тоатцоро зижд намоед, 

зеро сабаби наҷот аз цалокатцои дер ва зуд дар он аст. 

Худованд мефармояд: 

ِمنَِۡي ﴿ حُ ؤح ْۚ َ َذ لَِك َ ً ا َعلَيحَنا ّنُنِز  ل ِ َن َءاَمُنيا  [١٠٣: يونس] ﴾١٠٣ُ  َّم ُّنَنّّجِ رُُشلََنا َو ٱَّم
«Пас мо расулони худ ва касонеро, ки имон овардаанд, 

наҷот медицем, цамчунин бар худ лозим гардонидем, 

наҷоти мфъминонро» (сураи Юнус, 103). 

Пажмбар (с) мефармояд: «Ҳар ки мехоцад дар вақти 

сахти ва мушкили дуъояш қабул шавад, бояд дар 

вақти хушцоли бештар дуо намояд» (Ривояти 

Тирмизи). 



10 

 

Яъне банда вақте дар цоли фарохдасти аз Худо 

битарсад ва цудуди Ўро цифз намуда, цуқуқи онро 

риоя намояд, ф бо ин кораш бо Худо ошнои 

намудааст ва дар байни ф ва Худованд улфати махсус 

пайдо шудааст ва вақте, ки гирифтори сахти шавад, 

Худованд аз он рацояш мекунад. Цар ки муомилоташ 

бо Худованд дар цоли хушцоли бо тоату ибодат 

бошад, Худованд бо ф дар цолати сахти бо жри додан 

муомила мекунад. Худованд мефармояд: 

ا ﴿ ُۥ ََمح َسٗن َ َُيحَعي َلَّم زُ حُه ِمنح َ يحُد ََّل ََيحتَِصُبۚ ٢َوَمن َ خَّمِق  ٱَّم  [٣ -٢: الطالق] ﴾٣ َوَي ح
«Ва цар ки аз Худо битарсад, барояш кушоиш медицад ва 

ба ф аз ҷое ризқ медицад, ки дар цисобаш набуд» (сураи 

Талоқ, 2-3). 

Заццок ибни Қайс мегфяд: Шумо Худоро дар цоли 

хушцоли жд кунед, зеро Юнус (а) цамеша Худоро жд 

мекард, вақте дар шиками моци афтод, Худованд 

фармуд: 

حُ َصّتِِ َۡي ﴿ ّنَّمُهۥ ََكَن ِمَن  ل
َ
ََّلٓ أ نِهِۦٓ إََِل   َيحِم ُ تحَعُريَن ١٤٣فَلَيح : الصافات] ﴾١٤٤ لَلَتَِد ِ  َ طح

١٤٤ – ١٤٣ ] 
«Ва агар ф аз ҷумлаи зикркунандагон намебуд, дар 

шиками моци то рфзи қижмат боқи мемонд» (сураи 

Софот,143-144). 

Аммо Фиръавн, ки яке аз ситамгарон буд ва Худоро 

фаромфш карда буд, вақте ба ғарқ шудан наздик шуд, 

гуфт: "Имон овардам". Пас Худованд дар ҷавоби ф 

гуфт: "Акнун имон оварди, дар цоле, ки пештар ъоси 

шуда буди ва аз ҷумлаи фасодкорон буди?". 
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Сахттарин мушкилот, ки бар сари одам меояд, ин 

марг аст ва моҷарои баъди марг аз саг цам сахттар 

аст. Мфъмин бояд дар цолати саломати ва хушцоли 

буданаш ба анҷом додани корцо нек барои марг ва 

баъди марг омодаги бинад. Худованд мефармояд: 

َ َختُِ ۢ ﴿ ۚ إِنَّم  ٱَّم َ ۖ َو تَّمُ ياْ  ٱَّم َمجح لَِغّدٖة ا  َّدَّم سٞر مَّم َنُظ ح َّننح َ َوۡلح ِ َن َءاَمُنياْ  تَّمُ ياْ  ٱَّم ُ َىا  ٱَّم
َ
أ ََيٓ

َ لُيَن  ْوََلٓئَِك ُوُ   لحَ  ِصُ يَن ١٨ةَِ ا َتعح
ُ
ۚ أ ّنُنَصُى ح

َ
نَصى ُى ح أ

َ
َ فَ  ِ َن نَُصياْ  ٱَّم  َوََّل حَُكيّنُياْ َ ٱٱَّم

 [١٩ – ١٨: احلرش] ﴾١٩
«Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо битарсед ва цар кас 

бояд бингарад, ки барои фардояш чи пеш фиристодааст. 

Ва аз Худо битарсед, цамоно ки Худованд ба цар коре, ки 

мекунед, бохабар аст. Ва шумо монанди касоне набошед, 

ки Худоро фаромфш карданд, пас Худо худашонро аз жди 

худашон баровард ва онцо фосиқонанд» (сураи Цашр, 18-

19). 

Цар ки Худоро дар вақти саломати ва ороми жд кунад 

ва барои мулоқоти Худованд омодаги дида бошад, 

Худованд фро дар цолатцои сахти жд мекунад ва бо ф 

мебошад ва бо тавцид устувор намуда, мемиронад ва 

аз ф рози мегардад. 

Аммо он ки дар цолатцои ороми Худоро фаромфш 

кунад ва барои мулоқоти Ў омодаги набинад, 

Худованд цам фро дар цолатцои сахти фаромфш 

мекунад, яъне аз ф рфй гардонида, кфмакаш 

намекунад. 

Яке аз цодисацои аҷибе, ки бар сари парцезгорон 

омад ва чи гуна онцо ба сабаби тақвои худ аз он 
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сахтицо рацои жфтанд, он аст, ки дар цадиси 

муттафақун алайц омадааст. Пажмбар (с) 

фармудаанд: "Аз умматони собиқ се нафар ба ҷое 

равона буданд. Чун шаб шуд ба ғоре паноц 

бурданд, то шабро дар он ҷо рфз кунанд. Санги 

бузурге аз болои кфц афтида, дари ғорро баст. 

Онцо гуфтанд, аз ин бало касе шуморо рацо дода 

наметавонад, магар дуо кардан бо пешницоди 

амалцои хубатон. 

Пас яке аз онцо гуфт: Худож, ман падару модари 

калонсоле доштам ва ман ба ацли оилаи худ ва 

молцоям об намедодам пеш аз он, ки ба онцо об 

дицам. Рфзе ба ҷустуҷфи цезум рафта, каме дер 

кардам ва чун қадаци обро ба наздашон бурдам, 

дидам, онцо дар хобанд. Ман нахостам онцоро аз 

хобашон бедор созам ва нахостам ба оила ва 

молцоям пеш аз онцо об дицам. Мунтазир 

истодам, то ин ки субц дамид ва тифлонам дар 

пеши поям зори мекарданд. 

Пас падару модарам бедор шуданд ва аз он об 

нфшиданд. Худож, агар ин кори ман барои ризои 

ту бошад, пас моро аз ин бало наҷот дец ва ин 

сангро дур соз. Санг каме яктараф шуд, вале на ба 

он андоза, ки баромада тавонанд. 

Марди дигараш гуфт: Худож, ман духтари амаке 

доштам, ки аз цама бештар дфсташ медоштам. 

Ман аз ф борцо нафсашро хостам, вале ф рози 

намешуд. Соле аз солцо сахтие бар сараш омад ва 
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худи ф ба назди ман омад ва ман ба ф 120 динор 

додам, то худро дар ихтижри ман гузорад. Ў ин 

корро кард. Вақте, ки ман хостам, он корро иҷро 

кунам, ба ман гуфт аз Худо битарс ва 

ангуштариро ноцаққона социб машав. Пас ман аз 

ф рфй гардондам бо вуҷуди он, ки аз цама бештар 

дфсташ медоштам. Худож, агар ин кори ман барои 

ризои ту бошад, пас моро рацо кун. Боз санг каме 

яктараф шуд, вале на ба он андоза, ки баромада 

тавонанд. 

Саввумаш гуфт: Худож, ман якчанд мардикор 

гирифтам ва ба цамаи онцо цаққашонро додам, 

магаряк нафари онцоро, ки цаққаш назди ман 

монда, худ рафта буд. Ман музди фро кор 

фармудам ва фоидаи зижде ба даст овардам. 

Баъди чанд муддате ф ба назди ман омада, 

цаққашро талаб намуд. Ба ф гуфтам, ин цама 

шутуру гову гфсфанду ғуломон, ки мебини, азони 

туст. Гуфт эй бандаи Худо, ту маро масхара 

макун. Гуфтам масхара кардани нестам. Пас ф 

цамаро гирифта рафт ва ба ман чизе цам намонд. 

Худож, агар ин кори кардаи ман барои ризои ту 

бошад, пас моро аз ин бало наҷот дец. Пас санг 

кушода шуд ва онцо баромада рафтанд" (Ривояти 

Бухори). 

Ин се нафар чун дар бало ва сахти гирифтор шуданд, 

барои рацоии худ чизеро ҷуз корцои некфи пештар 

анҷомдодаи худ нажфтанд. Якумашон назди Худо 
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накфии ба падару модарашро васила намуд, ки ба 

падару модараш зану фарзандашро баробар 

намекард. Дуюмаш парцезгори ва покии худро 

васила намуд, ки чун ба зино даст жфт, аз тарси Худо 

аз он худдори кард. Саввумаш амонатдории худро 

васила намуд, ки амонатро чи гуна пурра ба социбаш 

баргардонид. Пас баъди он, ки бо корцои накфяшон 

дуо намуданд, Худованд сахтиро аз сарашон дур 

намуд. 

Яъне корцо накф сабаби рацоии онцо цам дар дунж ва 

цам дар охират гардид. Худованд фармудааст: 

َه ُّد ﴿  ح
َ ةِ  ّدُلّنحَيا َوَييحَم َ ُ يُم  َّلح ََيي  ِ َن َءاَمُنياْ ِ   ۡلح   َيحَم ََّل  َنَنُ  ٥١إِّنَّما َٱَنُُصُ رُُشلََنا َو ٱَّم

ارِ  َنُث َولَُى ح ُشيُٓء  ّدلَّم ۖ َولَُىُ   للَّمعح ِذَرُتُى ح  [٥٢ – ٥١: غافر] ﴾٥٢ لّظَّم لِِ َۡي َمعح
«Албатта, мо пажмбарони худро ва онцоеро, ки имон 

овардаанд, дар ин дунж ва дар рфзе, ки шоцидон 

бармехезанд, наҷот медицем. Дар он рфзе, ки ба золимон 

зулмашон фоида намебахшад ва барои онцост лаънат ва 

манзили бад» (сураи Ғофир, 51-52). 

Барои цамин аст, ки Худованд душманони 

пажмбаронашро цалок намудааст, монанди қавми 

Нфц, Од, Самуд, Асцоби Расс, қавми Лут, ацли Мадян 

ва монанди онцо. Худованд аз байни онцо 

мфъминонро наҷот дода, касеро цалок накардааст ва 

тамоми кофиронро цалок намуда, аз онцо касеро 

боқи нагузоштааст. 

Эй мусалмонон! Аз Худо битарсед ва дини худро 

муцофизат намоед, ки наҷот ва саодати ду дунжи 
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шумо дар он аст ва шумо онро аз даст мадицед, ки 

цалок мешавед. Бисжре аз мардумон ғарқи гуноцу 

исжн гардидаанд ва онцо чун азобро бинанду дигар 

сабабцо аз байн равад, дигар барояшон суде 

намебахшад. 

Худож, бар Муцаммаду оли Муцаммад салавот 

фирист цамчуноне, ки бар Иброцим ва оли Иброцим 

салавот фиристоди ва бар Муцаммаду оли Муцаммад 

баракат дец, цамчунон ки бар Иброцим ва Оли 

Иброцим баракат доди. Цамоно, ту сутудашуда ва 

бузурги. Худож, аз цамаи сацобагон, Абубакру Умару 

Усмону Али ва дигар сацобагон, хонавода ва 

цамсарони Пажмбар рози бош. 

Худож, тамоми мардону занони мусалмонро биомурз. 

Худож, корцоямонро осон намо ва дилцоямонро 

кушода ва умеди моро бо зижд кардани корцои некф 

зинда намо ва бо кардани кори некф умрамонро ба 

пожн расон. Худож, моро барои анҷом додани кори 

нек ва тарки бадицо кфмак расон. 

Худож, шайтонро аз мо дур гардон ва фро бар болои 

мо роц мадец. Худож, ба бечорагони мо рацм намо ва 

шикастагии моро ҷуброн кун ва гуноццои моро 

мағфират намо ва айбцоямонро бипфшон. 

Худож, Қуръони каримро бацори дили мо ва нури 

синацо ва рфшноии ғами мо гардон. 


